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818UOTECA QO SfNADU fEUEB·Al 



SEGUNDA EPOCI-IA 

1826-1828 

E PRINCIPAES FACTOS CORRELATIVOS DOS DOIS ANNOS S.UBSEQUENTES 

, 
PARTE TERCEIRA 

I 
A.be L· tu ra da sessão ordinad a dn s cOrtes em 1828 : .. di :3Cnrso da col·ôa. - Cons tituem-se as duas camaras: n hercditaria re ~ 

solve so brt~ ns cartas 1·egias e lev~tnd o a.o pa .. riato o marqne7. de "Fronteira e o_ visconde d_o R io Se~co; a. clectivn trata Lla 
r epressão <los a.busos da liberdade ele imprensa, c toma conhecirncuto de projectos de ICl para. l'eformu. llH. ordem do juizo 
nos fe itos crimes, c n.ppl i c~u·- sc a.os ré us mili tares o * 18.0 do ~u·t igo 145.0 da cm·ta. - A camaTa elos pares abre deOn.tc 
re la.tivamente ú pronuncia dns se us rnombros imp licados nos tumu lto:;; de julho de 1827, envia. ü. i ufanta regente ares 
p osta. ao discurso dn. corôa e d iscnle o p.a.recex que se refe re no I"P.Rl iu stitttto africano .. - O conde de L inharos apr esenta 
um requeritn cnto do visconde do R io Sel.!co, fund a mentando o dtrei to co m que se julga a fazer par te elo corpo legis la 
tivo. - P rojecto de lei sob1:c, prisão sem culpa fot·mafla. - Rcspo!::ita (la c:t.mn.ra elos deputados ao discurso da corôa.
D ecreto convocatorio da sessão J"ea.l extraorcl inari a. das côrtes para o infante D. Mig uel presta .. r juramen to logo quere 
gr es se a Lisboa. - Emcuda.s do s pares ao projecto elo in stitLtto ai'ricfL.uoJ approvadas na outnL casa. -Indicayões poli
ticas do conde da Ponte.- Par ece r conce rnente aos processos da devassa em q u e fi gLuam qu atro pares do reino. - É 
submett.icl o à ca.m a.ra hcredHariaJ e d iscu te-se, o parecer sobre o projecto que permi t Le o livre commcrcio ~ - O m arquez 
de A legrete ped e que se r ed ij a a le i rt•gula.me ntai· da. responsabil ida de elos miui stro s ; va.rins outras proposições.- De
ba te so bre competeur. ia e invasão de pode res . - P roj e cto cx:triog uindo ajunta do exame da s orcleos régttla res in s tit u'ida 
em 1789. ·- Correspondencia. entre a (:am a.ra dos pa.r es e o governo por camm d e u m decr eto das côrtes que ainda não 
obtivera saucção regia . -Largas considm·ações a proposilo da dmação e vencimentos da presidcnciu da cnmnra ele
ct iv<t.. - Ro~olve -se ser pl'occdonte a p l'onuncia. dos par es arcebi spo bispo ele Elvas, marquez de ] 1 rOll{ Cira c couclcs ela 
Cunha c d ~L 'l'aipa. -Da communicaçào das dua.s ca.mar us ent~·e si e com o go\7 Crno ; deba.te na integ ra . - A uni formi
dade dos peso:~ e medidas segundo o mellw t· systema. con1ICc:ido. -A commiss:i.o d e infracções concl ue o seu extenso pa
r ecer docum eutn.do , declar ando que o mini st ro dos 11egocios e 1·cle~iastico s c de jus riça. u 1n.lgnus dos netos v iolúra a. carta 
constitucion:lll. - 1\l an neJ Borges Ca1'11~ iro propüe a fó rma dos processos n os tribuuacs das J·e1ayões. - A commis!:iãO de 
fazenda e mitte voto a respeito do se rvi ço nas a Lfandegas de L isboa. -Projecto de melhoramento de pontes e csLradaf:, 
por :E'Hippe J.i''erre i1·a de A ra uj o e Castro.- Artig os n.ddiciona.es ao r egimento d as cama.rn.s legisla tivas. - .A Ilude-se á 
segunda devassa instaura da. no Porto . - De~pachos do marquez de I)a.1mella. - ProtocoJJo ri a conferen.cia qu e se l'C:tli 
sou e m Londres a 12 [le jnneíro, e ntre r eprese nta ntes da Gran-J3 retn.ul1a, Anst ria c Por tuga l, por motivo d.e a ssmn_ptos 
rel ativos ú. ultima (las di tas poteuc ias.- O t·dens do dia do qnartcl gene ra l do p a t·tido du PoT lo.- Avi so c irntla r nos 
corregedores c juizes de fóra, pm·a quec,nsinta.m qua.esquer de nlon s t.rações de jubilo quando regres:mr ao r eino o in fante 
D . Miguel, c observem a ma.iot· v íg ita.ncia no soccgo publico . - Novos despachos do e mbaixador porLug uczjunto da 
côrte de L ond res. - D e<'reto dete1·minamdo que se p roceda. ac.tivamcu te no dcscobl'imento c ca st-igo dos per peh·adores de 
roubos sam·ilcgos e cxecra.nd~s dPsacatos, nos qnaes se suppõem ta mbem intttitos politicos. 

A promulgação ' do clecreto de IJ ele jnlho ele 1827, nomeando o infante D- Mi
guel r egente elo reino, causára grande enthnsiasmo entre os absolntistas, e incu
tíra o desalento nos const itucionaes mais acerrimos; ambos os partidos aguarda
vam, porém, com extrema anciedacle a abertura das côrtes, um r eceioso de que 
a camara dos deptüaclos offerecesse resistencia a planos reaccionarios, outro por 
nutrir aincla ligeira esp erança no apoio d 'aqtlella parte do poder legislativo, unico 
reclucto que r estava para clefeza das modernas instituições, porquanto a impre:nsa 
liiberal emuclecêra p erante o rigor ela censura e a perseg_uição Çl~ :.P.9)iÇ)tª'; _ Q -~~~!:~ .. . 
cito, os tribunaes, quasi todas as corporações importantes ,do·~taqo ,qbeÇI.e.~ifJPl j -á , 
espontanea ou pelo menos tacitamente a influenciàs · óppost;tí.if:'áo':, coi::lig0· ··polític·o 
que el-rei D. Pedro IV outorgára pouco antes á p.ação porb,1gu~z~. .• . . .. •. _;·: 

o grupo que disse ntia elas normas ele governo segtiida~ desae ci aniqb:ilãinento ._ 
ela constitnição ele 1822 e se conservava como estranho ás luctas dos clõüs · cam:pos~ ·
ele cujos chefes -recebêra aggravos, esse mesmo, vendo o paiz exha,t~~to d.e re.çur
sos e a clivicla publica progreclir em larga escalq., · inter e:;;.§iav.a.-se ;na reunião elas 
camaras legislativ:as, prompto a sacrificar seus prin<,~ ipios ao bem da patria, se 
porventura a _mudança ela regencia «pozesse termo a cliscorclias civis, lançass.e o 
véu do esqnecimento sobre crimes e opiniões passadas», uma das promessas feitas 
na carta escripta ele Vienna pelo novo lagar tenente elo monarcba. _ 

Cheg-ou emfim. o momento desejado; no dia 2 ele janeiro. de 1828 effeltuou- se, 
1 
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n'u~a das salas do palacio ela Ajuda, a sessão real ele abertura das côrtes geraes, 
· assistindo a infanta D. Izabel Maria, que nos dois annos anteriores não compa-
recêra a iclenticos actos solemnes, por mo ti v o ele doença. , · 

Aquella senhora, depois ele cumpridas as primeiras formalidades elo program-
ma, proferiu o seguinte ' 

Disc1-l.rs o do thro:no 

Dignos pares elo r eino, senhores deputados ela naçl'Lo portugncza: -Pela ter· 
ceira vez vos ajuntaes n' este lagar para continuardes os utcis trabalhos ele que a 
carta constitucional ela monarchia portugueza vos tem encarreg:aclo. Sempre o 
mesmo z êlo; cada dia novas luzes, effcito de bem r eflectida expcriencia, afiançam 
honrae1o empenho e o desejado acerto ás vossas Í'acligas em serviço ela p atria. 

Vós não ·ignoTaes o muito que ainda falta para assentar completamente e con
solidar o nosso edificio político; nem tenho duvida do que poreiiil agora a m}lis dis
creta cliligencia por ,adiantar esta grande obra: o t empo nfto é largo, por6m muito 
podem o zêlo e a prudencia, c bastantes provas tendes dado j ~í ele possuir uma e 
outra causa. 

El-r ei, meu augusto irmão, a quem o desejo ela nossa felicidade determinou a 
dar-nos na carta fundamental um arg umento incontrastavel de sua sabedoria e 
magnanimidade, confia de vós que realisareis esta empreza. gr·andiosa que em sua 
mente real clelineouj 'egregio titulo ele sua gloria e penhor precioso da ventura de 
Portugal, e ·todo 0 mundo hoj e conhece como sois merecedores ele 'tão alta con-
fiança. · 

Meu amado e prezado irmão o infante D . Miguel, ~elas leis e ordens de sua 
magest~cle , se acha encarregado ela regencia el'este reino; e para vir tomar posse 
Cl' esta, saíu ele Vienna ele Austria no dia o clp mez passado; e tendo chegado a 
Munich no dia 9, e no dia 16 a Strasburgo, era esp erado em Paris no dia 18; 
e é ele crer que presentemente terá chegado a Inglaterra. As suas intenções, em 
conformidade com as de el-rei, nosso . augusto irmão·, elle as tem manifestado; . e 
este acontecimento, concorde com as vistas políticas ele grandes nações, junto ~í. s 
medidas elo governo, tem desarmado os partidos e acalmado a inquietação elo in
terior, consequeucia necessaria ele extraorclin arias circcun stan.cias. 

O governo de uma mtção vizinha, convencido elos verdadeiros vínculos que 
ligam os reciprocas interesses ela peninsula, obsta sinceramente ás tentativas que 
espíritos loucamente ambiciosos e inquietos não têem cessado ele promover. 

O quadro elas nossas finanças não é desfavoravel ao credito publico elo estado; 
todavia um snccesso inesperado e imprevisto tem affectaclo ~s interesses da nação, 
c mais especialmente o cloB habitantes cl' esta capital; o governo, comtuclo, pelos 
auxílios qne ten:i prestado e pelas medidas adaptadas, e que ainda se adaptar em, 
confia que o crcelito elo banco será brevemente restabelecido . 

Logrã.mos profunda paz com os es~ranhos, ,paz quo descansa emlegaes allian
ças e no geral inter esse. Não se poupará o governo ü.s diligencias ·e expedientes 
que convierem para assegurar a duraçfio da amisaele com os alliaclos e o soccgo 
ele toda a nação. 

Se~ui pois a gloriosa carreira em que tendes entrado; Portugal olha para vós 
como ms~rumentos ele que um grande rei se s.erve para o tornar feliz e florescen
te i . el-rm se compraz na pontualidade com. que corresponcleis aos seus subidos 
pe~1sa?lentos . E stou certa ele C1Lle sua magestaclc se conürmaní cacla vez mais no 
conce1to_ elo vo~so zêlo e pruelencia, e el e que toda a nação vos terá sempre por 
verdacleJros am1gos ela patria . 

. ~em se sabe que não procuraes outra r ecompensa elos incommoclos a que yos 
SUJeltaes e elos esforç.os que faze·is para a servir· eL1 o r econheç0 com toclos e 

"' h . d 1 ' ' ·nao es~to em o ec arar. Mas tambem é c.erto que para tão briosos animas, para 
verdadeiros portugnezes, é galardão unico, approvação plena ela rnonarcbia, e lou
vor agradecido elos conciclaclãos. 

T erminado este discurso, o ministro interino dos negocias elo r eino, Caclos 
Honorio de Gouveia .Durfi.o, disse .em alta ve>z : «k serenissima senhora infanta 
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regente, em nome de el-rei, manda declarar que està aberta a sessão das cama
ras do presente anno de 1828». 

* 
A camara clectiva reuniLl no dia 3, sob a presidencia de D . F r . Francisco de 

S. Lu:iz, bispo titular de Coimbra, que convidou D. Francisco ele Almeida Por· 
tugal e Francisco Tavares de Almeida, por serem os deputados de menos idade, 
a servirem ele secretarias emquanto se procedia á eleiçào dos effectivos. Corrido 
o escrutínio abti.;veram maioria absoluta para ?-queHes cargos Antonio Vicente ele 
CarvaJho e Sousa e José ·Caetano de Paiva Pereira, ficando scguiclamente apnra
dos para vice-secretar ias José Antonio Fen eira Braklamy e Bento Ferreira 
Cabral Paes do Amaral. 

O presidente ponderou que, cleterminanclo o artigo 139.0 da carta que as côrtes 
geraes nu principio das suas se õcs exami1:1em se a constituiçKo política do reino 
tem sido exactamente observada, para prover cotno for justo, seria conveniente 
eleger-se uma commissão especial, incumbida ele inquerir a respeito ele infracções, 
e dar o seu pareç.er sobre quaesqner ·propostas dos deputaelos ou mesmo queixas 
de individuas estranhos á carnara, se acaso as houYesse . Depois de breve debate 
a camara resolveu no sentido indicado, fi.canuo a commissao composta ele Antonio 
Camello Fortes de Pina, José i\lachado ele Abreu, l\Ianuel de Macedo Pereira 
Coutinho, Rodrigo de Sousa Castello Branco, "bispo ele c~LbO Verde, Leonel Ta-
vares Cabral e José Camillo Ferreira Botelho 8ampàio. · 

No mesmo dia. reuniu tambcm a outra camara, comparecendo trinta e seis di
gnos pares, e verificot1-se a ausencia de quarenta e um, elos q uaes sete justificaram 
o impedimento . 

Nome~u-se uma comrnissão para averiguar a idade do maTquez de F ronteü·a e 
emittir parecer ácerca da carta regia relativa ao visconcle do Rio Secco; segtúda
mente prestaram juramento os condes de Alva e ele Penafi.el. Quando a mesa deu 
conta elo e.x:pecliente1 fez-se leitma ela resposta do infante D. l\liguel á mensagem 
que a camara lhe dirigíra pelo motivo da celebração dos seus clesposorios com 
D. Maria lli . 

O bispo de Vizeu', na qualidade, de relator, apresentou o seguinte 

Parecer 

A comm1ssao, examinando á vista ela lei os diplomas apresentados pelo mat·
quez de Fronteira e visconde do Rio Secco, adver titl, quanto ao elo mn,rqnez ele 
~'rontei.ra, que, sendo necessario que qualqu.er elos paxes, para ter assento na ca
mara, mostre legalmente ·que tem a idade de vinte e cinco annos, esta prova le
gal falta por não ajuntar a certidao competente; e, quanto ao do visconde do 
Rio Secco, advertiu que o poder moderador, pelo titulo -v, capitttlo r, artigo 74.1), 
-§ 1.0 da carta, nomeia pares sem numero fixo i requerendo-se porém no mesmo 
titulo, ~apitnlo vrr, artigo 110.0

1 que para se exercer qualquer das attribuições 
apontadas no dito artigo 74.0 , menos a. 5.a, ha de ser OLLviclo o conselho de 
estado i e como a. commissão reconhece que aqui não podia. ter logar este roque
sito de cr o conselho ele estado ouvido, está persuaclida ele que n'este caso falta 
urna das legalidades importantes que requer a carta constitucional ele sua mages
tade. A camara tomará estas ponclerações em consideração e cleciclirá. 

Palacio da camara elos pares, em 3 ele j aneiro de 1828. =lliCl?Yjltez de B01·
ba= Conde da Louzã, D . Diogo=F1·ancisco, Bispo de Vizelt. 

Carta regia a que se r efere o parecer sopra 

. Visconde do Rio Secco, amigo . Eu el-rei vos envio muito saudar como aquelle .. 
que amo. Tornando em consideração vossa capacidade e merecimentos : hei por 
bem nomear--..-os par do reino . O que me pareceu participar-vos para vosso conhe
cimento . 

Escô pta no palacio elo Rio de J aneiro, aos 30 de agosto ele 1827. = REI. = 
P ara- o visconde elo Rio Secco . 

1 Vide tomo rr, pag. 534, e tomo m, pag. 426. 

•. 



Discussão 

CONDE DE LINBARES :- Eu. creio que, emquanto ao sr. marqcwz de Fronteira, 
a certidão de ba.ptismo é muito · bem r equerida ; mas emquanto ao diploma do 
sr . visconde d,0 Rio Secco . .. 

PRESIDENTE :-Parece-me que se;rá melhor decidir a primeira parte e depois 
passar á segunda. 

CoNDE DA TAIPA: - O marquez de Fronteira, não só t en'l vinte e cinco annos, 
mas tem vinte e seis, e todos nós o sabemos. P ortanto t endo sido admittidos toclos 
os mais, sem esta certidão, parece-me que a <.:amara pocleria muito bem dispensar 
esta formalidade. 

CONDE DE S . JY!IGUEL:- Dos primeiros par es que compozeram a can:1ara veiu 
uma lista remettida pela secretaria ele estaclo, sabendo-se as icla:cles ele todos elles. 
Os que se não apresentaram. ri'aquelle tempo foi por não terem a idade exigida 
pela lei, o marquez de Fronteira estava fóra do r eino, mas .aincb que tivesse es
tado em Por tugal não se poderià t er apresentado n'esta camara, porque então não 
tinha vinte e cinco annos, e agora é pre~iso sabel-o pela certidão elo baptismo. Eu 
estou persuadido que não se apresentaria sem ter a idade competente, mas esta 
é uma formalidade precisa. · · 

CONDE ·DA TAIPA : - Mas é \liDa formalidade que a cama,ra pó de muito bem 
dispensar . 

Submettie1a a votos a primeil·a parte do parecer, foi approvacla 1, e passou-se ~1. 
ultima. 

CoNDE DE LINHA.RES:- Eu desejaria saber se o diploma não está assignado 
l)Or um conselheiro ele estado .. 

CoNDE DE MESQUITELLA :- N~io, senhor. 
ÜOl\TDE DE S. :MIGUEL:-Os coüselheirós de estaclo não r eferendam documento 

algum, e ainda que este tivesse siclo referendado por um conselheiro ele estado elo 
Rio ele Janeiro nada impor tava, · porque os conselheiros ele estado elo Brazil são 
estrangeiros para nós. . . 

Üül\TDE DE LINEIARES :-Ninguem fallou em conselheiros ele estado do Rio de 
Janeiro, mas sim ele Portugal. Se o conselho ele estado não r eferendar os clocu
mentos relativos ao poder moderador, como ha ele constar que foi consultado o 
mesmo conselho? Assim como todos os .decretos elo poder executivo elevem ser 
assignaclos po,r um ministro de estado, os elo poder moderador o cYevem ser por 
um conselheiro de estado; e, uma vez . que esse diploma seja assignaclo por um 
conselheiro, a peça estará legal, mas não emquanto falta esta formalidade. 

ÜOl\TJ)E DA TAIPA:- Sua magestacle o senhor D . Pedro IV, quando magnani
mamente cóncedeu a carta constitucional, que jurámos, dividiu os poderes políticos, 
reservaJ;ldo para o throno o moderador e o executivo, com. as fórmas prescriptas 
na carta. A carta não ri:)conhece a emanação da vontade real nos actos do poder 
executivo senão quando ella appar ece comprovada pela assignatura elo rei, e o 
interesse publico garan6clo pela assignatura de ·um ministro r esponsavel, e no po
cler moderador r equer, exceptuanclo o artigo 5 . 0 , que seja ouvi elo o conselho ele 
estado responsavel por suas tlecisões . Ora, havia impossibiliclacle physica ele ser 
ouvido o conselho ele estaclo, por isso mesmo que sua magestacle está a 2:000 le
gnas de Portugal; portanto o diploma é i.nconstitucional na fórma e não póde ser 
reconhecido pela camara; parece-me, portanto, que a carta ele par do vi ~;concle elo 
Rio Secco eleve ser mandada ·ao governo 1)ara que, ouviclo o conselho ele estado, 
lhe dê a fórma constitucional requerir1a pela carta, para poder executar-se a von
tade real nos actos do poder moderador. 

Tendo a camara approvado tambem a segunda prurte elo parecer, ·o conde ela 
Taipa propoz então que se remettesse a carta regia ao governo, pa.ra ser .ouvido 
o conselho de. estaclo . 

. 1 No dia immediato o bispo de Pinhel declarou que a commissào examioára o doc•umeuto 
pelo qual se provava ter nascido o marquez de Fronteira aos 4 de.j aneiro de 1802, e fô ra ba
ptisado a 13 do dito mez e anno, sendo portaf'\to competente par~ exercer as funcçues elo pa
riato. Em acto contínuo tornou assento na camara o novo par do r~nno. 



CO}.TDE DE LINHARES :-Parece-me que uma vez que a carta r egia se apre -
. sente assig·nada por um elos conselheiros de estado, nenb,uma . duvida podemos 
ter, porque nenhum conselheiro deverá r eferendar este clo~umento sem elle ser 
apresentado no conselho, e o mais natural é ser a carta reg1a entreg·ue ao dono, 
para que a faça valer perante o mesmo . Aqui ha un;ta lacuna r;a ex~cução ela 
constituição, a que no meu conceito o ministerio devena t er prov1~lenmaclo, J?l'O
poudo já nas camaras o modo por que, achando-se sua mage?t~d~ 3;.usente do re~n?, 
poderia exercer algumas das snas attribnições, etc. A cons~ltmçao parece e:s:1g~r 
esta medida no sentido elo artigo 77 .0 Não ha duvida que chmananclo a constüm
ção ele sua magestacle, este artigo se não pócl& entender com elle e~ t?cla a sua 
extensão, pois é claro por todos os actos ela r ecepção ela carta constttncwnal qn_e 
este consentimento existe, não só elas camaras, mas ele toda a nação . Resta p01s 
só determinar por uma vez quaes são as prerogativas que, estanclo el-rei fóra elo 
r eino e privado ele seus conselheiro s naturaes, póele exercer e quaes aquellas que 
ha ele exercer a regencia ou r egente, visto que é da attribuição elo corpo legi~la
tivo determinar os limites ela auctorielaele da r egencia ou regente. Se esta meclJcla 

. não for proposta, em breve exporei. á camara às minhas icléas a este respeito. 
CoNDE DE S. MIGUEL: - Eu divido em duas partes o que cliz o s1·. conde ele 

Linhares; approvo a primeira, mas não a segunda. Emquanto ao sr . visconde do 
Rio Secco, deve-se-lhe remetter ·o seu diploma, para que faça o que lhe parecer; 
mas emquanto ao outro ponto se deverá discutir em outra occasião . 

CONDE DA TAIPA. : - 0 sr . conde ele Linhar es pretende que o diploma·seja as
signaclo por um conselheiro ele estado; isto não póéle ter lagar. A r esponsabilidade elo 
conselho de estaclo não se pócle exig ir pela assignatura de um conselheiro, senão 
pelas actas elas sessões elo mesmo conselho, porque poderia mui bem assignar um 
conselheiro vencido, e por consequencia o diploma não ser legal. Por conseguinte 
eu perglmto se não será melhor r emetter ao governo esta carta regia para ou vir 
o consglho de estado e vir o diploma legal. · 

C..A.RDEAL P.A.TRIARCEL4. :-Quando se trata ele actos elo soberano, em que eleve 
ser ouvido o consellio ele estado, não se pedem assignatm·as elos conselheiros, nem são 
precisas, porqu13 sempre os taes actos se explicam n'estes termos : <tOuvido o nosso 
conselho de estado)) . Ora, n' este diplo ma não diz el-rei cr onvido o meu conselho de 
estado», e portanto é evidente que. não foi ouvido e que o diploma .não está legal. 

A camara não appt·ovon a proposta do conde da T aipa. 
Em conformidade elo artigo 0 . 0 elo. r egimento interno fez-se a eleição elos se

. cretarios, e obtiveram maioria elos votos para este cargo o marquez ele Tancos e 
o conde de Mesquitella; n'outro escrntinio sail·am eleitos vice-secretarias os con-
des da Figueira e das Galvei.as . · 

O presidente enc~rrou os trabalhos, depois ele nomear o bispo elo Algarve, 
marquezes de Lavradio e de Vagos, condes ele Lumi.ares, ele Carvalhacs e ele 
Sampaio para a deputação. que devia ir perante a infanta regente participar-lhe -
que estava installada a camara elos pares na sessão Ol~{li.naria ele 1828. 

* 
No subsequente dia a camara electiva exa:minou os diplomas ~le mn deputado 

por Angola e Benguella e outro por Cabo V-erde, procedendo seguidamente á 
eleição de diversas commissões. A camara hereditaria admittin 1J. prestar jlU'a
mento o duque ele L afões, formou-se em sessão secreta para lhe ser apresentada 
a re~posta ao discurso elo throno, e quando se tornaram publicas os seus actos, o 
pres1dente disse que nomeava o bis1Jo de Piuhel, ch1 que de L a-tões, marqt1ez ele 
Pombal, condes de Carva1haes, da F igueira e ele Paraty, para reunidos em depu
tação entregar em á ser enissima infanta D . Izabe1 Maria a a.lluclicla resposta. 

P ela mesa expediu-se o seguinte: 

Officio 

Ill. mo e ex. mo sr .-A cama r a elos pares do reino me encarrega de restittúr a 
v . cx.a a carta. regia que v . ex .a apresentou ela sua nomeação de par elo r eino, 
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assim como de participar a v. ex.", para ' sua intelligencia, que, tendo sobre este 
objecto ouvido o parecer• ela commissão que para o cli.to :fim foi nomeada, como 
determina o regimento interno da camara, resolveu em sessão de 3 elo corrente que,· 
pertencendo ao poder moderador, ·pelo titulo v, capitulo r, artigo 7 4. 0 , § 1. 0 clft 
carta constitPci.onal, nomear pares sem numero fixo, e Tequerendo-se no mesmo 
titulo, capitulo vu, artigo 110. 0

, que para; se .exercer qualquer das attribuições 
apontadas no dito artigo 74. 0

, ú excepção ela 5.", seja ouvido o conselho de est~
clo, falta .n'este caso uma das legalidades importantes que requeT a carta consti
tucional ele sua magestade. 

Detls guarde a v . ex.a Pa1acio da camara dos pares, em 4 de janeiro de 
1828. - Ill.mo e ex.mo sr. visconde do Rio ~ecco.=111aTquez de Tancos. 

* 
Antes de entrar- s~ na ordem do dia de 5, que era a discussão elo projecto ele lei 

reprimindo os abusos da liberdade ele imprensa, submettido á camara por uma 
commissão especial em 14 ele março do anno anterior, assim como mai.s dois pro
jectos sobre identico assumpto, com as datas de 24, 2õ e 26 de janeiro, elos 
qnaes demos conhecimento n0 lagar competeJ;tte 1, usou da palavra Alexandre 
Thomaz ele Moraes Sarmento· n'estes termos:' 

«A nomeação de relator da. commissão central- encarregada ele apresentar o 
projecto de lei para se reprimirem os abusos ela liberdade de imprensa, com a qual 
me homaram os meus illustres co_mpanheiros, me impõe o dever de fazer algumas 
observações antes de se entrm· em debate cl'este pr~ject9, sem duvida de todos o 
mais importante, que est::í confiado á sabedoria d'esta legjslatura . O augusto auct~r 
ela carta, no § 3. 0 do artigo 148. 0, restituiu á nação portugueza a nobre }Jrero.gaü
va, de que ella se achava deslJojada ba duzentos e qnarenta e nov~ ~.nnos, P.Or· 
que desde o alvará de 4 de dezembro de 1576 que a censura fo1 mtrocluzJcla 
n'este reino, e tanto ·aquelle alvará, como o de 31 de agosto ele. 1588, são a ol'Í
gem. do titulo cn do livro v elas nossas ordenações, leis dos reinados elo seríhor D. Se
bastião, e do senhor carcleal rei D. Henrique . Para fortuna ela nação ,portugueza es
calJOU da derrota da liberdade do pensa.me11to a obra prima elo genio de Luiz ele 
Camõe~, a qual, se nã_o visse a luz em 1573, póde ~er que alguns annos clepoirs .a 
nossa htteratnra perdesse o seu. melhor esplendor . E verdade que, sendo a provl
clencia da censura principalmente clirio·icla contra obras sobre obiectos de religião, . l b J 
por o mottvo_c~s questões que se excitaram n'aquelle tempo sob1·e reformas em 
assumpto~ relJ~'lO Sos, e que occuparam a attenção dos principaes governos da: ~u
rol?a, mmtos livros se estamparam no tempo ela cens\1J'a, cujas doutrinas pohtteas 
~OJe P~l' certo~_não veriam a luz. No Teinado de Filippe rr ele H~spanha se ~Jm:mit
tm a 1mpressao de obras que certamente no 1·einaclo de Carlos Ili, cousJclerado 
o mais protector ele princípios liberaes de governo, n~io teriam sido impressas: 
houve portanto alguma boa fé, quando, sendo o motivo ele questões religiosas, 
em Portugal e Hespanha se censuravam sómente livro_s em o~jectos religiosos; 
porém ' o .ex~me sobre livros, que tratavam de outros objectos, foi tendo lagar, 
e as restncçoes se foram augmentanclo entre nós á proporção que os annos se suc
cederam, ~té . ? estaclo em que as causas estavam antes da precio[ia cladiva da 
carta ~ons.b~t~cwnal. A commissão não se poupou a examinar a ,legislação dos povos 
os ~a1s civJhs.ados, para corresponder ao desejo ela camara. E bem sabido que o 
pro~ecto ~le .1~1 faz o objecto d\'l clois títulos elos nossos cocligos. Um pertencerá ao 
codtgo cr~m~nal e outro ao codigo elo processo criminal. A legislação relativamente 
a s~ l'epnmu:m os abusos ela liberdade de imprensa é mui variada em todas as 
naçoes .que teem fórmas ele , governo representativo . f,.s trangressões dos principias 
g~raes, qt~eN formam os J?rincipaes artigos da ~ei, são ptmiclas com multas pRcunia
nas e pnsao .. · ~ · comm1ssão, na graduação qne fez, não se lisonjeia ele. que hou
vesse um arbltno que não possa ser errado ; era preciso estabelecer nma regra, 
p~raN a ?ama~·a n~ sua sabecloria ~pprovaT ou reformar. O que pareceu á com
~lssa~ como mclubJtav:ei é que dos .1 uraclos depende principalmente ser boa a le
gtslaçao a este respeito . E cômo na carta está determinada a existencia elo pro-

l V.ide tomo rrr, pag. 123, 135'> e 374. 
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cesso por j\u·ados1 achou que era certa a approvação ela camara, apresentando-se 
na lei a -fórma do processo, ou nm titulo elo cocligo elo processo criminal. Diz um 
elos. escriptores mais abalisaclos elos nossos dias, _ e_ cujos escript~s em polit~ca mere
cem a attenção ele todos os paTticlos, que os cnmes commetttdos pela Imprensa 
são elifferentes elos outros clelü.:tos, porquanto elles se compõem mtüto menos ele 
facto positivo do que ela intenção e dô resultado, e por isso só um _jurr poderá 
decidir segundo a sua convicção moral: esta observação ele mr . BenJamim Cons
taut, ;enelo exacta, suppõe igualmente certa a existencia ele jurados, que perfei
tamente desempenhem os seus deveres . A obriga_yão elo legislador é est~belecer 
legislação a mais apropriada {ts circumstancias . ela naÇão; aos nossos conCidadãos 
pertencerá o desempenhar os deveres inherentes ás funcções ele jurados, porque, 
se faltarem a elles, o r esultado nunca póde ser suppriclo por meio ele providencia 
legislativa. A commissão na redacção do projecto procurou combinar aquillo que 
se achava mais bem regulado nas leis elas nações mais notaveis n'estes estabele
cimentos, como a Inglaterra, aouele. ella se originou, nos Estados Unidos da Ame
rica e na França. Convem que eu declare que se consultou a legislação frauceza 
até o governo de Bonaparte; porque d-esde aquella epocba é inteiramente diffe
rente a legislação : longe está. ele mim fazer commentos sobre similhante mudança; 
vejo notada essa circumstancia em escriptores ele nome, como mr. Béranger, 
nn·. Avénel e outros, os qnaes se queixam que o govemo imperial deixo u o nome 
de jurados, transformando os juracles em commissarios . A . commissão adaptou, 
quanto permittem as circumstancias, a leg·islação ingleza, depois elo estatuto 6 .0

, 

do r einado do actual monarcba, legislação conhecida pelo nome de bill de mr. Peel. 
Adaptou o meio ela sorte para a extra_cção dos jurados, porque só a sorte póde 
evitar as suspeitas ele parcialidade i ou o magistrado que forma a Esta seja ele no
meação elo rei, ou ela eleição popular, ha sempre inconvenientes . Este systeina, 
já aeloptado na Am eri.ca septentrional, é o mais segnro, não sómen,te para oc.ca
siões ele divisões ele opiniões, como em tempos de qLlietação e paz . E conveniente 
qlle não exista nem sec1uer suspeita de parcialidade na formação da lista. Em
quanto ao mais elo projecto, em temp o competente pedirei licença para algumas 
observações, p oa:que uno sómente ha alguns erros de impressão, como ha algumas 
omissões, c1ue a commissão deseja supprir, c algumas proposições enunciadas com 
pouca clareza.» 

Aberto o debate do proj ecto na generalidade, fallaram os seguintes deputados : 
l\f.ANUEL DE SERPA. M ACHADO :- 'l'rata-se elo proj ecto de lei da liberdade de 

imprensa; é uma d'aquel1as leis,, ordenadas na carta, e não podemos deixar de a 
faz er : tendo porém ouvido os escla-recimentos dados pelo illustre relator ela com
missão, e observando que nada disse ácerca elas lacunas que tem relativamente 
ao outro, que uma commissão ap1·esenton a esta camara, e que foi origem el'este, 
se não posso eximir-me-ele pedir se exponham os motivos por que entre outras cousas, 
não trata aqui elos depositas e cauções que se elevem eiigir dos impressores, ma
teria inteiramente necessaria para esta lei, uma vez que se lhes impõem penas pe
cuniarias, não havendo outro modo de as tornar eff.ectivas; desejava pois, torno 
a dizel-o, que o illustre r elator ela commissão desse as rasões por que se-omitfiu 
este interessante objecto, p01:qne, a ser agora occasião, quero falia1~ ~ este 'respeito, 
aliás reservar-me-hei para quan.clo se discutir cada um do_s artigos em paTticular . 

• FRANCI~CO SoARES FRANCO: -O illustre deputado nas ultimas palaVl·as do 
seu eliscm·so preveniu-me inteiramente} agora trata-se ele approvar ou r~jeitar 
o proj ecto na sua generalidade, e é sobre · isto sóm ente que · de v~ versar a cliscns
são i tudo exige a brevidade d'esta lei, ella é uma elas ela carta, e a sua ne
cessidade é geralmente reconhecida, tanto para a pubiicação elos escriptos, como 
tambem para se acostmuar a nação á institLlição ·elos jurados tambem determinada 
na carta, e tão necessaria para o processo ,criminal? que tantos tropeços est4 sof
frendo : portanto approve-se o proj ecto na sua generalidade, e quando se tratar 
de cada um dos seus artigos, se atten.derá ao que propoz o sr. deputado que me 
prececleu a fa llar. 

JOAQUL\I ANTOJ\"'O DE MAGALHÃES :-Eu levanto-me para, como membro ela 
commissão, dar as explicações que se exigem a commissão foi auctorisada por .esta 
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cama.ra a fazer um projecto ele lei para se reprimirem os abusos ela libcrclacle de 
imprensa; mas não foi obrigada a ligar-se a um outro que existia; por isso fez o 
que entendeu que era melhor, ~foi para não assassinar anteriormente-á ptlbli~a
ção ela lei a liberdade de publicar por meio ela imprensa os pensamentos, que prm
cipalmente rejeitou o artigo elo projecto, em que se l)ropunham depositas e cau· 
ções prestadas pelos impres8ores. 

MANUEL DE SEHPA MACHADO: - Sr. presidente, eu não considero assassÍ;JJ'acla 
a liberdade de imprensa com os clepoi>itos e cauções de que trato; e o ter toca
do esta materia, é por isso qne a não vejo n'este projecto; eu não increpo a 
commissão de omittir esta doutrina; mas como a julgo mnito i_mportante, pedia 
que s0 me dissesse os motivos que · hotwe para não ser attendida, não se me 
satisfez; porém, como esta discussão fiqtle esperada para tempo competente, r e
servo-me para u' essa occa>:ião fallar sob'J.'e ella. · 

Apoz breves observações sobre se a respeito cl'cste proj ecto · fôra cumprido o 
disposto no artigo 50. 0 elo regimento interno, começou a cliscutir-se a especialida
de, chegando até o artigo 10.0 

Tomou assento n'e,<>ta sessão. o clep11taclo João ela Mattru Chapuzet, cujo cliplo
m_a 0ccasionàrn, na vespera ligeira contestação,- por causa ele uns papeis fechados 
que o governo remctteu à camara, contendo a devassa tirada contra elle ; mas, 
visto não haver pronurlcia, a commissão de poderes deu segundo parecer favora
vel, com o qnal se conformou a assembléa, admittinclo aquelle individuo a pres
tar juramento. No mesmo dia f>, proferiu o seguinte discurso: 

«Senhores cleputados ela nação portugueza, tendo chegado a Li:õboa no .clia 27 
ele j aneiro elo anno proximo passado, eu me cleveria ter aqui logo a:presenta~o, 
para tomar assento n'esta camara; porém causás poderosas me impecln·am; a m
triga e a maldade pocleram. fa!líer com que o govm·no me acreclitasse eriminoso; e 
como os culpados não elevem ter aqui logar, pediu a minha rasão, exigiL1 a minha 
honra que eu clésse tempo a que o governo procedesse ás averiguações necessarias 
pan•, conhecer a verdade: eis pois a causa ela demora que tive em me apresentai'. 

«Tuclo quanto o despotismo e a vjngança podem suggerir pa.r-a desacreditar a 
innoci:mcia, P?-ra manchar a honra, tuclo foi _ posto em acçr.p, tudo se pxaticou 
contra mim, mas clebalclEJ; porque não foi lJos.sivel formar-se-me culpa; tal era a 
mareha que eu havia constantemente seguido no governo ela província de Cabo 
Verde, clurante quat]:o annos que ali me conservei. E qual a ca.usa? Qual a prin-. 
cipal origem? Tristes idÉ:as. de união ao Brazil, motivadas, por haver mandado 
uma deputação ao R[o de Janeiro comprim entar ao senhor D. Pedro IV, como r ei 
ele P01-tugal; isto praticado no tempo, em que o governo dirigia todos os negocias da 
nação em nome elo mesmo augusto soberano, e quando en havia anteriormente e 
em diversas estações enviado igualmente duas cleputa,ções ao senhor D . João VI~ 
elo sauclosa memoria, as quaes foram mui bem recebidas e condecoradas (como o fo1 
tambem a cleputação qRe mandei ao Rio ele Janeiro), approvaçla a dospeza do 
se~1 transporte, sem que se mé tivesse dito que havia procedido incoherente ou 
obrado mal. · · 

a T al foi, i}!ustres deputados, q principal motivo ela perseguição que soffri na 
epocha fatal, em que poderosos partidos, divergente" em opiniões, trabalhando para 
arruinar-me, fom~ntavam assim tambem a ruina ela rninha cara patria; e foi .in
clispensavel que em tal crise en tivesse a maior moderação e me reduzisse ao si
lencio, devendo certamente a estes princípios o ter escapado a novas intrigas, e 
talvez a p1aiores males. Qt:tanto acabo de dizer existe legalmente '1n·ovado, e do
cumentado em memorias que escrevi sobre este objecto, as quaes, as criticas 
circumstancias ele Portugal e a cellSUra me não deixaram publicar: cu peço que 
sejam depositadas no archi vo ~l' esta camara; ali as conservarei, emquanto as nfío 
poclér imprimir; e rogo a todos os srs. deputados a bondade ele as lerem, pois es
tou bem seguro que não só se hão ele admirar dos procedimentos que commigo 
houveram, mas hão ele conhecer minha illibada conclucta a toda a prova. Possa 
a lei da liberdade ele imprensa permittir a sua publicação, e podesse esta publi
CI1ção procluzir que a intriga e o despotismo envergonhados fugissem para. sempre 



9 

ele Portugal, e entc\l.o eu rue dera por bem pago cT'as injustiças e desgostos que te
nho supportaclo. » 

* 
Em 7 usaram da sua iniciativa diversos deputados1 pela fórma seguinte : 

Proj ecto de 1 ei 

Ordenando a carta constitucional no artigo 126.0 que nas causas crimes a in
quirição ele testemunhas, e todos os mais actos do processo, depois_ dayrommci~, 
fossem publicas desde logo

1 
parecia qtle nada se devia oppor ao mte1ro cumpn

mento de tão justa c bemfazeja instituição ; aconteceu porém encontrar-se na 
existencia do actual processo summario uma barreira :insuperaYel'. Como póde 
ser publica a inquirição das testemunhas, se depois da pronuncia nenhumas tes
temunhas se inquirem, nem para prova ·aa accusação, nem para defeza dos r éus ? 
Como podem ser publicas os mais . actos do processo, se entre a prommcia e a 
condemnaçâo não ba mais actos , (depois dos autos feitos summarios) senão um 
arrazoado feito por escripto em nome elo réu? O actual processo summario, tal 
qual hoje se pratica, não tem ordem, nem figura cre juizo i todas as diligencias da 
ju~tiç?- são feitas antes da prommcia; todas as provas são preparadas no segredo, 
e por ellas se faz a condemnação. E certo que se por acaso os juizes Jt,charem 
necessaria alguma repergunta, ou acareação de testemunhas1 ou algum outro acto 
judicial, este deverá ser feito em publico, em conformidade da carta ; mas estes 
actos são accidentaes ao processo summario, não entram na substancia d'elle ; e 
assim nos crimes mais graves, n'aquelles em que tomam parte todas as paixões 
humanas

1 
e nos quaes corre maior perigo a liom·a, a vida, ou a fazenda do cida

dão, é n' elles que a }Joderosa garantia da publicidade fica sem e:ffeito e quasi 
illusoria ... 

L ongo discurso poderia tecer aqui para demonstrai: todas as vantc'lgens da pll
bliciclade dos processos crim.inaes1 e a infl.uéncia que esta exerce nos costumes 
publicas da nação 1 em que é praticada, mas seria abusar ela paciencia d'esta ca
mara: toclos nós, a_ nação toda está convencida de q\le a publieidade é o meio 
mais poderoso para evitar a impunidade dos culpados ou a c.ondemnação elos in-
nocentes . · · 

JUuitos ouh·os vicias deturpam os nossos juizos criminaes ; não é possível refor
marem-se todos ele uma vez : o clever do legislaclor é começar pelo remedio elos 
mais capitaes, clil:iginclo as suas IJroviclencias para a futura r eforma total; por 
este meio consegue-se a reforma gradual e ins<:!nsivel sem offender a um tempo 
todos os costumes arraig·ados, nem transtornar todos os principias recebidos. 

Para se conseguir esta reforma com a emenda dos principaes vícios do pro
cesso, e com o estabelecimento ela publicidade ordenada na carta, tenho a hom·a 
ele propor o seguinte projecto, IG com elle a exposição elos seus motivos : 

Projecto para a reformaçã o provisoria da ordem do juizo 
nos feitos crimes 

Artigo 1. 0 Qu~ em toda a prommcia se deve declarar o nome do pronunciado 
ou }Jrommciaclos, o facto criminoso por que é pronunciado -e a lei que prohibe 
esse facto. 

Art. 2. 0 Que o jt:tiz da prommcia nunca poderá ser juiz da aecusação; r emet
t~rá portanto as culpas áqnelle juiz letrado, a quem competir, pela ordem de 
distribuição" ou conesponclencia, que será clesignada em um decreto . 

. Art . 3.0 Que todos os feitos crimes, ele qualquer natmeza e gravidade que 
SeJam1 serão precessaclos e julgados em primeira instancia fóra das relações, :6.
ca~clo _ por conseguinte extinctas nas relações todas as mesas, _aonde se julgava em 
pr1merra e unica instancia, e cessando a jmisclicçã.o criminal dos que n'ellas des-
pachavam . . 

Ficam tambem extínctos os assentos em visitas ele cadeias . 
Art . 4.0 Que em todas as terras, aonde houver juiz letraclo, haverá Í1m ou mais 

p t·omotores ela J·nstira amoviveis cuJ·os emolumentos serão taxados por decreto. . ' ' 
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Ao promotm: compete intentar e seguir toclos os termos da accusação, produ
zir testemunhas, contraelictar as elos réus, arrazoar a final, e appellar. 

Art. õ .0 Que n~~o se receberá excepção alguma, que não seja ele snspeiçfi_o 
elo juiz, ele incompetencia elo juizo ou cleclinatoria do fôro; e ela c1ec1siio cl'estas 
nâo haverá ''f!Curso algum; mas el'ellas se conhecerá na seguucb instaucia, quan
do os autos subirem por appell açno . 

Art. 6.0 Que em todos os feitos crimes se guarclad a mesma orcletu elo jnizo, 
a qual constani: 1.", do libello; 2 .0

, da. contestação; 3 .0
, do interrogatorio feito ao 

réu· 4 .0 da inq1.liriçao ele t estemunhas; 6.0
, da acareaç~•o das mesmas testemunhas, 

) ' . 6 d l . quanclo S(\ja requ erida ou pareça necessana; .0
, os segnnc os intenogatonos 

fei tos ao réu; 7 .0 , dos anazoados verbaes do promotor, do accusaclor e do r éu; 
8.0

, da sentença final'. 
Todos estes actos serão pass~dos em ~udiencia l)ublica, em presença elas par

tes, ou á sua r evelia, se não quizerem assistir. Os réus presos estadio na audien-
cia seguran1ente guardados, mas sem ferros . -

Art. 7.0 Que na accusação serão r eperguntadas as t estemunhas qtle fizeram 
cul1)a no summario ou devassa ; e o promgtor· ou o accu saclor poderão _produzir 
outras ele novo . ., 

As testemunhas que morarem fóra elas 6 leguas elo Jogar a.oncle se t_rata o 
feito, não serão obrigadas a comparecer n'elle, e para serem inquiridas se pa.ssará 
carta ele inquirição para o juiz letrado elo logar da sua morada, ou elo mais vizi
nho, se o juiz ahi for ordinario. As pal'tes poclem ir (não estando })resas), ou man
dar seus procuradores assistir a esta inquirição . 

A testemunha achada em manifesto perjurio será ali mesmo atünada, e man-
dada em CtJstoclia para a cadeia, para se lhe formar culpa. · 

Art. 8. 0 Que a sentença será publicada em aucli.encia em acto contínuo, ou o 
mais tardar até ao dia seguinte; n'ella será copiado o texto da lei , em que é pro
hibiclo o facto de que o réu for árguiclo . 

Art .. 9 . 0 Que quauclo em qua\q~1er instan.cia o processo fo r ammllac1o por falta 
ele alguma formalidade legal, o juiz, a quem essa falta for ,jmputavel, pócle ser 
demandado pelas p erc1as1• çlamnos e inj1.1rÍa que tiver cansado . · 

Quancl:o o réu for absolvido, sempre pela mesma sentença, será o accusador 
particular coudemuado a .satisftl.zer~lh e penlas, damnos e inj uria. 

O promotor da justiça ou o a~.:.cusaclor particular que forem convencidos ele 
calu:nniado res, incorrexao na pena de tali ao, até á pena de morte exclusivamente, 
servmdo-lhes o processei e sentença do calumniaclo ele cu] pa form ada, para s.er em 
por ella presos e processados . Q uando a pena for el E} morte, será substituída por 
degredo pe rpetuo para Africa. 

Art. 10.0 Que nào haverá embargos na primeira, n em na segunda instan · 
c ia. 

Art. 11. o Que toda a sentença condemnatoria será appellacla ele officio pelo 
juiz, excedendo a alçada dos juiz.es ele fóra; a sentença absolutoria poderá ser ap · 
pellada pelo promotor ou pelo aecusaCI.or particul ar. . 

Na segunda iustancia poderão os juizes da _appellação admittir a1'tigos de nova 
ra~ão, _ se~clo ele matm:ia de facto ; com estes se terá a mesma ordem de juizo da 
pnme1ra mstanc1a. 

Toclos os t ermos do processo na segunda instancia serão tamb em publicas, e 
os anazoaclos rlas partes ou de seus procuradores serão verbaes . 

Art. 12.0 Qne será estabelecida a orclem ele distribuição que se ha ele guar
dar com os desembargadores qne h~o ele ser juizes cb appellação ; de ·sorte que 
a sua escolha para cada um dos feitos não dependa elo arbítrio ele pessoa alguma, 
qualquer q1~e ella seja. 

Ar t . _13. 0 Que com esta lei serão publicadas as in~?trucções e regulamentos 
necessanos para a sua boa execncão . 

Art. 14.o Qne as obras que foreri1 n ecessarias nas cHsas de audiencia serão 
feitas á custa elos concelhos. 

Art. 15 .0 Que esta lei terá inteira execttção um mez depois ele publicada. 
Camara dos clepntados, 7 de j aneixo ele 182B. =José Antonio Gger1·ei?·o. 
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· Motivos da proposta 

1. 0 O artigo 1.0 é conseqnencia forçosa elo artigo 145.0 da carta constitucio
nal , § 1.0 Aonde 11ão ha lei prol)ibitiva não pócle haver crim e. 

2 .0 O juiz, que pronl)ncía um réu, fica grandemente p:rev~:miclo .c~:ltra a sua 
inuocencía: o desejo, be~u natnral, ele. sustentar ~ sua IJnmeua ~pm 1 ~o torna-.o 
parcial; e qualquer clefeza lhe parece Impostura,. n:ventada p;:Lm 1Jlu~hr a apph
eação ela lei; combater a pronuncia . é o:ffender ~ untar o amor propno de quem 
a proferiu . Tudo se acautela com a providencia proposta no artigo 2. 0 , não sendo 
em nenhtlm caso o juiz. ela pronuncia juiz na accusação. 

3 .0 A abolição ele todas as mesas criminaes das relações, aonde se conh ece 
em primeira e unica instancia, é proposta no ar6go 3 . 0 , em cumprim ~nto do . ar
tigo 12õ .0 da carta, aonde se não attribue ás r elações senão o conheCimento das 

. causas em . segunda instancia. Proponho pela mesma rasão a abolição dos assentos 
em visitas de cadeias, contra os quaes acresce não se guardar n'elles ordem, nem 
figura ele juizo, e todavia poder-se n' elles impor a pena ele galés ou ele clegredo 
mesmo para M rica. · ' 

4. 0 No ar tigo 4: 0 proponho a et·eação ele promotores ele justiça ou accusado
r es publicas, em todas as t erras aonde bouver juizes letrados (porque só n'estas 
pócle ter Jogar a accusação) . A sociedade tem tanta necessidade ele garantir a. 
honra., viela e faz enda elos homens honestos e v irtuosos, como ele assegm·ar a 
punição elos delinquentes;.. accusar os infractores das leis penaes é um importante 
elever do po~er executivo ou ela publiea administração ; por isso proponho que 
os promotor es sejam n9mea clos pelo governo, e amoviveis a seu arbítrio . Até 
agora não havia promotores s'enão nas relações ; fóra el'estas os escrivães dos pro- · 
cessos faziam suas vezes; porém uns e outros sómente intervinham nos crimes 
leves, ou n'aquelles em que se claya livramento ordinario, e n'estes mesmos sua 
intervenção era vã e ociosa. Nos crimes graves os j U:izes eram a um tempo jul
gadores e accusadores .. . Com o que proponho n 'este artigo penso ter dado a 
esta instituição a importancia qlte eleve ter, a qual será maior .guanelo se acabar 
a ftm esta un1ão ela policia com a j ustiça nas mãos dos magistrados . 

5. 0 O artigo 5.0 tem por fim abreviar o p1:ocesso, , sem tolher a defeza, res
tringindo a multiplicidade de excepções, com as quaes p,9dem os r éus formar suas 
contestações. 

6. 0 Proponho no artigo 6 .0 a ordem do juizo que se cle.ve guardar em todos 
os feitos crimes, quaesquer qne s~j am, e os termos substanciaes do mesmo juizo. 

'I'res fórmas. de processos criminaea tínhamos até agora, convem a sab er: li
vram.entos orclinar-ios, assentos de visitas de cadeias e processos summarios. Li
vramentos orclinari.os eram concedidos nas 'relações ou fóra d'ellas (sua marcha 
é vagarosa é solemne, talvez com excesso) i . mas não tinham lagar senão em · cri
mes leves, ou n'aquelles cuj as pronuncias eram achadas em relação temerarias 
e sem prova attenclivél. · 

As visitas. ele cadeias eram fejtas pelo r egeclor com os corregedores do crime 
ela côrte ; tinham loga1: em muitos crimes g~·aves, não atrozes. N'este modo ele 
julgar o r éu não tem garantia legal, senão a que lhe póde resultar ela i·ectidão 
e humanidade ele seus juizes : OLl.tr ' ora podia-se conclemnar em visita até nas pe
nas de polé, marca de ferro quep.te e açoites; hoje só em degredo, galés e b·aba-
lhos publicas. . · · 

Os processo~ summarios t êem logar em to elos os casos mais graves : não t êem 
fórma, . nem ·figura de j1lizo; e leis temos que dispensam com elles em todos os 
termos e delongas elas processos orclinarios, mandando que se guarelem sómente 
não· sei que termos elo direito natural e divino . Estes processos são denomina
elos variamente em muitas leis, ·e em n enhuma se acham definidas essas varias 
denominações . Lei s ha que mandam processar summa.ria.mente ; o.utras mandam 
processar verbalmente; que se façam processos simplesmente veTbaes dizem umas; 
.e · outTas que se processe summari a, verba.lment e e ele plano. T emos leis que 
mandam :sentencear estes processos dentro de seis me.zes, outras en;t quinze, ~m 
dez e em oito dias, e até uma ordena que o processo ~c acabe no mesmo dw, 
em que for começado, sem prOl'ogação ele tempo (esta lei é applicavel sómente a 
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militares, réus de resistencia <ÍS justiças) . A ordem pratica guardada n'estes Jui
zos summarios não dá aos réus logar ele articularem sua defeza; não lhes admitte 
testemuhas e apenas lhes concede cinco dias para anazoarem sobre o facto e 
sobre o clireito, e a , este arrazoado se segue logo a sentença. Tal é a ordem elo 
nosso processo summario; e, sem embarg·o de toda a sua barbaridade, certas ma
ximas de jLH"isprudencia, e a voz da humanidade e da jltstiça têem prevenido 
muitos elos abusos que deviam nascer da falta total ele garantias ; mas quanelo 
as paixões elos juizes conspiram contTa o r éu, ou quand.o o poder quer infl.nir na 
justiça, o r éu está inerme e a sua perda é certa. Paizes, que se inculcam p~r 

. mais civilisaclos de que o nosso, conservam ainda leis }Jenaes fundadas na maxl-
ma ele ·que, quanto mais atroz for o crime, menos garantias se elevem ao accusa
do . Mas voltemos a attenção para mais agrada vel assumpto : no · meio elo cahos 
d' esta legislação ainda temos leis em que o amigo ela hlÍ.manidade acha com pra
zer instituiçõ ~?s protectoras, que, se não produziram todo o bem que se devia 
esperat·, são todavia Uiü monuménto duradouro das intenções bemfazejas dos nos
sos reis legisladores. 

O alvará ele 20 de outubro de 1763 procurou assegurar a defeza dos réus, 
ordenando que se lhes :fizessem perguntas para serem ouvidos com a clefeza, se a 
tivessem. Aqui temos uma certa eontestação verbal, sobre a qual o juiz deveria 
inquirir as testemunhas que lhe fossem apontadas; porém a inexperiencia ele al
guns juizes das devassas, a ignorancia ele outros, a pouca vontade de _mnitos, e 
para todos a falta ele solemnidades legaes a que estivesr:;em adstrictos, foram 
causa de que na pratica se desentendesse o vercladeiro espírito d'esta lei e a sua 
disposição fosse perdida. -

O alvadL de 4 de setembro de 1765 declarou que os termos . substanciaes e 
impreteríveis dos processos verbaes fossem: 1. 0 o cOTI)O de· delicto, com todas a,s 

. ' } Clrcumstanci.as ,aggravantes ou attenuantes; 2. 0 , a inquirição de testemun1as para 
prova dos clelictos ou da clefeZJa dos réus; 3 . 0 , o interrogatorio dos mesmos réus; 
e, 4 . 0 , a sentença. Esta lei, admittindo uma contestação e dando logar á prova -
cl'~lla, pouco deixava para desejar; entendeu-se porém que só era applicavel ~os 
consel,hos de guerra; e por isso vemos hoje quanto é preferível a ordem de j mzo 
que n estes se guarda. 

O alvará de 26 de maio de 1766, declarando que o processo summario, ver
bal e ele plano consistia no corpo ele delicto, devassa, contestação, sua prova e 
sentença, teria acabado por uma vez com as irregularidades que mencionei, se 
não fo~se entendido que as suas dispo~ições .comprehendiam sómente os processos 
por cnmes de contrabando, e nl'to os mais. , 

D'aqui se vê quanto é importante fixar-se por uma vez. os termos substan
ciaes e impreteríveis ele todo o processo m·ime, e dar aos réus garantias l egaes, 
que os defendam ela calnmnia dos accusadores, do pe1jurio das testemunhas e 
das paixões elos j nizes. Para se chegar a tão util :fim proponho o artigo 6 . o, cujas 
disposições, como mostrei, já têem modelo na nossa lcgislaç~io criminal. Grande 
parte elos males que provém ela má administração da. justiça nascem mais da 
incerteza 011 obscuridaele elas instituições civis e politicas, "do que da prevarica
ção dos homens : reformem-se as instituições e os homens serão melboraclos. 

N'estc mesmo artigo proponho a publicidade de todos os termos ·do processo, 
sobre a qual nada é nccessario dizer-se. -

7'. 0 No artigo 7. 0 proponho que na accusa<;ão sejam reperguntadas as teste
munhas que na devassa ou summario fizeram culpa ao réu. Sem esta pToviélen-

. cia nunca se poderá conseguir a boa administração da justiça. O perjurio, a ca
lumnia e a pre.varicação amam o segredo : o assn,ssino espeTa a sua victima na 
obscuridade, e ahi lhe arma a cilada . Quem 1Joclerà soffTer, senhores, a sa.ngne 
frio que a h.onra, a vida e a fazenda dependam de umas inquirições, tiraclas á 
porta fechada pelo juiz e escrivão, e muitas vezes pelo escrivão sómente, e de 
ct"0a integridade e authenticidade não ha mais segurança elo que o dizer do juiz 
~ do escrivão? Quantas vezes não temos ouvido testemunhas clamando que não 
depozeram o que nas inquirições se lhes attribue? O que proponho e a maior e 
a melhor garantia para a innocencia opprimicla. Não se cliga que a nova inquiri-
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ção cl'aqnellas testemunhas retarda o processo e incommocla as testemunhas; bre
vidade: que tolhe a defeza, é barbara e tyrannica; e o ~n~ommodo individual das 
testemunhas ·é um sacrificio que todo o homem, constltmdo em sociedade, eleve 
ao bem de todos, e ele cujos beneiicos effeitos cada um participará, quando lhe 
acontecer ser accusado . 

Na ultima parte cl'este u,rtlg-o proponho que a testemunha achada em mani
festo perjurio seja, depois ele autuada, enviada ela audiencia para .a cadeia. E que 
menor satisfação se póde dar. ao publico por tão g-rande escanclalo? A testemunha 
pmjura offende a sociedade inteira, envenena a administração ela justiça e ameaça 
todas as existencias, tiranclo-lhes a confiança, posta na santidade elo juramento. 

8 .0 No artig-o 8 .0 proponho que a sentença seja publicada log·o em, acto contí
nuo, ou, o mais tardar, até o dia seguinte. A rasão para esta brevidade é por 
estar o juiz su:fficientemente instruido da ve1·clacle elo facto pela discussão publica 
feita em aucliencia, por ser mui conveniente não deixar desvanecer a impressão 
que a mesma discussao proclnzin nos animos dos espectadores, e porque assim se 
poupam aos juizes occasiões de sugg-estões estranhas . 

O exemplo elo qne se pass~ nos conselhos de guerra mostra quanto é util que 
nas sentenças vá copiad0 o . texto ela lei que se applica. Queremos que as leis 
sejam cumpridas? Obriguemos os juizes a conhecei-as, a · estudai-as e a tel-as 
sempre presentes em seus julgados. Quem não conhece a l~i não a póde applicar; 
e quem condemna sem a1)plicar uma lei é assassino . 

9. 0 Quem causa dàmno injustamente, eleve reparar o clamno que causou: tal 
é o fundamento ela primeira e segtmcla parte elo artigo 9. 0

, em que proponho qtvi 
o juiz, a quem é imputavel a falta de algmna formalidade legal, por onde o pro
cesso venha a ser annullado, possa ser demandado por perdas, clamnos @injuria; 
e que o accusaclor qu.e clecáe ela accusação seja logo conclemuaclo na r eparação 
ela injuria, perdas e clamnos que causou ao réu. O accnsaclor foi ouvido em todo 
o processo, e teve logar ele produzir todos os seus meios ele prova; por isso pro~ 
ponho que seja logo conclemnado pela mesma sentença em que o réu é absolvido. 

_ Como porém o juiz, ;;t quem se imptlta a nullidacle elo processo, ainda não foi ou
vido, proponho para ~ste, que seja demandado e não conclenmaclo logo . 

Para o calnmniaclor convencido proponho a pena ele talião. Não ignoro que 
este pena, vulgar,. e frequente nos t empos ele barbarie, está hoje geralmente desa
creditada; ruas deixemos preconceitos: vejamos se ha outra pena mais proporcio
nada elo que a ele talião á maligniclacle e á. intensidade do crime de· calumnia. Se 
não ha outra, ·a evemot> acloptar esta. Exceptuo o caso de. pena de morte ; porqúe 
ainda não pude imaginar hypothese, em que tal pena sej a necessaria para se con
SE'guir o fim social. 

10.0 Proponho no artigo 10.0 que não haja embargos a1gtms em casos crimes. 
Este recurso judicial, de que tanto se tem abusado no fôro portuguez, especial-· 
mente depois que por um assento se declarou que todo o despacho era embarga
vel, só serve de retardar o processo, sem garantir a punição elos culpados, nem 
a absolvição elos innocentes . Até hoje os embargos pareciam necessarios por se 
não aclmittir contestação nos processos, feitos summarios ; e assim mesmo quasi 
mmca por elles eram as sentenças reyogadas: com a nova ordem elo juizo tor
nam-.se inteiramente ociosos. 

11.0 O que proponho na primeira parte c1' este artigo 11.0 por si mesmo se 
r ecommencla. · 

Proponho na segtmcla parte elo artigo que na seg·uncla instancia se admittam 
artigos de nova rasão, contendo ma teria de facto; é uma nova facilidade que se 
clá ao réti pa•ra produzir a sua clefeza. A publicidade ela segtmclUJ instancia forma 
o objecto ela ultima parte elo artigo. Julguei clesnecessario declru·ar que nos cri
mes, em que tem logar accusa.ção por parte da justiça, um pi·omotor ha de seguir 
a accusação na segunda instamcia; isto sttbentencle-se : prop LlZ que os arrazoaclos 
sejam verbaes, para que os espectaclm·es por este moclo conheçam a natureza e 
meios ela accusação e da clefeza, sem o que não haveria verdadeira publicidade. 

12. 0 O fLmclamento elo artigo 12.0 salta aos olhos . . Emqua.nto houver. uma 
pessoa, por maior que s~j q. sna j erarchia ou c1ignic1acle, que tenha anctonclacle 
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rara nomear Jmzes para caur:tas certas e detel'minadas, os juizos criminaes serão 
vercl_acleiras · e r igorosas commissões, que a carta conclemna, que a r asão r e
prova, e que a historia de to clos os paizes mostra serem mais funestos elo que a 
peste. _ 

13.0 O r.,rtigo 13. 0 é -functado no artigo 75. 0 § 12.0 ela carta, pelo qual o poder 
executivo é .auctorisado para expedir decre~os, instn1Cções e r egulamentos ade
quados á õoa execução elas leis. Quando comecei o proj ecto que hoje tenho a 
hon•ra de apresentar, concebi-o em maior extensão ; a _analyse cl.9 assumpto levou
me a var.ias providencias mais minuciosas, qLle a rasão me fazia adoptar pela 
consideração ele que em administração de justiça cr iminal tudo é importante; 
cada forma lidacl e é uma garaNtia, e como tal entra nas attribuições do poder le
gislativo. Porém, clépois d 'aquelle trabalho acabaclo1 assustei-me com a su a exten
são; e uma ccinsicleraçlib mui ponderosa (a ela estreiteza elo tem1Jo destinado para 
a- sessão elas camaras) me obrigou a abreviar e restringir o ·primeiro projecto . 
E ste o mot.ivo por que no artigo 13 .0 proponho uma simples r eferencia ás instruc
ções · e r egulamentos que devem encher os vasios da lei, conforme as bases que 
n'ella for em decr etadas, os q.uaes regulamentos e instrucções :ficam sendo da at
tribuição elo poder executivo . 

14. 0 Para as casas, aonde se administra a justiça criminal, terem a distribui
ção conveniente á dignidade elo juizo e á boa lJoli'cia das audi encias publicas·, ba 
de ser necessa1:io fazerem-se obras e despezas . Seria para desejar qLw o thesouro 
publico podesse satisfazer est as clespel',as, que são de inte1;esse nacional ; porém, 
cgmo se acha tão pobre, por isso proponho que as obms necessarias se façam ::'t 
custa dos concelhos, cujos vizinhos são os primeiros que d'ellas hão ele t irar pro
veito. 

15.0 Dois vícios invet erados reinam em todos os graus ela nossa publica admi
nistração, a grancliosidade nos proj ectos c a grande morosidade na execu çi'io d 'el
les-: o receio de c1 Lle a lei, que proponho, não fique paralysacla por aq uelles dois 
inimigos (o que tanto mais é para r eceiar, quanto é maior o numero das pessoas, 
a quem a sua execução pertence) me determinou a propor que se as.sig ne um termo, 
no fim elo qual a nova ordem do juizo comece impreterivelmente a t er execução, 
e a ser guardada em to clos os processos criminaes. . 

T al é, senhores, a exposição dos principaes fundamentos elo proj ecto que te
n?~ a ho.n_ra ~le propor i. fui talvez prolixo , por me p er suadir que eom_ est a .expo
slçao faC1htm:1a á comm1ssão, que se occupar d'este 'importante negomo, o JUlgar 
com mais conhecimento de causa do meritó ou demerito el e cada mil · elos artigos , 
e por me parecer que assim talvez se podesse abreviar a fLltura discussão. Es
pero da iRdulgencia da camara qne a favor ela pureza cl' estes dois motivos des--
culpe o tempo q1re lhe tomei com esta longa e talvez fasti.clioEa leitura . 

- Camara elos deputados, 7 de janeiro de 1828 . = José Antonio Guer?·ei1·o. 

Projec-to de lei 

. <~A _lei será igual para toclos, quer proteja, quer castig·uen, diz o§ 12. 0 elo ar
bgo .14o. 0 ela c~rta constitucional, e o § 18 . o do mesmo artigo diz : <<desde j á :ficarn 
aboh.dos os. aç~ltes; a tortura, e. a marca de ferro quente, e todas as ma1s penas 
c~ue1s ':·NA J usttça, a humaniclacl e apparecem em toda a sua gTancleza n' est as duas 
dtspos1çoes ; mas, apesar. d'isso, ellas têem sido infrino·iclas 1mblicamente e nor pes -. l ' . b J: ' J: 
s~as que ma1s as c ev1am ?bservar e fazer guarda;r . A commissão, que se nomeou 
nesta camara, para exammar se a constituição politic~ elo reino tem sido exacta
mente observada, na fórma elo· artigo 139 .0 da carta não deixará de pedir a res· 
pon sabiliclade elos infractores. · ' 

O meu lmico fim na presente proposta é evitar que se continuem estas infrac
ç.ões, que não po~em ser d~sclillpadas ·.á v~sta da maNeira explícita , clara e posi
tlVa çom que estao conceb1dos os clo1s cltaclos paragraphos do artigo 145 . u As 
palavms ~< para todos lJ e <<desde j án nã~ admittem interpretação Oll exce}Jç?-l.o algu
ma : e mLo posso · comprehender que amda haja quem J'ulo-ue leo-al 0 castio·o el as 

J h d ' 'l' . b b b varaüas ou pranc a as nos re11s m1 1tares, com o pretexto ele qu e est á em vigor, 
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e ainda não foi r evogado o regulamento respectivo, como se poclesse subsistir 
uma lei ou reg·Lllamento opposto a um artigo ela caxta constitucional que não de-
pencle ele lei regU:lamentar . · · . . 

Ninguem pócle privar os militares ele gosar de todos os chreltos e bene:firios 
que a carta constitucional ontorga em geral aos portug·uezes, se a mesma carta 
os nfio privar expressamente, como se vê na excepção do mesmo § 9. 0 elo mesmo 
artigo 145.0 , a r espeito ela prisão antes ela culpa formada, que não póde verificar, 
nem existe nas penas cruei s, abolidas para todos.. . 

Ha muito tempo, e antes ela carta, que se clama contra a barbaridade dos cas
tig·os militares (só mente clefenclidos pela maJ entendida necessiclade cl'elles ·para a 
conservação da discip~na), pondo á disposiç?io de um chefe qualquer, Oll de um 
conselho S\lmmario regimental, sempre a perda da saucle, e muitas vezes a da 
viela ele um cidadão. 

Não cansare'i a camara com às rasões e argumentos que tenho para sustentar 
esta minha proposta, e a sua tugencia, porque espero que todos concordarão com
migo; e, se houver quem se opponha, então expenderei e r eftltarei os contrarias. 

Proponho portanto o seguinte proj ecto de lei : 
«Artigo unico . O § 1lj .0 elo artigo 145.0 ela ca~-ta constitucional é applicavel 

desde j á aos réus militares. As faltas e crimes sujeitas ao castigo ele pranchaclas 
ou varadas serão castigadas com dias ele prisão mais ou menos rigorosa, on com 
outras que não sejam crueis. 

Camara dos :senhores elepntados ela nação portngueza, 7 ele janeiro de 1828.= 
F . J. J.11câa . -

Re9.uerh:ne:n.to 

Na sessão ele 24 ele fevereiro elo anno pa.ssaclo foi approvaclo o parecer ela 
commissao ·nomeada para examinar o estado elos trabalhos tenclentes á introduc
çã.o ela uniformidade tios pesos e medidas, e se recommenclon ao governo o mau- . 
dar proceder a nova comparação elas medidas actnaes elo reino, com -as elo syste
ma metricn-decimal, a fim ele poder n' esta sessão ele 1828 ser apresentado · o pro
jecto de lei respectivo. 

Precis~ a com missão ser instrui ela, pela participação do governo, elo restl}.
taelo cl'esta decisao da camara, para ·progredir no desempenho elo ,que lhe foi or-
denado . -

Camara dos deputado;; , 7 ele janeiro ele 1828. =Antonio Lobo ele Ba1·bosa Fe?· 
?·eú·a Teixeint Gi?·ão=Prancisco ele Pa1da Trcwassos = F1·ancisco Antonio de 
Campos= Francisco Soa1·es F1·anco. 

Requ.eri1nen.to 

<cO tempo não é largo, porém muito podem o zêlo e a pruclencia. '' E stas pala
vras do discurso elo throno elevem estar sempre presentes áquelles, a quem foram 
dirig-idas . Quanto a mim jamais me esquecerei cl'ellas, e procurarei desempenhai-as 
conforme as minhas forças o permittirem, trabalhando incessantemente pela pros
})et•idacle e tranqui11i.dacle ela minha patl·ia, como me cumpre. 

Convencido ele qne- a economia e diminuição elas clespezas pnblicas e o bem 
estar elos povo;s muito concorrerA para uma e outra cansa , proporei todas aquel 
las providencias que julgar opportunas para alcançar tào nteis e necessario::; :fins ; 
e,. se ~e não venceTeffi na presente sessão, ao menos ficarão preparadas para se 
dtscuhrem na seguinte . 

Principiarei pela mais urgente, segundo o meu pensar; e para ella chamo a 
attenção elo governo. -

N~o podendo subsistir a força militaT ele mar e tena., estabelecida pelas leis 
em v1gor, por ser desproporcionada ás rPndas elo estado e á população do 1·eino, 
que . affecta dire~ta e essencialmente; e convindo qhe se tomem com a brevidade 
poss1vel as providencias necessarias sob're tão imp11rtante o~iecto : . 

Requeiro que se peça, com urgencia, ao . governo a informaç;:i,o que ex1ge o 
§ 10. 0 do aTtigo 15.0 ela carta constitncio11al, e que n'esta informação se declare o 



1.6 

numero effectivo de todas as classes c corpos elo exercito e marinha, c qual é o 
seu estado completo, assim como os -vencimentos individuaes de. cada classe. . 

Camara dos senhores deputados ela nação portugueza, 7 de janeiro ele 18~8.= 
F. J. Maia. 

Entre a corresponclencia ele que a camara hereditaria tomou conhecimento, em 
sessão de 7, comprehendia-se este 

Officio 

Ili. mo e ex. mo sr.-Tendo tomado posse em 22 ele clczembTo proximo passado 
elo loo·ar de corregedor do crime da côrte e casa, de que a serenissima senhora 
in.fanta regente, em nome ele el-rei, me fez mercê, encontro entre OI? prócessos 
crimes que corFem n'esta -vara, e que ' têem por objecto os tumultos revoluciona
rios cdntra a dignidade e attribuições da mesma ·senhora, e atª'ques ás pTimeiras 
auctoriclades, acontecidos nas noites ele 24, 25, 26 e 27 ele julho ele l.Sn, áquelles 
em que se acham pronunciaclos quatro dignos pares do r eino ; e como na confor
midade elo titulo IV, capitulo rrr, artigo 41.. 0 , § 1. 0 da carta constitucional é pri-va
tivamente ela competencia da camara elos dignos pares elo reino o conhecimento 
do elelicto, por isso tenho a homa ele l~var á presença de v . ex .a os traslados elas 
culpas por que foram pronunciados .. 

Deus guarde a v. ex.a Lisboa, 2 de janeü·o de 1828. - .Til. mo e ex.mo sT. du
que ele Caclaval, presiclente ela camara elos dignos pares elo reino.=O desembar
gador corregedor do crime da côrte e casa,' Sebastião José Gw·c·ic~ NogMei?·c~. 

O conde ela Taipa pediu licença para retirar-se, por lhe parecer improprio fi
car na sala, sendo elle um dos pronunciados. Sobre este incidente houve a se
guinte 

Discussão 

CONDE DE LINITARES: - Os dignos pares ele que a pronuncift faz menção de
-vem achar-se presentes segundo o artigo ela carta constitucional, que d,iz: <<Se al
gum par ou deputado for pronunciaclo, o juiz, suspendendo todo o ulterior proce
dimento, dará conta á sua r espectiva camara, a qLwl decidirá !3G o processo eleve 
continuar, e o membro ser OLl não suspenso no exercício ele suas funcçõesl>. P0r 
conseguinte os membros acc_t.lsados não podem ser suspensos sem que a camara 
admitta· a accusação : devem pois agora achar-se presentes, tanto mais que outro 
artigo, o 1.26.0

, cliz assim: <<Nas causas crimes a inquirição de testemunhas e todos 
s· mais actos elo processo depois ela pronuncia serão publicos desde jáJJ. Ora n'este 

caso a pronuncia de facto t em logar, para poder ser publica, posto que ainda não 
s~ja aclmitticla pelo competente jLtraclo ele accusação, que n'este caso é a camara. 
Não ha pois inconveniente algum, segLmtlo a lG'i, para que os indivíduos pronun
ciados não possam ouvir as accusações proferidas contra elles na ca'l.nara. Segundo 
OS lJrincipios ele jurispruclenci,a admitticlos na c:;~~rta constitucíonal1 elles devem 13er 
presentes á leitura para poderem moti-var a sua êlefeza contra a accusação profe
rida. Aqui é bom distinguir tres cousas nos processos crimes: a primeira, a exis
tencia elo facto; segunda,. as pessoas suspeitas e ultimamente convencidas ele o terem 
commetticlo; finalm<mte a comparação do fa;cto e pessoas com a lei. A sep~tração 
elas. primeiras duas estações ela terceira é a grande belleza do processo pOiL' jmaclos. 
V ~Jan:os agora como nos elevemos conduzir. Existe um~ accusação, é preciso que 
pnmeu·amente se -veri'l:i.que qRe o facto !imputado existiu e é um clelicto, e que as 
presm~p9ões ele o ter commetticlo recá.em sobre · membros à! esta camara; depois 
de clecicl1da a. questão pel~ affirmativa, então passaremos ás outras estações do 
processo .... Ven:fiq~1~m0s, po1s, se o delieto existe, e se ha contra os pares accusados 
presumpçoes suffiOlentes para poclerem ser postos em processo. Quando a camara 
tiver vindo a este ~· es_u~tado, então s,eguir-se-hão as dnas otltras estações elo pro
cesso, que a conshtmçao tambem neste caso delega á camara para as exercel'· 
R~q~wiro, po1:ta~:1to, a pre~e.J?~a dos pares á leitura ela prom.mcia, que sejam acl
mltttdos a emtttJl' a sua opmtao sobt·e ella snbsequentemente, e que ent::Lo se de· 
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fira ·o negocio a uma commissão, a. qual aprese~te um relatorio, e depois s.e yro
ponha o debate sem que os pares mcrepaclos seJam presentes, para se clec1chr se . 

' a accusacão se aclmitte ou não . Esta é a salvaguarda quê a carta poz para o poder 
exemüiv~ não poder directamente vexar a ninguem, isto é, a completa separação 
elos poderes · executivo e jucliciario . O jurado e a liberclacle de imprensa, sendo 
effectivamente o pallaclio ela constituição, a c-amara elos pares é chamada a dar o 
primeiro exemplo sobre a muneira de cumprir a primeü·a. Ell~ a. ~eve guarda:· 
relig·iosamente, e d' esta maneira se consolidará a causa da const1tutçao que nos. e 
dada pelo nosso soberano, e que certamente a nação portugueza no seu propno 
interesse não pó de deixar de sustentar. 

CoNDE DE S. MIGUEL:-Eu sinto ser obrigado a- fallar em um assumpto d'esta 
natureza ; .não posso porém deixar ele dizer que s. e:x." o sr. concle ele Linhares 
quiz esclarecer a camara com os seus grandes conhecimentos jaridicos, e ele certo 
a camara e pelo menos eu lhe fico na maior obrigação. Porém tnclo quanto s. ex." 
tem dito é fóra ela gnestão . Não se trata por agora elo que a camara ha de fazer 
quando estiver installacla em tribunal de justiça criminal; trata-se tão sómente ele 
saber · se os dignos pares que se conhecer estarem envolvidos nos papeis que se 
nos annunciam elevem ou não assistir á sess~i.o : a camara não entra mesmo 1)01' 

agora n'esta questão, porque o digno par o sr. concle da Taipa a preveniu, e com 
toda a clelicadeza propria ela sna pessoa pediu o retirar-se. Esta é a qucstão 1 e eu 
julgo que a ca.ma.ra não pócle .deixar ele animir á sua r epresentação, e portanto 
voto em qtle se permitta que se pócle retirar. 

CONDE DE LINH.Al{ES:-Eu penso que o digno par não percebeu bem. 
CONDE DE S. MIGUEL : - Parece-me que agora não é a occásião ela discussão: 

agora só se trata · se os dignos pares pronunciados devem ou não estar presentes . 
· CoNDE DE LINH.ARES : - A minha proposição foi que se lessem as pronuncias 
e os dignos pares estivessem em seus logares, e depois fossem aclmitticlos a dizer 
se tinham alguma cousa c0ntra. aquella accusação; e uma vez que a camara os 
tiYesse ouvido então fosse o negocio entregue a uma commissão . 

CONDE DE S. lVIIGUEL:-Os pm;es não podem ser onvidos na pronuncia, e só 
depois de pronunciados. · 

BISPO DO ALGARVE: - Tudo o que tem dito o sr . conde ele L in h ares é muito 
acertado, mas é fóra ele tempo, porquanto esta camara ainda não está forma.aa 
em tribunal ele justiça, nem se trata ele processo : só se trata da direcção que se 
ha ele dar á pronuncia, para que, depois ele apresentada á camara, esta decida 
se t em ou não logar. (Apoiados.) ü mett voto é qlle os dignos pares não podem ser 
obrigados a estar l)resentes, porém se elles quizerem o poderão fazer . ( ApoicGdos.) 

CoNDE DA LouzX: - Como 4ão de estes pares saír ela camara, se não se sabe 
quaes -são, pois qtle ainda seus nomes se não declararam? ( Apuiados.) 

O secretario conde ele lVIesquitella manífestou serem o arcebispo bispo . ele Eh7as, 
marquez de Fronteira, conde ela C\mha e concle da Taipa. 

O seguuclo e terceiro elos r efericlus pares disseram qne, visto estarem pronun-
ciados, a delicadeza elo seu caracter exigia o r etirarem-se . . 

C01>.'DE DA PoNTE:- Tudo o que se deve fazer n'este caso, uma vez que o 
processo veiu á camara, é o que se fez ela outra vez, isto é, reméttel-o a uma 
com missão; agora o que se eleve cleciclir é se tem ou não logar o serem dispen
sados ele estm· presentes. 

. A camara, votancló os· quesitos formulaclos pela presiclencia, resolveu que os 
clttos pares podiam retirar-se, e que as pronuncias fossem ren).etticlas a uma com
missão especial ele sete membros . Esta, sob proposta elo" conde ele S. Miguel, :i 
qual se mostrou contrario o conde de Linhares, nomeou-a o presidente, ficando 
composta elos bispos ele .Pinhel e de Vizeu, marquezes ele Pombal e ele Torres 
Novas, condes da Lapa, ele Penafiel e de S. Miguel. · . _ 

Em observancia elo artigo 139.0 ela carta constitucional, elegeu-se a comm1ssao 
de infracções, recaíndo a maiori.a absoluta dos votos ein primeiro escrutínio ~o 
bispo do Alg·arve, marquez de Borba, concles da Lapa, de Ljnbares, da Louza, 
de Lumiares e ele Penatiel. Quando ía proceder-se a novo escrutínio para comple-
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mento elo numero fixado ele novo, o bispo elo Algarvo ponderou cjno, havendo feito 
. pal'te elo ministerio, julgav~ deverem-no di spensar da commissão, e a camara assim 
decidiu, nomeando-se outro membro em seu logar. Ficaram eleitos o marquez de 
Pombai. e os condes de S. lVligucl e do -Rio Pardo. 

No principio da sessão ele 9 o cluqn e ele Caclaval participou que a deputação 
·encarregada de apresentar á infanta r egei\ te a r esposta ao discurso elo throno com
parecêra na vespera em o palacio real, e fôra r ecebida pela mesma ser enissima 
senhora com a costumada benignidade. Eis o teo1: do allucliclo diploma : 

Respos-ta ao discurso do throno 

Serenissima senhora: - A lei pela t erceira vez chama a camara elos pares ao 
exercício de suas funcções ; a honra aviva o seu zêlo na fiel observancia de seus 
deveres, ella se esmera em desempenhal-os, e espera cumpril-os . 

Por meio de prndentes mecliclas, :filhas de sizudas r eflexões e maclnra expe- -
riencia, procurará a camara promover o aperfeiçoamento elo nosso ecli6cio politico1 

mostrando assim fidelidade ab throno e amor á patria. 
Os sentimentos de illibada l e:;~.ldade e cordial affecto que os bons portuguezes 

consagram áJ r eal casa de Bragança e que os pare& do reino herdaram com o san
gue de seus maiores, os faz exultar de prazer com a li sonj eira esperança de quo 
dentro em poucG tempo verão entre si mais tún augusto membro de tão excelsa 
família. A presença do serenissimo senhor infante D . Miguel, chamado á r egencia 
d'estes reinos, desarmará particlos, e, reunindo em torno de si todos os portugue
zes, lhes a:fiançará , com as insignes qualidades ele sua alteza, uí:n prospero Íllturo, 
cheio de paz e felicidade . · · 

A camara se compraz vendo as amigaveis relações e perfeita harmonia que a 
prucl.encia de vossa alteza tem conservado entre Portugal e as demais nações, e 
espera que ellas não serão alter adas . 

O quadro das· nossas fin anças será obj ecto ela maior attenção ela camara, que 
se empenhará em elevai-o a mais subiclo grau de perfe-ição , o que só porém poderá 
conseguir-se com uma justa, ·perseverante e necessaria economia. 

A camara muito se lisonjeia com a esperança que vossa alteza ba pol' be11.1 dar
lhe ele que o credito do banco será brevemente r estabelecido, e confia que o governo 
auxiliará, sendo preciso, com judiciosas m<:jcliclas um tão util estabelecimento. 

Finalmente a camara dos pares mui r espeitosamente agraclece a vossa alteza 
o justo conceito que cl' e]ln, faz, acreditando que tem l)Or uni co alvo dos seus tra
balhos a gloria e felicidade ela patria, e que nenhuma r ecompensa espera oil cl esej a 
senão a plena approvação da monarchia e o reconhecimento elos honrados portu-
guezes. · 

Resposta da in:f"an.ta r eg·en'te 1 

Com prazer o)Jservo nas expressões da camara elos pares do r eino os senti
mentos que sempre manifestou de zêlo e interesse pelo bem lmblico, e pela ma
nutenção e observancia da r eligião e elas leis . O seu effeito nfio pócle deixar ele 
corresponder a .tão nobres princípios e ás honrosas fadigas, a que a cmuara se não 
poupa, a fim de concorrer para a prospericlade e gloria. ela nação portugue.za. 

Passando-se á ordem do dia, foi lido na mesa o seguinte 

, Parecer2 

A mesa ele lég1slação, tenclo examinado o projecto de lei enviado p ela camara 
elos senhores deputados, q~le tem por obj ecto estabelecer-se em Coimbra um col-

t Enviada com officio do ministro dos negocios do reino c lida em sessão ele 17 . 
2 Embora este e outros pa,receres fo ssem apresentados nas penuWmas sessões ele 1827, re -

servámol-os para o tomo rv por motivos obvios. · 

\ 
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legio éom a denominação ele ' «r eal instituto africano,,, é de parecer que o me1o 
que se pretencle empreg·ar , para conseguir o meio util c benefico ii.m que os 
srs. Jleputaclos t iveram em vista, não t em pr oporção com o mesmo. 

E incontrastavel que as sciencias t endem a polir os costumes, reprimir os vi
ci.os e conseguintemente a fazer a felicidade dos povos. Porém, considerando a ex
tensão do territorio que na Africa põ!;sue o reino ele Portugal, e que todos os seus 
habitantes têem igual direito a receberem o b eneficio que resulta ela instrucção 
publica, e que o limitado numero de quinze alumnos, de que se ha de compor o 
dito collegio, não tem proporção com aquellas vastíssimas possessões , par ece ser 
cousa manifesta que o instituto proj ectado é antes um bem apparente, que um 
bem reul e verdadeiro. ' 

Acresce que este mesmo mui limitado numero soffrerá grande desfalque, pois 
é provavel que no fim ele cada curso litterario esteja r eduzido a menos da terça 
parte. Ninguem ignora as gravíssimas enfermidades que soffrem os que passam . 
ele um clima para ontl·o, que é ele temperamento inteiramente opposto ; e- que as
sim como os portu.guezes que vão paTa a Africa so:ffi:em grandes incommoclos, c 
grande parte vem a succumbir, a mesma sorte terá uma boa parte elos alumnos 
que ela .A.frica vierem "para o collegio ele Coimb ra. Sendo pois o beneficio que se 
pretende conseguir ele tão pouca monta, não é justo augmentar as clespezas elo 
estado, sendo a todos bem notorio o cleploravel estado em que se acham as finan
ças, e que será mars acertado esperar por occasião mais opportuna para fazer so
bre este meSJl.l0 objecto um regulamento mais proficno e cr0a utilidade tenh~maior 
aniplitucle, devendo por ora cententarmo-nos em promover o estudo elas primeiras 
letras e ela moral christã, o que com muito men ores despezas e com g-rande frncto 
se poderá conseguir, estabelecendo-se em todas as povoações ele alguma conside
ração mestres ele primeiras letras, e augmentando a congrua dos parochos para se 
acharem ministros ela r el:igião benemeritos que instruam o povo simples e igno
rante nas maximas ela ryligiao cl1Tistã, a qual é fonte ele infinitos bens, e faz que 
as clifferentes classes vivam na mais alegre harmonia e que todos sejam cidadãos 
uteis á patria. 

A mesa de legislação tamb em éonsiclerou que o artigo 3. 0 elo proj ecto, que 
obriga todos os alumnos a voltar para a sua patria, findos os estudos a que. se 
d edicarem, offende os elireitos elo ciclaclão, e parece ser contrario ao espírito do 
§ 5 .0 elo artigo 145.0 ela carta constitucional. Em verdaele, com este vinculo com 
que se· pretende ligar os alumnos, elles viriam a ser uma especie el e servos ascri
pticios, o que, segLmclo os princípios liberaes que nos foram procligalisaclos pela 
carta constitucional, não se póde tolerar . · '·· 

Á vista pois elas rasões ponder adas, a commissão é ele parecer que o proj ecto -
ele lei de que se tl·ata não eleve ser acloptaclo. 

Camara elos pares, em 28 ele ·março ele 1827. = Conde do Rio Pa?·do = 111a?'
qt~ez de Pombal=Conde ele .A.nadia= Conde dct Lapa = Bispo do .A.lga?·ve~Bispo 
de Beja; servindo ele relator. 

Officio 

ru.mo e ex.mo sr.-Tenho a honra ele remetter a ·v. ex.a, para ser presente á 
camàra elos dignos pares do · reino, a proposição junta, sobre estabelecer-se em 
Coimbra um collegio com a denominação ele cereal instituto africano». 

Deus guarde a v . ex."· Palacio da ca:mara elos deputados, em 16 de março ele 
1827 . - n t mo e ex.mo sr . duque ele Caclaval, presidente da camara clos . cligno~ pa· 
res elo reino. = Fr. Francisco; Bispo tittdcur ele Coirnb1·a; presíclente . 

A camara elos deputados envia á camar a elos pares a proposição j1.mta sobre 
estabelecer-se em Coimbra um collegio com a denominação ele cereal instituto afri
cano», e pens~ que tem lagar peclir-se a sua alteza a senhora infanta regente, em 
nome ele el-re1, a sua sanc.cão . 

. P ala.cio da camara elos 'cleputaclos, em 16 el e março ele 1827. = F1·. Fnuncisco} 
B1spo. ttüdar ele Coimbn~; presidente = F1·cmcisco Bm·1·oso Pereinc; deputado se
cretano =Antonio Ribei1·o da Costa; deputado secr etario. 
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Proposição sobre se estabelecer em Coimbra um colleg io com a denorninagõ.o 
· de ·1·eul instituto africanO• 

Articro 1.0 Estabelecer -se-ha em Coimbra um collegio com a denominação ele 
<<real ir~stituto africano>) . N' ellc serão r ecebicTos quinze alumnos africanos, cujo 
numero será o dos pensionistas mantidos á custa da fazenda publica. 

Art. 2 . 0 O croverno estabelecerá os regulamentos para boa direcç[io e regi
mento cl'este estabelecimento litterario, e dará as convenientes disposições, a fim 
de que os estudos ele cirurgia elo hospital real de S . José sej am frequentados por 
seis alumnos africanos. 

Art. 3. 0 Todos os alumnos que vierem ele Africa para frequentar os estudos, 
na fórma determinada nos artigos antecedentes, se obrigarão a voltar para as suas 
patr ias, findos os estudos a que se dedicarem . 

Art. 4 .0 O governo apresentará ás côrtes o orçamento para a clespeza ele um 
e outro estabelecimento, mandados crear nos artigos 1.0 e 2 .0

1 e todos os annos, 
quando se tratar elo orçamento , elas clespezas pu_blicas, se desigoan\, a quantia ·que 
ha de ser empregada em enviar missionarios ás r egiões ela Africa e em oLltros 
meios de espalhar entre aquelles povos a luz elo Evangelho e a civili sação. 

Camara dos cleputaclos, em 16 ele março de 1827 . =1Jl1· . F1·anci.sco) Bi.sp_o ti
ttblcw de Coi?nb1·a) presidente = 111mncisco Ba?·J·o.so Pe?·e·inb) deputado secretano = · 
Antonio RibeiTo da . Costa; deputado secretario . 

Discussão 

CONDE DE LINBàRES : - Apesar elo muito grande conceito em que tenho os 
membros cl~esta camara, qne na sessão passada compozeram a commissão cujo 
relatorio acabâmos ele ouvir, comtuclo estou longe ele participar elas suas idéas so
bre o projecto que nos occupa, e mesmo farei ardentes votos para que a camara 
na sua clecisão avalie bem o merecimento de uma providencia legislativa, que, 
posto que á primeira vista par eça diminuta, nem por isso cleixani cle .procluzir os 
mais felizes r esultados na civilisação dos cl.ominios ultramarinos, e em cuja pros 
p eridade tão intimamente se ligam os proprios interesses ele Portugal. 

A commissão muito bem attingiu o fim do projccto. Elle é de preparar um 
numero de homens habeis, que successivamente r estituídos aos sens lares, lhes 
levem in strucção e sensos intellectuaes, e possam secundar as vistas b cneficas elo 
governo, offer ecendo-lhe meios de melhorar ·estes domínios, que actualmente, ou 
não existem ou são escassos, por isso qtle não ha lá instrumentos ele que o go
verno possa lançar mão . 

A commissão igualmente reconheceu que as sciencias tendem a polir os costu
mes, r eprimir os vic.ios e conseguintemente a fazer a felicidade elos povos ; mas a 
sua conclusão é tão contraria á que se poderia espe rar d' est es princípios, isto ~,' 
que se p1·omovcsse n'estcs povos este gencro ele felicidade a que todos os habl
tan.tes ela t erra t êem um inqucstionavel direito, que decidiu o contrario sobre fun
damentos inteiramente alheios ela questão, e que me p arecem em si mesmos pouco 
attendiveis. Certamente Portugal possue muito dilatados t erritoi'ios na Africa, 
mas .são ell~s tão povoados, que a proporção ele homens qne se pretendem intro
duzir instruidos á custa elo estado, esteja desde já em tão grande desproporção 
como r;;e nos diz? Acaso necessita toda a povoação pelo seu estado ele civilisação 
dos mesmos meios, e n'este caso não sení este b enefic io sufficiente para aquclla 
~arte que _ e~tá mais adiantada e que solidta pastores, mestres, medicas, natura~ 
listas, aclmnnstradores, fllnccionarios publicas, arti s tas e agronomos? Como e quem 
dever~ ~ar essa educação local que a commissão tão judiciosamente reconhece ser 
um chrelto, se não s~ preparar em os meios que sfio necessarios aoncle ha actual
mente ~· tão pouco~? .Ao:r:de se formar fio os mestres capazes para propagar a in
strncçao n ecessar1a a pmzes remotos, e que portanto devem achar em si ao menos 
aquella instn10ção que mais immecliatamente se liga ~\,s necessjclades ela vida e ao 
nielhoramento da condição humana, e é o mesmo que· dizer a um estado mais mo 
r al , mais jt1sto na propria opinião da commissão? 

1E se pela rasão da variedade elo clima algmnas difficulc1ac1 es póde l1aver a 
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supern,r, par a tornar a poucos incli,7 icluos menos mortífera a transiçà~ elo paiz, 
quanto maiqr nao seria e é a cli:fficulclade ele levar europeu s instruidos, sem muito 
maiores dispenc1ios e sacrificios pecuniarios ! A outra 2lternativa de abandonar os 
povos á sua ignorancia e miser.ia, por isso que algumas cli:fficuldades se elevem 
vencer, é tão cruel, que não imagino que tal fosse o sentido da commissão; uma 
tal asser ção seria uma ironia, e por isso fóra dos limites ele um debate n 'esta camara. 

As clespezas a fazer para. conseguir um tão vantajoso resultado são tão insi
gnificantes, por pouco que presid a alguma economia, que eu me envergonharia de 
me demorar sobre tal assnmpto, tanto ma.is que as mesmas províncias ultramari
nas acharão em si proprias meios, e sem clifficulclade, para não sobrecarregar as 
fin anças particulares de Portugal com este artigo. 

Permitta-me ainda a camara chamar a sua attenção sobre um ponto funda
mental, em que é necessario ter noções cla.ras . Certamente promover o estudo das 
primeiras letras é um meio ele facilitar a instrucção nos povos, mas este estudo 
t orna-se ester il se todo elle acaba ali. Que sabe quem só sabe ler e escrever e as 
primeiras operações? :Nada, por certo, se elle n ão applicar a sua aptidão a co
nhecimentos mais positivos. Este é portanto o complemento verc1adeiramente util, 
e é aquelle que o governo preénch~ se não em tanto qu e estabelece escolas theo-

. r icas. e pr.aticas, que as necessielades progressivas de uma civilisação, que não é 
estamonana, reclamam . A moral cllTistã é o maior b ElUeficio ela Provielencia, sem 
clu viela ; mas ella não se pratica sem habitas laboriosos. e industriosos, que, levan
tando o hom em elo abatimento em que o acabr~rnha a miser.ia, inimiga nata de 
t oda a virtude, o põem sem necessidade no caso ele ser virtuoso naturalmente. A 
moral christã é certamente a boa semente, mas ella não fructifica emq nanto não 
produz novos habitas, que todo o bom governo deve aproveitar, promovendo a in
strucção, origem ele todo o melhoramento. Logo a instrucção primaria, excellente 
como meio preparatorio, não basta; o governo deve desde j á antecipar novas ne
cessidades, e aonde se p odem ellas achar para o momento melhores do que as elo 
proj ecto que nos occupa? Em ab ono, pois, no sentido cl' elle, e em quanto não v ir 
melhores providencias a tpmar, não cleixm·ei ele estar por estas, e nunca serei ele 
opinião de deixar ele fa~er bem, por isso que não posso fazer t ant o quanto desej aria . 

Uma ultima obj ecç~Lo r esta a combater, e esta certamente seria ele g rande p~so 
se o sentido elo proj ecto fosse aquelle que a commissão lhe attribue, ela obrigação 
perpetua de permanecerem nas suas províncias os alumnos, uma vez educados ; 
mas a phrase «voltará á sua patria» é indeterminada em si, e· o estabelecimento 
pe.lo governo ele regulamentos acleqttaclos, parece implicar a necessidade ele mn 
contrato livremente conchlielo entre o mesmo governo e os alumnos, e no qual o 
serviço ele algnns annos em empregos justamente r emunerados deve ser exigido, 
e o que longe (no meu conceito) ele ser consideraclo pelos alumnos como urna ser 
vidão alistada, talvez o ser á como um novo ben eficio . Uma emenda para este fim 
bastará, portanto, para r emover a objecção da commissão, isto é, de especificar no 
artigo 3 .0

1 em segàirnento á palaVTa. «patTias>> , por um m~mero ele annos marcado 
a cada um. Apesar da insu:fficiencia elos meus meios, talvez estas r eflexões p os
sam excitar welhores e1efensores a um pr~jecto em si excellente, e que devo con
fessar v eria com m<ígua r ejeitar, pela utilidade qtte supponho produzirá sendo ap-
provado . · 

: CoNDE DA. PONTE : - O proj ecto de lei que se apresenta em discussão é muito 
tlt1l~ segundo me parece, por isso que Portugal hoj e n ão tem colonias senão na 
Afnca, e tuelo quanto t ender ao melhoramento cl 'estes estabelecimentos, se eleve 
promover e adiantar, porque depois que P ortugal perde~ o Brazil, ning-uem póde 
olhar sen~o para os domínios · ela Africa; e tudo q1.tanto tender a augme:c.tar e pro
mover ~ mdustria e todos os conhecimentos n 'aquelles dorb.inios, ·esta camara não 
eleve de1xar ele a.cloptal-o. P ara tratar cl'este proj ecto me p arece n ecessario fazer 
alguma analyse elo parecer ela commissão, e peço desculpa ele ser talvez um pouco 
longo em r epetir este parecer. Diz a commissão: «Este mesmo mui limitado nu· 
mero para o c0llegio ele Coimbra» . Ainda claclo o caso que a commissão adivin.he, 
não se segue por isso que d evam vir individuas que possam morrer, se deixe el e 
fazer o qúe o proj ecto estabelece : se se estabelece que venham quinze, e mor-
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rercm quatro ou cinco, não se segue que se não tiro utilidade elos dez que ficam. 
''Sendo pois o beneficio . . . clep1oravel estado em que se acham as finanças >>. Então, 
por isso que no estado actual não se podem fazer to dos os bens possíveis, não se ha 
de fazer um numero pequeno d'elles? Porque não podem vir trinta, quarenta ou 
cinc00nta indivíduo s, não hão de vir quinze ? Parece-me qne a commissão se con
tradiz a si mesma. ((Devendo por ora contentarmo-nos que instruam o. povo». O 
projecto não se oppõe a isto ; o virem quinze indivíduos a instruirem-se probibc 
.ao governo que tome medidas para se estabelecerem os mestres necessarios para 
augmenta·r a instrucção? O proj ecto não é contra isto; que os indivíduos levem 
a instrucção para o seu paiz não impede ao governo q11e augm.cntc essa mesma 
instn1eção por outros meios ''e da moral christã ... uteis á patria>J . Emquanto. á ul
tima parte não posso dar o meu voto, por me parecer que isso terá logar quando se 
tratar ela cliscussfio artigo por. artigo, e portanto voto contra o parecer da com
missão. 

CONDE DE LINHARES: - A providencia de que trata este projecto não é nova 
em Portugal.· Já por duas vezes se poz em pratica no reinado do senhor D. Jofio VI, 
de saudosa memoria. A primeira foi ainda antes da sua ida ao Brazil (não pode· 
rei marcar exactamente a epo·cba); ordenou-se a todas as capitanias da America 
e Africa que remettcsscm para Por tugal dois rapazes de merecimento e com os 
estllclos preliminares, para . poclerem seguir em Coimbra as sciencias naturaes; e 
quando sua magestade foi p'ara o Brazil decretou novamente que os estabeleci
mentos da Afri ca man dassem alguns moços para serem educados no hospital r eal 
militar elo Rio ele J aneiro . E ste projccto j à pareceu_ util ao governo em outro tem
po, e é uma recommenclação mais que tem em seu favor. . · 

CoNDE DE MuRç.A: - Os alumnos que vinham ela Africa, conforme as resoh~
çõcs do senhor D . João VI, deyj.am ser mantidos, não á custa ela fazenda pubh
ca, mas sim elas r espectivas camaras, o que faz bastante differença. 

O presidente snbmetteu a votos o parecer da commissão, na sua generalidade, 
c foi rejeitado . 

Passou-se a discutir o projecto vinclo aa outra camara, que teve algumas 
emendas, como depois se verá. 

O conde ele Linhares usou ela palavra pela seguinte fórma: <l Peço licença 
para apresentar llill requerimento diri o·iclo á cm1Jara por um digno par que está 
nomeado por sua magestade, a saber, ~ sr. visconde elo Rio Secco, · que se dirige 
á camara n'estes termos. (Letb .) Não posso dizer que inteiramente me conformo 
com todas as doutrinas que se acham expostas n'esta p etição; comtudo, como no 
outro dia fui quem propuz á camara que era mais proprio que o diploma fosse 
remettido ao seu dono para solicitar a execução da formalidade qLle lhe faltava, 
e c~mo este não é o par ecer do sobredito par, que no seu requerimento parece 
deseJar que a camara o dirija ao pod~r ex ecutivo para ser presente a.o c~nselho 
de es~ado, eu adapto este requerimento, e proponho que a camara nom <:ne uma 
comm1ssão ah !wc para levar á presença da sereniss ima ··enl1ora ~nfanta r eg.ente 
esta carta regm, r epresentando a camara . que r ecebeu aquelle drploma rcgw, e 
não se havem:lo ainda estabelecido nenhrima meclida para se r egular a maneira 
por que sua magestade, estando ausenté, deve exercer as funcçõ es, tanto elo poder 
mocler.aelor como do executivo , que são compativeis com ~• sua ausencia., a ca
mara JUlgou ser uma prova do seu respeito á p essoa ele el-rei o remettcl-o pes
soalmente a sua alt~za serenissima para ser presente ao conselho de estflclo, a fim 
de r eceber a: form ahdade devicla e ter o seu cnmprimento ·na camara . E verdacle 
que, se se t1v~ssem determinado limites á auctoridaele da r egencia e se se tivcs
~e~ estabele01clo r egras com as c1uacs sua magestade exerceria certas funcçõ es 
JU?-tasN á realeza, N mesn;w. ause~te , então a camara deveria cingir-se a essas deter
mm~çoes; ~as na~ extstmdo amcla, a camara não pócle deixar de obrar senão no 
s~ntldo. m~ts resp01tos~ pa_ra com a pessoa de el-r ei; tanto mais que esta attribui
çao é mtmramente yr1vat1va cl_: pessoa do sob erano, ainda que 0 conselho de es-

. tado deve se~· ouVIdo, mas nao me parece póde oppor a esta determinação n em 
sequer re:B.exoes, porque é um acto puramente gracioso elo soberano . A carta con-
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stitLwional quiz. que o conselho de cstaclo fosse ouvido; eleve-o ser para depois a 
eamara lhe dar o mais prompto cumprimento». 

Requerimento acin1a alludi do 

Dignos pares elo r eino: - 0 visconde elo Rio Secco, havendo ti:lo a honra ele 
apresentar np s mãos do ex. mo sr. duque presicl ente ela camara dos cltg~os. pares a 
carta regia pela qual sua niagestade houve por bem conceder-lhe l:'. d1gmclacle ele 
par elo reino, r ecebell em data ele 4. elo corrente a mesma carta r egia com um of
ficio qne, em nome ela camara, lhe dirigiu o ex.mo sr. marquez ele 'l'ancos, seCI·e
tario cl' ella. 

N'este officio se annunciou ao recorrente haver a camara elecielido que faltava 
na sobreclita carta regia a formalidade expressada na carta constitucional, titulo 
v, ·capi1ulo vu, artigo 110. 0 

_ 

Alem cl'isto, vin o recorrente na Gazetc~ de Lisboa a discussão que houve em 
sessão ele 3 elo actual sobre este objecto. E sem embargo de merecerem toda a 
sua veneração as opiniõe<; elos dignos pares e as decisões ela cama.ra, supplíc~, 
possuiclo ele todo o respeito que á mesma camara é devido, a graç.a ele permittir
lhe que a ella o±rereça, em fórma ele representação, a.s rasões que o moveram a 
apTesentar a sua carta r egia de par do r eino, bem certo ele q1.1e a camara r esolve
rá, como costuma, em conformidade com a justiça e elo modo que mais analogia te
nha com a determinação rea.l á vista ela carta. · · -

1. a S ua magestacle outorgou á nação portugueza a carta constitucional ela mo, 
nm·chia, e em virtude cl'ella nomeou os pares do r eino; sendo em virtude cl'ella 
devia tamb!3m ser do modo por que ella prescreve; mas ném uma elas nomeações 
o foi segundo o citado artigo 110. 0

, e a rasão é clara : sua magestacle não })Odia 
t er o se11 conselho ele estado no Rio de Janeiro, porém a falta cl'este mero acces
sorio não devia paralysaT o principal, isto é, o poder mocleraelor, que r esicle peb 
carta na sua real pessoa, quando era impossível poder dar-se a circumstancia que 
fal tava. Assim aconteceu que, apesar d0 não haver sido ou viela o conselho. ele e3 -
taclo, que não existia, foram cumpridas e r econhecielas todas as cartas regias elos 
dignos pares que el-rei nomeou em virtude ela. carta constitucional e depois cl' ella, 
mas não· do modo po1' que ella l'?'esc?·eve. A carta regia elo r ecorrente foi igual-/ 
mente conceclida em virtude da carta constituci onal e depois cl 'ella, mas nâo 'do 

·modo po1· que ella o p?·esc?·eve; e isto pela mesma rasão que militou a respeito de 
todas as outras. A clifferença ele tempo nada importa, .porque n' es te caso um a hora 
ou um anuo são igualmente posteriores á carta constituci.onal, ela qual climanaram 
todas as determin.ações reaes que se expediram e ti v eram e±reito depois cl' ella. 

2.' A nom eação dos pares é um acto elo poder moderador, que resi~le no rei. A 
serenissima senhora infanta regente do reino exer.ce os poderes r eaes como dele
gada ele sua ma.gestade ; mas não constando do acto ela delegação se esta é p.bso
luta ou .se tem alguma reserva, parece que o modo ele se saber é observando se 
el-rei, depois cl' ella, tem exercido algumas das attribuiçõcs elos poderes que lhQ 
pertencem e estã.o marcados na carta; e tendo-as elle exer cido ele facto, como 
acaba ele exercer com o r ecorrente, eleve necessariamente concluir-se que as re
servou. Nem a camara opinou em contrario no acto ela cli;;cussão, durante a qual 
não foí contestada a legitimidade ela nomeação . JYias sua magestacle nao pócle no 
ex~rcicio ele taes attribuições preencher toclas as formaliclades que IJreencheria se 
estivesse n:'este reino, porque lhe não é dado fazer ünpossiveis. Em tal cas0 o 
que ha que pro.ver para serem r emoviclos quaesquer obstacLllos legaes a camara 
o sabe perfeitamente, assim como sabe que ao recorrente nã.o eleve ser vedada 
(no caso de se não haver ·provido) a graça que sua magesta.:l.e lhe fez . _ 

3. a A fa~ta ele determinação legal a r espeito elo modo por que .a~ vem suppnr· 
se. as. f~rmahdacles que sua magestacle não póde guarclar no exer01c10 ele suas at
tnbm çoes, eM, Iogar a que se julgue e se decida segundo o qne mais ras?avel P~· 
rec~r, tanto a respeito elo dito modo por que se hão ele preencher o ma1s constl
tucwnalmente gne seja possível, como sobre o valor e impor tancia cl'ella~ . Esta 
que falta na carta r egia do r ecorrente é porventura a ele menor importan01a. 

El-rei, ouvindo o conselho rle estnclo para a nomeação ele que se trata, ne 
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nlmm lhe propunha dos negocias gmves pelos quaes o artigo 112.0 da carta con
stitucional faz responsaveis o~ conselheiros de estado. O objecto é simples : o r ecor
rente gosa das honras da gnmdeza d'estes reinos, e esM por conseguinte no caso 
em que se achavam os dignos pares qus foram nomeados pelo' mesmo senhor. 

Sendo assim, falta apenas uma formalidade externa, impossível ele preencher
se, nas circumstancias em que sua magestácle se achava. E parece ele ra::;ão que 
antes se eleve supprir a dita formalidade, quando .se não queira pl'cscinclir cl'ella, 
do que .deixar paralysado o poder mocleradoT, que reside incontestavelmente no 
soberano . 

4 . a. Ã serenissima senhora infanta regente procedeu assim a respeito mesni.o· 
elo recorr~nte. Sua mngestade se dignou conceder-lhe o titulo de visconde com ~ts 
honras da grancleza, o decreto não vem referendado, pela mesma rasão por g_uc 
o conselho de estado nr:o foi depois ouvido: era preciso prover sobre esta falta em 
objecto de responsabilidade para a pessoa que a supprisse; mas ele facto foi sup-
prida, e o decreto de el-rei teve execuofio. · 

· A analogia é a mais proxima, e a clecisão elo governo parece funcbda em jus
tiça e rasão clara . A carta constitucional, assim como snccecle em todos as leis

7 

não proveu nem podia prover todos os casos extraOI·cli.narios i n'estes se eleve sem
pre decidir em conformidade, quanto s~ja possível, com o seu espi.rito, pelo meio 
mais facil e segundo for justo . N'isto são conformes todos os, publicistas e juris
consultos. 

Sem dnvida muito maiores e mais perigosos inconvenientes se seguem ele 
obstar-se inteiramente ao cumprimento elas eletenninações constitncionaes ele el-rei, 
elo que ha em supprir-se a.ctualmonte uma simples fonnalidacle, que: oi imposs:i
vel preencher-se . A camara dos dignos pares elo reino tem dado tantas provas ele 
respeito e gratidão ao nosso magnanimo monarcl1a o senhor D . Pedro IV, que 
não pócle deixar agora ele accordar a decisão .cl'estc negocio com o mais inteiro 
cumprimento ela soberm1a determinação a favor elo recorrente, quo ap1·esenta um 
eliplom.a regia igual a toclos os mais que foram reconheciclos le.gitimo.s, e por isso 
cumpnclos. O recorrente não faz monção ele outros actos. emanados ele sua mages
tade, aos quaes se elen, como devia ser, a mais prompta execução, porque a ca
mara os tem presentes e não deixará ele ponderar com a sua costumada e pro
funda r eflexão toda a importancia cl'este negocio. 
. 5 . a O certo p~trece ser que, qualquer medida que cumpra adaptar-se, pertence 
a .camara elos d1g;nos pares do r eino, ou dal-a ou promovei-a, p~rquanto, se o 
obJec:o ~asse consrderaclo como interpretação ele lei, tinha ele _::;egun· as fon;nulas 
constltnClona~s, para ser prol?ostq e discutido pelo corp~ legislativo i :nas cs;uuan
do-se el~e umcamente como falto ele um accessorio poss1vel de suppnr-se, e claro 
qt~e ~L drta camara pertence propor e determinar os meios por que ha ele ser sub
siltmdo, até para com toda a clareza fazeT constar a sna rmagestade o empenho 
o desvelo com qne deseja clar completa execução á regia vontade. . 

O assumpto muito mais cli.z respeito á pessoa do soberano do que ao propr10 
recon:ente, que recebeu de sua magestade a })reciosissima gra9a de o nomear par 
do remo, .que t.eve a honra ele apresentar o setl dil?loma tal qual o mesmo .augusto 
senhor for servido }nandar-lhe dirigir, e que fez n'rsto o que só lho cumpna fazer. 
P~r es~a rasão o recorrente tem a honra de ;pedir á camara dos dignos pares do 
rcn~o hcença para ele novo apresentar, juntamente com esta respeitosa exposição, 
o c11ploma que lhe foi devolvido com o citado officio do ex.mo sr. secretario mar
quez de Tancos, a :fim de sobre elle prover como se deve . esperar de sua alta sa-
bedoria . -

Lisboa, 9 elo janeiro de 1828.= Visconde do Rio Seúo. 

Te~clo o conde ele S . . MigLtol perguntad~ se o orador pTecedente adaptava o 
requcru~ento como -proposição, para seguir os tramites reo·imentaes 1)l'escri1Jtos 
n? artig-o 86. 

0
, e responc~enclo aquelle affirmativamente, o ~arquez de Abr~ntos 

cl~sse que qum~clo se abnsse o .debate pediria a palavra a favor ela pretensã0 do 
VIsconde do R10 Secco. O presidente convi.clot'l o conele ele Limbares a assignal-a 
o remette l-:1. para a me~a. , se porventura fosse sustentada por mais quatro pares 
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do r eino, o que teve e:ffeito, levantando-se o bispo ele Coimbra, arcebispo bispo ele 
Elvas, marquez de ,y alença e co nele de Obiclos; mas os tres 1~timos declararam 
l)Ouco· depois não apoiarem a sobredita pr01)osição, se o r equerimento era no sen
tido ele clü·igir-se á 'infanta r eg·ente . 

Consultacla a camara, esta foi de voto contrario ao qne propozera o conde 
de Linhares. o;:, 

Entr etanto a camara electiva proseguia no exame do projecto para se repri
mirem os abusos da liberdade ele imprensa, em que toma.ram parte os seus mais 
conspícuos membros. Com o intuito ele accentuar bem a fórma da argumentação 
dos oradores n'este importante assumpto, transcrevemos o vigoroso debate a r es
peito elo artigo 26 .0

, em 10 ele j aneiro . 

Discussão 

FRANCISCO JOAQUii\I MAIA: - Estamos cheg·aclos á discussão d'esta importante 
lei, ao artigo que estabelece as penas elos abusos ela liberdade ele imprensa con
tra os cidadãos empregados publicas. A carta constitucional, pondo na mão ele to
dos esta arma poderosa e garantindo o direito de communicar, sem censura pre
via, os pensamentos pela imprensa, sabiamente determinou que fosse responsavel 
quen1 usasse mal cl'ella. Na verdade é muito necessaría toda a ca:utela, para que 
na clefeza de uns direitos não ataquemos ou menoscabemos outros . A honra do 
cidadão é a sua mais preciosa propriedade, e esta tam bem é garantida pela carta 
em toda a sua p~enitude . Consentiremos nós, portanto, que ella sej a at acada im
punemente? Certamente não. O artigo está concebido da maneira mais clara pos
sível, e nada tenho a notar senão que lhe falta a palavra «estampa» ,, pois por este 
meio se pócle tambem o:ffender a honra elos cidadãos. Todos nós sabemos que tanto 
e:ffeito podem produzir n 'este sentido as pa1avnts como as pinturas . Requeiro pois 
que se inclua devidamente pela commissão n' este artigo, bem como se acha no 
seguinte. Eu não quero privar os escri1)tores ele ana1ysarem e publicarem os fa-· 
ctos criminosos das auctoridades constituídas; será talvez esse o fim mais util ela 
liberdade de imprensa para a boa administração em todos os seus ramos, mas é 
preciso qllO esses factos sejam verdadeiros e que o publicador prove a sua exis
t encia, aliás será estabelecer em lei o clireito ele calumnia.r, o que de nenhuma 
fórma se póde .admittir . O ar tigo cliz acções ou omissões, isto é, ter esse empre
gado praticado ou deixado de praticar tal causa, e a prova não será; clifficultosa 
ao escriptor que a tiver publicado. Eu tenho em vista, alterando as penas aqui 
comminadas, cohibir os excessos de paixões e vinganças mal entendidas; e estou 
persuacliclo que, ainda com penas graves, olhando para o estado actual político 
e moral do reino, se não deixarão até de commetter grandes abusos ; assim como 
estou igualmente persuadido que, para a }Jrosperidacle nacional, basta usar bem 
c1'es te direito, e em caso algum se tira proveito elo seu abuso . 

Acho portanto as penas demasiadamente pequenas, pois se a calumnia, plU'a
mente em si, é um crime, digno do mais severo castigo, a calumnia pela imprensa 
o deve soffrer muito maior. Não se entenda que por este meio se pretende emba
r~çar ou entorpecer a li~erclacle de imprimir : essa está concedida j á quando se 
chz _n 'esta lei que não ha pena para ningnem antes da publicação_ de qualquer 
es~npto, e só o mau escriptor poderá queixar-se ele que as penas seJam grande~ , 
pms póde livrar-se cl'ellas não commettenclo abuso . . Horrorisa a idéa ele um escn 
ptor que no fundo de um gabinete, com a penna na mão, est~ja ferindo cleliberà
c1_amente com este util instrumento, o que os hol!lens têem ele mais valor e a so
meclacle ele mais sao·raclo convertendo em instrumento ele morte o instrumento que 
cl .l · :::.' E ~vra c ar vr.da_ e saucle á sociedade no meio ela qual se lhe permitte es?reve1:- 1 u 
n~o confunc1i~·e1 questões e motivos que se a.presentam pm·a sns~entar bberahdade 
n es~a matena, porque não perco ele vista que 0 arti go ela le1 trata .sómente d.o 
escr1pt?r calummaclor, e por isso :fic;;t. sempre salvo o escriptor ele prob1dacle. Mm
tas m~rs reflexõ~s faria para, clemonstrar que nada c.onseguir~mo~ com as penas 
elo artJgo, e por 1sso concluo dizendo que ellas são inefficazes mteJra.mente, se as 
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não augmentarmos, tanto no pecuniario como na prisão. Mando para a mesa a 
minha emenda n'este sentido 1 . 

JoXo ELIAS DA CüS'l'A F.AR:u. E SILVA:- Sr. presidente, fallauclo sobre a dou
trina cl' este artigo, não posso deixar de fazer r cferencia ao seguinte, pela simi
lhaL.ça elo:;; casos; as penas comminadas n'este artigo parecem-me muito moclicas, 
ellas não serão b astantes para reprimir os ab'JSOS ele q Lle n' elle e no seguinte se 
trata, e n'este sentido concorrerão mais a promover tncs abusos, que :1 rcprirnil-os. 
Demais, estas penas pecuniarias isoladas não são pr.oprias e proporcionadas a estes 
crimes; ellas ú\o mais propriat> para os crimus que têem por fim a ambição e ava
reza; mas-estas peccam na corrupção elo coração, por consequencia é preciso que 
as penas ataquem o principio fLmclamental do crime. Por tudo isto son ele voto 
que as pena.s estabelecidas no artigo 26 .0 se augmentem mai.s um terço, e que 
umas e outras. se comminem no artigo 27 .0 , suppriminclo-se a palavra «pecunia
riasn 2 . Diz Blakstone que a verdadeira liberdade elo imprensa consiste em ser isen
ta, antes ela publicação, ele tpcla a r estricção, e ser st~j eita depois a toda a r epres
são;_ cl'este m?c~o fica sempre livre o pensamento nas suas ~peraçõc~, sómente se 
castiga~ os vrcws ela vontade ou a licença; alem ele .que

1 
nestes .cnmes, sómente 

se cast~ga a provocação, por isso não importa que SeJam vcr~aclen·os. ou falsos os 
factos lmpt1tac\os a partieub.rcs; não é assim nos acto;;; ela vida pubhca, a qual é 
propriedade da nação . . 

Jos1~ XAVIER lVIousrNuo DA SILVEIRA: - Todos' sabem que a nação portu
gne~a tem muita propens?'o para os escriptos em que se atacam os in di vi1luos; 
estes papeis se vendem em profusão, se lêem com sofregniclade e s? p1:ocnram 
com aviclez1 emquanto livros serios ele matarias g raves, chegam ordmanamente 
ás mãos de muito poucas . pessoas; 'o escriptor que abusa ass im ela liberdade ~e 
imprensa não póde ter desct1lpa alguma, nem diz er que não t eve tempo para re
fle~tir no .que publíca, porque sempre o tem ele sobejo. Devo nota,r que ha um 
parz aonde não se reputa crime o fallar contra a religião nem contra o govcrn~, 
e que pouco lhe. importa que se cli.ga que é melhor o elo .g1·ão-turco ou o ~·ep~bh
cano; porém ah1 é impercloavcl 0 convencido ele calnmmaclor, a este se 1mpoc a 
maior resp_onsabilidacle e as penas mais austeras. Em Ingl~terra ··:;cceele o m~s~110; 
é necessar~o graucl_e reflexão para se capitularem taés clehctos; nao se. deve CLetxar 
ao calummado o d1reito de demandar 0 calmuniaclor: eu nunca ütl fana, sendo-me 
mais facil perpetrar um crime como matai-o ati:J;ar-lhe á bala ou outra qualquer 
acção, elo qu~ :us~r ~' este mei~ para havex drna reparação ele 501)000 réis; ~imi
lhante pena e rrnsona em si mesma e contra os nossos costumes; os calummaclo
r es têem sido os roedor es da tranquilliclacle publica, e a elles se elevem immensos 
males que t emos soffriclo; se este artigo passay sem se imporem pena::; . sevm·as aos 
calummadores, o systeJ,Ua constitucional se tornaní odioso; apenas a lm apparec.er, 
uma nu vem ele p erioclicos infectará -a todos; a experiencià é j à de outro t empo, ' 
em que tanto cleSJ? l'ezo mereceram os que disseram mal c~mo os q~1.e fallavam_ ':"er
elacles ; chegou a ~mpuclencia el'aqnelles a tratarem_ elo ma1s rcconulto ele fan;nhas; 
como ele cluís, baües1 etc.; é a similhantes •cscrevmhaelores que se elevem rmp,or 
penas fortes 1 e longe esto.u eu ele não qtwrcr que se accuse qnalquer atlctorid?'cl.e 
que lançou um despacho asno; ele um mao·istraclo qne proferm uma sentença 1111-

qua; ele _ qualquer empregado que praticou 
0
mua acção má; emfi.m, de um juiz que

1 
para satisfazer o seu capTicho ou cl' aquelles a quem julga dever servir . para seus 
fins, manda a torto_ e a direito procecler a prisões arbitrarias, perseguindo assim 
grauc~e nnme~·o ele c1cladãos. Concluo, dizendo qne, a não· se imporem penas seve-
ras n este artrgo, será lançar em terra o systema con~titucional. , 

ALEXA:NUR:E ';rHOMAZ DE MORAES SAl~MENTQ : -A commissão, quando estabe
leceu este art1go, teve em vista fazer uma lei exequivel, e foi por isso que im-

• 
1 

É d'este teor: «Proponho q~e se inclua a palaVl'a «Cstampasn; que as penas sejaml'to pri· 
~~11·o grau 200~000 a 30?~000 réte e ~eis mezes de prisão, 110 segundo de 4.00$000 a 600~00.0 
r~1s e doze mezes ele pnsao, no terceHo de 800$000 a 1 :000~000 r6is e dezoito niezes ele pn· 
sao , . 

2 "Ficou assim redigida: "Proponho que se augmeute te1:ça parte nas penas, tanto pecu· 
tliarias como ele prisão». 
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poz penas que tambem fossem exequivcis . Aos jurados pextcncerá o conhece
r em ela boa ou ma fé do escriptor, para se lhe impor a pena mais leve ou mais 
grave. Em Inglaterra os empregados publicas encaram com toda a cm1stancia al
gumas calnmnias: não são tão presentidos como o illusti-e deputado que acaba ele 
fallar, porque se o fossem, não teria lorcl Castelreagh e mr. Canning uma só hora 
ele tempo que não fosse para r esponeler a quantas üljmias e calumnias Ines impu
taram ; ele certo lhes não sobejaria t empo para tratarem dos negocias que tinham a 
seu cargo . Algumas injurias ha que niuguem ele certo as acreclitará, e a est as não 
s~ _responde, nem se faz caso i ali nunca faltam escriptores, assim como em toda 
a parte anele houver libexclacle de imprensa, de boa fé, que rebatam essas calu
ninias i e então que maior gloria para o calumniaclo que ver o calumniaclor con
vencido ·e a opinião publica toda a seu favor. A maior gloria elo calumniaclo é ver 
que, entre tantas diatribes, a sua consciencia está pm·a, e certo. prazer q:ue sente 
na sua propria generosidade. Não é por pensar assim que a commissão teve em 
vista poupar os calumniaelores, e tanto que senclo os membros ela commissão (quasi 
todos) empregados publicas, talvez sejam as primeiras victimas da brandura ela 
lei, mas certamente se nos não dá d'isso, }Jorque a nossa consciencia estará tran
qtlilla de que não depende a nossa reputação de quatro escrevinhadores, que a 
maior parte elas vezes escr evem ele noite, para com o vil interesse que lhes r esulta 
almoçarem no dia seguinte . 

JOAQUIM ANTONIO DE MAGALHÃES : -Todos os senhores que fallarai:n e que 
julgaram as penas elo artigo moderadas, querendo por isso que ellas se aggravas
sem, a meu ver, têem laborado em um eqtúvoco, isto. é, que aquelle que expõe 
um facto pela imprensa o faz sempre maliciosamente . Não é assim; pócle aconte
cer que um facto exposto por qualquer escriptor não seja sempre verdadeiro, e 
nem sempre o que o publíca calumniaclor; r esultando d'aqui a necessiclaele ela 
existencia elos cliversos graus, conforme o mal que tal erro faça á sociedade, para 
que o jurado possa, quanclo conhece que o escriptor commetteu estes elelictos com 
mais ou menos malícia, applicar-lbe a pena ~aior ou menor; e por isso a commis
são entendeu devia estabelecer a propor~ão que inseriu 110 ai~igo, para servir ele 
escala aos jurados e não acontecer que estes, temendo impor uma pena excessiva 
a um clelicto muito pequeno, absolvam 9 clelinqnente. Digo, pois, aos srs. deputa
elos q~1e fallaram em exacerbar as penas, que resultará por este meio o effeito cú>h
trario ao que elles buscam, ou, para melhoT dizer, a imp1miclade .. Isto é tanto as
sim, que até ha uma caTta _regia elo senhor D . João V, em que, reflectinclo que a 
maior parte elas penas de morte, que se acham comminaclas na ordenação, fo~:am 
feitas mais para t error, do que para se lhes dar exec'llção; resulta, pois, que o 
maior numero de clebctos ficariam ·imptmcs, por isso mesmo que não é a exagera
ção da }Jena que intimida o hom em para infringir a lei, mas sim a certeza ele que 
aquella lhe ha de infallivelmente r ecaír ; d'onde se vê que a mesma pena não sa
tisfará os cli'Versos graus. Sou portanto ele opinião que a pena do primeiro grau 
seja minorada, embora se exagere a elo maximo grau. N'este senticlo mando a mi- . 
nha emenda para a mesa 1.. 

JOSÉ IGNACIO PEREIRA DERRAMADO: - Depois elas luminosas rasões com que 
os senhores cp1e têem impugnaclo o artigo concluíram a necessidade de uma com
min~ção ele penas mais severas para reprimir os calumniadoTes dos em1Jregaclos 
publicas, julguei que ninguem mais se animaria a sustentai-o i mas como esta sus
tentação acaba ele se._ fazer ·por um illustre deput~do, com toda a força do talento 
ele que a natm·eza o dotou, eu prqcurarei fazer sentir novamente o vigor das con
clus~es cleduziclas pelos primeiros senhores . O voto elos publicista-s que têem cle
~e~d~elo mais ~}Jaixonaclamente a liberdade ele ünprensa todo se .r ecluz ~ faculcla?e 
lllnmtada ele Imprimir e publicar independentemente ele qualquer censura previa, 
P.ropugnanclo ao mesmo tempo· (no inter esse cl'esta preciosa faculcla.cle) pela seve
ridade ~las penn:s contra os cahuuniadores . E eu adapto este mesm? vot~; ~ 'J:> em 
persuacltdo ela: 1I?-portancia do serviço qne faz• á sua patria o .escr1:Ptor Jl:ilicwso 
que usar do dn·erto ele uma censtua sizucla contra os actos arbitranos ou meptos 

1 * a seguinte: ccProponho que o mini mo no primeiro grau seja de 20$000 r é is e o maximo 
no ultimo grau ~eja de 1:000~000 1·éis». 
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elos empTegados )JLlblicos, censura esta, que, começando onde se cala a lei da 
responsabilidade, não póde acautelar senão ab11sos criminosos e previstos pelo 
legislador , e que é portanto tão opportuna garantia elos direitos elos cidadãos, 
que, onde quer que ella existe, lá ex iste a liberdade legal, e onde quer que 
ella falta, ahi falta esta liberdade. T amb cm estou convencido que ha muitos ho
mens inimigos ela tranquillida:cle publica e dispostos de antemão a contradizer em 
tudo o exercício ela auctoridade, e que existem por toclEL a parte a mbicio sos colli
gados contra os melhores ministros, só pelo ardente desejo ele lhes su ccecler, e 
que a suavidade das lJenas elo artigo dan\, azo á cohor te dos follicular ios, que, ani
mados por taes e similbantes paixões vis e a.nti-sociaos, peTtnrbam a tranquillidade 
dos estados, e em presença ela qual nenhum governo, por melhor que s~ja, póde 
subsistil·, pois que elles pocl em formar uma opiniã7 fictíc ia, que faJsa e tempor~
riamente se arrog~ o nome de OJJinião publica, quando nfto é mais elo que a opl
niao dos partidos. O honrado membro que arguiu os impug·naclores do artigo de 
labor arem _n'L:m equivo co, stvpponclo que censtwa1· e caltLmnicw é tLma e CL rn esmcL 
cous~L? att~-~ ~um-lhes ,uma opinião que eJles não proferiram, antes bom pelo con
trarw emlttn·am o seu voto sobre a ma.oonitude elo b em que resulta da cen sura 
fran~a. e !mparcial do~ abusos do poder, ~ssim com_o das pessimas conseqn~ncias 
elas lllJUnas e calumn1as gratuitas injurias e calummas est as, qu e eu torno a mstar 
por que s~jam punidas com ·seve1:as 'penas, t aes que tirem a tentação ele injuriar 

. ou calumniar os empregados publicos, e que sirvam ele escarmento ~ quem qu~r 
que ousar fazel-o . O honrado membro, no seu par ecer, é que est~t eqmvocado, nao 
só a respeito c1'este objecto, mas tambem de muitos outros c1' este projecto, que pre
para um jury que ainda não t em modelo na natureza, afóra dE~- 1-Ies~anha ~ de 
Portugal, onde j á produziu os perniciosos cfl'eitos que a todos são notonos . O Jlll'Y 
elo proj ecto é essencialmente differ ente

1 
em muitos pontos capitaos, elo da Ingla

terra e da America do Norte onde uma tal instituicão t em apresentado r esultados 
pmticos tão vantajosos ! Bast~ para isto que estab el~ça tr es graus de criminalidade 
e ele penas correspondentes deixando à discricão elos J·urados a determinação de 

d - ' , ~ . ca a um dos. g1:aus, o que não pócle verifi c.ar-seN sem ent~·a.r no exa~e Cl e mu!tos 
pontos ele cln·01to, exame r epuo·nante ::ís funcçoes elos JUizes do· facto, quando 
n'aquelles paizes s6 decidem d~ criminaliclade, genericamente consiclerada, e do 
ponto. de direito inseparavel do facto previsto pela lei, com a especifica circum
stancJa que o to.rna ou não crimin.oso . . Se se trata, por exemplo, de' uma accusa
çã~ ele homicídio, o acto cl' esta accusaç~io eleve conter: que F. ma.to~l a S. com 
ammo ele o matar; se de um furto acrescenta-se a clausula : com ammo ele fm·
tar . ?'este modo o jurado tem sempre ele fazer uma declaraçEi.o sobre um facto 
especificado na lei, e entre n 6s terá sempre ele o imaginar. Nem me diga o hon
rado membro que se deixa esta grande latitude 'entre o primeiro e terceiro g rau, 
p_ara nos não vermos obrigados a comminar p enas sevenus contra meras impruclen-' 
Clas, qu~, r evestidas ele outras circnmstancias, podem ser g ravissimos crimes . Im
pruclencJas t ambem são previstas nas leis e castigam-se como taes. Alem ele que, 
elo mesmo juizo. dos jurados pócle haver 1:ccursos fundados em escusas, onde "possa 
r ecair a gr_aça_jucliciaria; e para os casos · desgraçados que o, cora9rto. a~solve , em 
quanto a JUStJÇlt os condemna, existe a graça moral, que e attnb l'uçao elo chefe 
supremo elo estado . Mas, tormmclo a o ponto principal d~L questão, espero p elas 
emendas ~os senhores que têem impugnado 0 a.rtigo para votar por a que me pa
r ecer IUaJs ar razoada. 

lVIANUETJ DE SERPA MACHADO : -Tanto na doutrina d'este artigo, como nos mais 
que . ~e lhe vão ses;u~nclo, o ocorrem clL1as p ergnntas : 1. ~ E stá bem qualific~clo e 
clefimd_o o facto cnmmoso que se pretende l) Lmir? 2.a Será a pena proporcLOm~l 
ao cleltcto? Em quanto á primeira, não ha que duvi dar, e a commisssão definiu 
de um modo claro a· natureza elo clelicto e decla rou abuso ela liberdade elo in:i-

• N l' ) 
pr_ensa a 1mput::u~ao ~ c e acções ou omissões criminosas feitas ao f nnccional'Ío pu-
bl~co no exer01c~o c.o seu eJ_TI~re'go qL1e1 sendo falsas , se não poderão provar. 
D e~te modo mu~to bem se el1stmgue _a cahunnia da injuria ; uma e outra merece 
cast1g? i ~as o d aqut:lla deve :::r mars grave. Pelo que pertence <Í proporção 1a 
pena mchcacla no artrgo, eu nao a encontro. Os fins principaes elas penas são a 
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correcçao e emenda elo criminoso, o exemplo dos mais cidadãos e a reparação elo 
damno do o:ffendido . Nenhum d'estes :fins se preenche com as leves 1)enas indica
das no artige . A multa de 50§000 r éis será sufficiente para corrigir a manifesta 
calmnnia contra o funcciomnio publico? Servirá tal pena ele exemplo 011 de inci
tamento para novos crimes? E aonde está a reparaçã.o elo damno e injmi~ ? O 
meio mais efficaz ele inclemnisar o offenclido é obrigar o calumniador a desdizer-se 
em publico, ou, como dizem nossas antigas leis, a cantar a palinoclia : sustento 
pois, em opposição iL segLmda par te c1'este m·tigo, que as penas devem. ser maiores 
para r epl'imir ·O delicto; e, j á que se introduziu a desgraçada doutrma elos tres 
arbitrarias graus c~o facto criminoso; augmente-se a t>e.J?-a em o minirno1 ap_pl:oxi
mem-se as tres c1ifferentes penas, com·ctemos o arbüno ele uns e oul)i·os Jillzes, 
que é o maior beneficio que podemos faz er á manutenção dos clireitos dos cida
dãos . 

lVIANOEL GoNCALVES DE l\1IRANDA: .. - T em-se combatido a doutri-na cl'este ar
tigo com o funcla~ento ele que as penas n'elle impostas são incito moderadas em 
todos os graus, e t em-se pretendido que ellas devem sel;' mui exacerbadas, por 
isso qtJC a calumnia contra um · funccionario p11blico, como homem publico; é um 
crime que, alem elo clescreclito elo calumniaClo, póde acarretar sobre a sociedade 
as maiores calamiclacles, que são : a falta ele r espeito ás leis e aos magistrados, a 
confusão e a anarchia, e po t· fim até a clissolução ela sociedade. O quadro é por 
certo bem carregado, os argumentos mtüto fortes ; porém elles perdem toda a sua 
fo rça pela simples consideração ele que ella se funda na confusão que se t em feito 
ela ma teria elo artigo em questão com a elos artigos 24.0 , 25 .0 e 27 .0 

-

N'este artigo não se trata elos abusos da liberdãcle de imprensa, em que se 
publicam os actos ela viela particular ele um funccionario publico ou ele qualquer 
p essoa particular. As penas contra estes abusos acham-se estabel ecidas no arti · 
go 27 .0 Tambem não se trata n'este artigo cl'aquelles escr iptos, aonde, confun
clindo-se o empregado com o emprego; ou seja incliviclual ou collectivamente, se 
provoca a desobediencia ás leis e aos magi strados, ou se excita o oclio ou o eles
prezo contra o systema constitucional. D'estes já se tratott nos dois artigos antece
dentes, isto é, nos artigos 24. 0 c 25 .0 N'este artigo trata-se tão sómente d'aquelles 
escriptos que contêcm imputações feitas aos empreg?-clos publicas por faltas ou om,is 
sões commettidas no exercício elos seus cargos. Qual é, l)Orém, a ordinaria natureza 
cl'estes escriptos? Esta simples reflexão nos apresentará a questão no seu vercla
cleli·o ponto de vista. Os_ escriptos a que se r efere este artigo são aquelles em que 
se patenteiam ao publico todos os actos elos cle].)Ositarios elo pocl!3r e seus agentes 
subalternos, os dos magistrados, e, geralmente fallando, os ele todos os fLmcciona
rios publicas. N'estes escr1ptos é que se demmciam e apresentam no incorruptível 
e inexoravel tribunal ela opinião p~1bliea os p eculatos Otl patronatos, as injustiças 
e prevaricações elos em1Jregaclos publicos . N'estes escriptos apparecem, sem que 
seja necessario r ecorrer a informações officiosas, todos aquelles actos por que as 
auctoriclades são responsaveis . N'estes escriptos fazem-se patentes todos os mys
tel'Íos ele iniquidade, que nos governos arbitrarias são ignorados do publico e cui
dadosamente atrancados e aferrolhados ·nas secr etarias e archivos . E, .:finalmente, 
se a liberdade ele ünprensa é a a?·tilhe?·ia do 'l?ensarnento> como lhe chama Riva
rol, estes e~criptos são as batm~ias que mortal~ente fulminam as prevaricações e 
os abusos . E para estes escriptos particularm ente que o supremo legislador fez o 
§. 3 .o elo artigo 145.0 ela carta, e é na sua livre impressão e publicaÇ)ãO que essen
Clalmente consiste .a garantia da liberdade de imprensa; garantia e direito ao mes
mo ~empo, sem o qual não póde haver nação bem constituída, e cujo exercic~o 
pratteo, dentro dos limites legaes, é necessario e convem não impecer por melO 
al?nm, quer ~ seja directo, quer inclirecto. Pó de porém abus~r-se d' este ?-Jrei~o ! 
Pode calummar-SJ:l um funccionario ptlbl-ico r ecto e probo ! D esta calumma pode 
r esultar a p erda da sua honra c1a sua fortm1a · I)Or conseguinte a sua nüna e a 

• ] ' .C ] ' • l á nuna Cta sua .tamilia honrada, sem ctüpa e innocente como elle ! Ass1m poc er , 
acontecer, eu não o duvido, porém só em casos extraorcliuarios e n'aqu~l~es ~m 
que é necessario já aclmittir nm vicio no o·overno. N'estcs casos uma tal 1llJUStiça 
não é o e:ffeito simples e directo ele um ~bnso ela liberdade de imprensa, é o re-
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sultaclo ele çabalas, ele intrigas ou de outros VICIOS anti-sociaes qtw infectam o g_o
verno .. Não está no pocl.er de um. p eriodico ou de dois on tres periodicos protegi
dos e assalariados estabelecer uma boa opinião a favor de um funccion ario publico 
geralmente detestado, assim como não -esUt em seu poder desacreclitn.r aquelle que 
notoriamente for reconhecido como honrado e probo. D'isto exemplos · temos entre 
nós, os quaes deixo á penetração e comprehensão de quantos me onvem. JYias pócle 
haver abuso ! Ninguem o duvída, nem cl'isso duviclavam os illustr es m embros ela com
missão, quando n' este artigo estab eleceram as sancções penaes para esta especie 
ele clelictos. Todavia é n ecessario r eflectir que, se por uma parte é necess::~,rio pôr 
ao abrigo da calumnia a boa r eputação dos fnnccionarios rectos e probos, p or ou
tra é nec·essario não aterrar os escriptores com a · sancção de penas exorbitantes 
por leves faltas. Devemos considerar que aquelle escriptor que censtlra os ·actos 
illegaes ou as omissões elos depositarias elo poder, marcha sempt·c ao longo de um 
precipício, e que dentro elos limites de uma justa e legal censura p ócle tocar as 
raias da imprllclencia. Em consequencia, se as penas por faltas leves forem exa
cerbadas, os escriptores escreverã o com r eceio, a demasiada cautela os· tornará 
tímidos, e por fim abandonarão uma empreza cujas vantagens não podem teT com
paração com o risco a que se expõem. E ntão, com o silencio elos escr.iptos, erg ue
r ão a cabeça os abusos e ficarãÓ sem r eceio os males publicas, que eleve acautelar 
e prevenil: uma boa lei da liberdade de imprensa. 

As penas exacerbadas por faltas leves porão. tambem os jurados em gr a:ncle 
p erplexidade . De um lado se lhes apresentará uma parte , á qual, posto que leve
m ente aggravada, se deve,' em seu entender e conscieJ,1cia, ao menos a reparação 
moral que i·esnlta elo effeito da sentenca condemnatoria. De outro lado se lhes of
ferecerá a grande cl.esproporção da pe~a em que o r éu eleve infallivelmente incor
rer se elle não for declarado innocente . E qual seria então o resultado da penosa 
situação em que achariam os jmaclos os mais probos e ela mais sã con.sciencia? 
Qual? A impunidade do r éu, sem duvida . Recluzicl.os a tal extremo, os jurados 
não poderão hesitar em serem injustos para n ão ser em iníquos e tyrannos, porque 
toGl.a a pena exacerbada nacl.a menos é que tyrannia. . . 

Parece-me pottanto sobejamente demonstrado que no pnmeiro grau elevem 
ser as penas moder?>clas e nos outros g uardada a devida progressão, taes quaes se 
acham n_o . artigo . E . tambem evidente que n ao p6de estabelecm';se um maxim1.~n 
e UJ~ mw1.mum r elativamente às penas, como alguns senhores t eem proposto . " .c 
esta 1cléa se adaptasse, limitando-se o jurado á simples declaraçfi.o de que o escri 
pto contéro abuso da liberdade de imprensa, por imputação feita a um funcciona
rio publico, ficaria ao juiz de direito a qualificação do facto, a qual lhe não coml?e
te, juntamente com o poder ele applicar a lei ao facto, o que é ele sua competen01a ; • 
porque se elle pócle applicar todas as penas, desde o mininvwn até o maximt~m} 
fica com o arbítrio ele qualificar o clelicto desde· a simples incliscriçffo c imprli
cleracia até ~í cah1mnia a mais atroz . Ora p er suado-me que n inguem quererá con
ceder um tal poder a nm homem sómente, e a um homem empregado pelo governo 
e sujeito á sua influencia. Se um j uiz ele direito ficasse com este poder,· seria il
lusoria a garantia da instituição dos jur-ado s. Tem-se dito que é impossível marcar 
na lei os diversos graus de culpabilidade em os crimes cl' esta 'classe : convenho; 
mas é por isso mesmo qne deve competir aos jurados essa: qualificação p ela fórma 
que se acha no a 1·tigo, a unica a que pócle recorrer-se praticamente com a inter
v enção de nrn j niz de direito. Sendo pois impossível marcar na lei to elos os casos 
0~1 to elas as g~·acl.ações ele culpa, que fez _ a com missão? Dividiu 1 por uma abstra:c
çao metalJhyslCa, em tres partes todo o mtervallo, desde o zero da culpa (permJt
ta-se-me esta expressão) até à culpa a mai.s ag·O"ravante os quaes clesio·non co1n 
~. "'l.. b ) b 

a CLenomtnaçao c e pnme1ro, seguml.o e terceiro grau, e a designação e classifica-
ção da :ulp.a n'est~ s g}-'ans, em os casos particulares , deixou ao _entender, arbítrio 
e consmenc1a dos JUrados; porém, como em cada grau a ctllpa póde ser maior on 
menor, estabeleceu para cada grau um minim1.mn e •um maxinntm de pena, ficando 
assim marcados em cada grau dois limites que restrinO'em a latitt1d.e cl e:i,xada ao 
juiz d~ ~ixeito . D'~r;ta ~aneira fica para o juiz ele clir~ito aquella pequ ena parte 
de m:b1tno n a quahficaçao rea.I . elo facto, quo não póde confiar-se aos jurados , seu1 
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que se tome inutil a intervenção do juiz de direito,_ evita-se a injustiça de im
por-se uma mesma pena a delictos de differente grav1dacle, fica o réu com suffi
cientes garantias contra a arbitrariedade dos juizes de direito, ao mesmo t empo 
que, por uma perfeita gradação ele penas, não se eleixam imptmes os crimes leves . 
Por isto approvo o artigo tal quàl se acha redigido. 

JosÉ IGNACIO PEREIRA DERRA.l\iADO: - Sr. presiclente, eu já não sei onde vá 
procmar os princípios elas minhas opiniões para agradar aos homens que têerri 
fama ele liberaes na minha patria; pois quando, sobre a ma teria em questão, eu 
defendo as de um Bentham, ele um De Lolme e de Benj amim Oonstant, cl'este 
campeão da liberdade, applauclido pelos liberaes ele todo o mundo civilisado, sou 
argtudo n'um discurso, onde se começa por dizer que não admira que o artigo sof
fra tão grande impugnação, pois que elle se propõe cohibir os abusos dos empre-· 
gados publicas. Se tal é a tendencü:t do artigo, en louvo e approvo a sna boa ten
ção ;- mas, longe de ver n'elle uma doutrina capaz de s~tisfazer um tal proposito, 
eu só encontro um convite feito á magna caterva dos libellistas para chffamarem, 
quasi impunemente, os homens mais virtuosos, a ponto de os fazer aborrecer do · 
mundo, r eduzindo-se á nullielacle, concorrendo-se por tal modo para fazer oeliósa, 
n'uma opinião fictícia, como já disse, a cansa santa da liberdade, fLmdada nas in
stituições que eu amo apaixonadamente e das quaes espero a prosperidade da pa
tria. Falla-se contra as theorias ; eu fallo só contra as . theorias viciosas, que são 
todas aquellas que se não deduzem rigorosamente dos factos proprios, bem obser
vados; tal é a cl'este artigo. O que é que mostram Qs factos a r espeito ela sua 
doutrina? Que onde quer que ella se estabeleceu, ahi reinou a anarchia ; logo, 
oncle quer que se restabelecer, ahi se restabelecerá a desordem. 

l\1ilTUEL DE SERP.A MACHADO:- Reflictamos um pouco no nosso estado actnal 
e no ele toda a Europa, e -ohservemos que, de tempos a esta parte, ha uma peri
gosa tenclencia á clesobecliencia, á insuborclinação e á anarchiâ em todas as clas
ses e estaclos, e até mesmo no domestico . Os filhos como que se affiigem com a 
auctoridacle e respeito devido a seus paes; os discípulos com a elos mestres ; os 
creaelos com os amos; os soldados desobeelecem a seus c.hefes; e, em geral, ha 
uma geral revolta dos subdi.tos contra ·os supeTiores. E poderá assim manter-se 
qualquer sociedade em socego e tranqui1lic1acle? E fomentaremos nós este .espírito 
d!=l .insuhordimtção incliscretame'nte, tornanclo illusorio o justo e bem merecido cas
tigo dos calumniaclores contra·. os emprega.clo;:; publicos, unica hypothese elo arti
go 26 .0 ? Se passar este artigo, com tão moc1icas e insu:fficientes penas, e+n vez 
ele fazermos um artigo repressiYo dos abttsos da liberdade ele imprensa, faremos 
um artigo protector dos falsos calumniadores . Deixemos de levantar n'elle um 
throno á arbitrariedade elos juizes, porque, aincla que os ele facto passem por mais 
imparciaes, não são anjos, hão ele ter paixões como os outros, e grande e ·imper
cloavel erro será o alargar-lhes tanto arbítrio; de maneira qne pela mais estranha 
contradicção elles mesmos fazem a lei, . marcam a 1)ena e a applicam, podendo cas
tigar sem regra nem medida, já com 50~000 r éis, já com 40oaooo réis, a seu 
bello humor. Não sacrifiquemos os direitos dos nossos concidadãos em juizos arbi
trarias. Saiba o que infring·e a lei a pena que se lhe ha ele impor. Sigamos antes 
os modelos ela Inglaterra, que tanto tem apnraclo este instituto, elo que os tres 
graus da lei hespanhola, feit~ em tempos de pertmbação e desordens, de que elles 
.co.lheram. tão amargos fructos. Aproveitemos a experiencia do passado, e não va
mos caír em precip-ícios aonde outros cegos se elespenharam. 

~R~CISCO JOAQUIM: M.AI.A.: - Sr. presidente, temos por fim na presente lei 
repru;n1r os abusos que se possam commetter pela liberd?-de ele imprensa contra 
a SOCiedade em geral é contra os inclivicluos em particular. E irrisorio e até absurclo 
qu~ se pretenda que este fim se consiga com a pená elo projecto contra o calu
mmaclor que atacar a honra ele qualquer cidadão . A atmosphera ele Inglaterra não 
é a me_sma ele Portugal, quer physica, quer moralmente fallando. Estou sempre 
prevemcl? contra os argumentos de analogia; que ele ordinario pouco provam/por
que as CJrcumstancias raras vezes são as mesmas em toda a sua extensão; e é por 
isso que as Ü1stituições elos paizes estrangeiros, ainda os mais civilisados, se n_ão 
lJodem transplantar para Portugal sem as moclifica.ções nascidas da_ natureza e m-
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àole diversa dos seus habitantes. Os costumes , a religifLo, as leis c a sua prompta 
e igual execução, e mesmo a constituição política dos inglezes1 tudo é diffcrente 
elos portug'uezes ; quer emos no principio elo goso d'cste direito fazer uma lei como 
a actualm m:J,te em vigor na Inglat erra, a qual está em harmonia com toda a outra 
saa. legislação, não só em relação á fórma do pl'ocesso, mas tambcm com os ha
bitas e usos de muitos annos? Se 0s empregados publicas de Inglaterra soffrem 
que os escriptores ele má fé dirij am C<mtra elles ataques p ela imprensa, é porque 
estão certos que na mesma nação ingleza ha logo escriptores ele boa fé que com
batem aquelles immediatamente que ap1mr ecem. Disse um illustre deputado que 
se pretende por este artigo fazer r esponsaveis os empregados publicas pelo abuso 
do poder, I)a conformidade ela carta ; mas aonde está na carta que os empregados 
publicas fiquem suj eitos aos escriptores, e que sej a livre a est es fazer-lhes todos os 
ataques que qaizerem, falsos ou verdadeiros? Não confundamos questões muito 
diversas . o escriptor pócle analysar e cen.suràr os actos ele qualquer emrn·egaclo e 
declarar que elle commetteu tal ou tal facto criminoso . Sendo verdadeiro, fa.z um 
serviço á nação, para que o governo se não sirva ele pessoas indignas e seja de
vidamente castigado; se é falso , então o escriptor é um calmnniador e eleve ser 
punido rigorosamente. Quando combato este artigo não intento, como j{t disse, de
fender os magistrados ou empregados que nã_o desempenharem os seus deveres, 
mas quero prevenir com o augmento das penas que no artigo seguinte se pgssa 
comminar uma pena que evite que se estabeleça a clesmoralisação por es~e meio, 
facilitando, pela demasiada pequenez elos castigos, as injurias, as invectivas e a 
calumnia,, com que nada se aprov-eita, e a que o estado actual de divisão de par
tidos no r eino dará logar. N' este sentido remetto uma emenda pa1·a a mesa. 

ANTONIO LOBO DE BARBOSA FERREmA TEIXEIRA Gmáo: - Requeiro a v. ex. a, 
na conformidade elo r egimento, que qt10ira propor á camara se esM. sn:ffi.cicntemente 
discutido. 

O presidente propoz e decidiu-se negativamente . 
ALEXANDRE THOl\U Z DE MORAES SARMENTO : -- Peço á camara a sua attençr~o 

sobre o artigo 27 .0
, que é onde se trata da liberdade de imprensa, em que o abuso 

póde causar mai.or damuo . É preciso clifferençar as circumsümcias do ciclaclrLo em 
particular, do ciclacluo constituído em emprco·aclo publico . Emquauto aos costumes 
ela nação porttlgueza, eu acho a nação portngueza mais digna ele aclmi r::tção, elo 
que outra qualquer; basta ver que os perversos têem procurado fomentar entre 
ella a desordem, a r ebellião, a anarchia. e elht no meio ele tudo isto, se tem com
portado com muita prucleucia1 com mocl~ração 1

1sem se alterar; e haverá quem cli.ga 
que a nação portug neza não é merecedora elos maiores elogios'? Quem contar e 
calcular com a moral cl'esta nação não funda mal a sua opinião . ~u não clou por, 
mal erp:Pregaclo o tempo que levei em meditar para comparar a nação portugueza 
com a mgleza. · , ' 

MANUEL BORGES ÜÂRNEIRO: - Muitos senhores têem insistido fortemente eDJ 
~ ;necessiclacle ele r eprimir a iusubo.rclinação e calumnin. contra os empregados pu
bhcos e agentes elo pocler executivo ·e lamentaclo que ellas tenham geralmente 
existido na Europa. 

1 

Eu tambem o deploro; mas quereria que os mesmos senhores notassem to,ro
bem a outra parte, que é correlativa a estes crimes · a saber: a insu borclinação 
elos empregad?s ás leis e a sua ·calumnia cont1'a os ci~l~clãos. Em dois polos rocla 
a :nachma somal: bent manda?' e bem obeclece1· i porém, . muitas vezes os que mandanl 
cmdam . s6 elo bem obeclece1· e não lhes importa o bem, manclw·. Será então o caso 
cl~ burrmha ele Balaão, ele . que ha dias fallou um sr. deputado: o cavalleiro a cl a1' 
sem tom ~em som na burrmha, e a burrinha não te1· falla senão para dizer: Po?'
q~M 11~e das~ Será ? caso de que falla o illustre Gerarclo Nooclt, os que mandaliD
espesmha~· os s~tbdttOS 1 post ergar as leis a scn sabor, e depois dizer em : Efaja so·, 
cego ptbblzco; nwgtbern rnovcb nrn cledo, sob pencb ele 1·ebellião . Senhor es, 0 direito ele 
censura:· os actos elos empregaclos yublicos c dos a~?,·entes elo poder está essenc1al
mente hgado a_fazer-lhes alguma rmputação, e portanto poder quem lh'a faz che
gar -se á espe01e, ele qtte trn.ta o presente artigo, sem comtudo ser caluinniaclol'· 
Ha n 'isto uma grande clif:fer ença, segundo a boa fé on dolo ele quem escre-ve e on-
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tras circumstancias, c êomtnclo commnmmente costumam muitos empregados con
fundir estas cousas e clizer inclistinctamente que quem os censilra lhes faz perder 
o resp eito e t ende -a destruir a ordem publica. Quem a el estroe, porém, são os 
maus empregados, são os que lisonj eiam as suas arbitrariedades, não os que as 
r eprehenclem. Os seus actos publicas pertencem á nação . «Sómente nescios, diz 
BenLharn, ou mal intencionados pocl em pretender que é promover a insubordina
ção o censurar os actos dos agentes do poder: os que o fazem são os verdadeiros 
amigos elo governo, ela ordem e da justiça». Pois que? Poderão os ministros de 
qtlalquer governo r ep1·esentativo infring ir impunemente as leis, sem que ningnem 
note, não digo a offensa que com isso fazem ao individuo que a soffre, mas o 
grancle mal que causam á sociedade, clesmoralisanclo a nação, dando ás atlctori
clades· subalternas tão mau exemplo? Como poderão elles faner punir ou r eprimir 
as prevaricações elos empregados subalternos, se elles mesmos. primeiro lhes abri
r em o caminho para prevaricarem e delinquirem ? Se em alg uma r elação alguns 
poucos j tüzes se combinarem para dar uma sentença injusta, dir-se-ha que tende 
a p erturbar a ordem publica quem elemonstrar pela imprensa que tal sentença é 
contraria ás leis? Não offende a ordem social dar a sentença injusta, manifesta
mente, e offencle-a demonstrar essa injustiça? Como, pois, segtmdo bem obser vou 
um sr. deputado, se preten-de espantar com penas g raves aos escriptores que · fat
Iar em ele empregados publicas? C::>mo é mui plmivel o cnlumniaclor elo empregado, 
assim é mui louvavel o justo censor elos maus actos do empregado. Cumpre que 
os jurados considerem a intenção -ele quem escr eveu, se ha dolo, se produziu im
putações graves ou leves, verdadeiras ou falsas ; se as não pôde provar , por se
r em falsas ou porque as testemunhas, t alvez commovidas pelo temo-r elo empre
gado, não OLlsaram fallar, os t abelliães temeram passar cer tidão, os que sabiam 
r eceiaram attestar. E depois el e pesaclas todas estas circumstancias ·cleciclirão se o 
esc.riptor é ~alumniador, no Clnal caso merece p ena mui grave, OU se . fez sÓmente 
censura ele um acto ele que o empregado eleve rasão ao publico. P ortanto as penas 
elo artigo estão bem graduadas : eleve h aver llm minirm~m assás leve e um maxi
rnmn assás forte. As multas p ecuniarias gtlar.clam est a propor ção; · sómente a pri
são é a que me parece dever ser angmentacla em todos os tres g raus. 

lVIANUEL TEIXEIRA. LEOi\IH.;•:- E stamos chegados a um elos artigos que, mais 
uso ha ele ter na execução ela presente lei: o cl(munciar pela imprensa os abusos , 
erros e prevaricações. elos funccionarios publicas. Este é o alvo a que principal
mente se encaminha a lei da liberdade de imprensa, e por isso eleve mer <:) cm· toda 
a circnmspecção . O artigo, da maneira que está r edig ido, bem dá a conhecer a 
intenção elos ilhtstres membros ela commissão, que tiveram em vista o estaelo actual 
ele corrup ção geral elos. nossos fLmccionarios publicos, e por isso estabelece1·am pe
nas as mais brandas contra os escriptor es que os ·denunciarem, ainda quando não 
proverq. suas imputações . Já no decurso el a clisctlssão alguns srs . deputados, sus - . 
tentando a doutrilia elo a rtigo, altamente manifestaram estes sentimento f? , de que 
nem todos os clelictos elos funccionarios publicas poderiam provar-se, Já pela di:ffi
culclacle ela prova, j á p-ela prepotencia e poderio elo aJto fnnccionario, j á, final
mente, pelo desvalimento elo denunciante, c que por isso se tornava inclispensa
vel o· abrandar as penas, para não ser õ publico privado ele poder saber os abusos 
elos empr egados publicas, em que principalmen.te se inter essa a nação . 

Eu confesso ingenuamente que não posso combinar taes theorias,. nem enten
der como possa um escriptor qualqu.er saber um abuso ou prevaricação ele um em
pregado. publico ])al'a o denunciar pela imprensa, ·e ao mesmo tempo não poder 
pro.var Isso que denunciou; porque elle, a não ser calumniador, não tem outros 
me~os cl~ sciencia elos actos que clenuncía senão as vias ele facto e ela publicidade; 

-e ers-ah1 á m~o os modos ele poder provar sua· clennncia ; e se viu que não estava 
exactamente mformado, ou que cor'ria o risco ele não poder provar esses factos, 
para que os denunciou? . . . É necessariamente um calumniaclor quem assim obrn.r"; 
nem eu posso dar-lhe outro nome, e muito menos posso -aclmittir clifferença entre · 
o denunciante que imputa a qualqu_er empregado uma prevaricação que elle não 
commetteu, e de que é convencido de calumniador no juizo elos jurados, e entre 
o denunciante que faz uma igual -imputação e a não pócle provar. 

3 



De qualquer fórma, 6 calumn:ia, crime o mais pestilento c execr ando, por isr;;o 
que ataca o dire.i~o mais sagrado e o mais precioso elo homem, qual o da sua boa 
reputação. Se se poclcsse suppor que n'uma sociucbcle, qualquer que seja, a sua 
fórma ele governo, era preciso tolerar a ca,lumnia, cnUto poderiam justificar -se as 
penas aeloptadas no artigo ; porém isso ninguem o dirá, porque a calumnia foi 
semP,r e um crime, ainda antes das leis positivas o definirem. 

É necessario, senhores, v-oltar o quadro e não o olhar §) Ó pelo laclo prazenteiro 
elos escriptores bons contra os empregado s maus, mas olhal-o tambem pelo outro 
lado elos escriptores maus contra os empregados bons . Contra estes é que se ha 
ele descarregar toda a artilheria ela calnmnia, ela satyra e ela declamação, porque 
a virtude e a verdade sempre tiveram inirnigqs natnraes, e hão de por isso ser 
victimas da calumnia os empregados publicas virtuosos, que mais se di stinguirem 
no desempenho de seus cl@veres e aclhesão ás actuaes inst~tuições , e não os em
pregados maus, que hão ele ter s-empre apologistas . Se a lei da liberdade ele im
prens~ fosse particular só para os bons escriptores e amigos elo nosso actual sys
t ema, então nem quereria pena alguma n'ella; mas se ella é geral para, todos, e 
os inimigos do actual systema são não S () maiores · em numero, mas a té mais finos 
e melhores escriptores no genero de maldade !. . . Ainda existem os .Hercules e 
Sandovaes ... e · eu j á como que estou ouv:indo esta sucia de trombeteiros e rabe
cões afinando a orchestra e preparando- se para a -romperem com uma gritaria que 
aturdiní até os surdos, caso esta lei passe com penas t ão suaves, coni as quaes 
ele barato elles transigirão, só pelo gostinho de darem pasto a suas virulentas pai
xões. 

A r ecente ex periencia passada elo s poucos momentos em que entr e nós houve 
liberdade 'de imprensa mostrou ao vivo qual era o typo moral e teuclencia dos 
nossos escriptores : clizer mal elo qt~e er<~ bom e bem do q1~e eTa mau. Nem preva
lecem contl'a esta experiencia os exem1)los dos Castler eaghs e Caunings, supe
riores a toda a 'invectiva, porque na Inglaten·a, depois que em 1688 r ecuperou a 
liberdade ele imprensa, h a moral, ha civilisação e l)atriotismo, o que ainda cu'St :ill 
muito a apparecer em Portugal. Ali todos sa bem ler e escr ever, todos lêem o seu 
jornal, e se um escriptor caLmunía , outro defende : aqui em Portugal nem ha escri
ptores capazes, nem ha nas classes medi as quem os saiba ler, e como nunca tive
mos liberclade ele imprensa, mas só agora (se esta lei tiver a fortuna ele saír á 
luz), o commum do s portuguezes, em ouvindo ler um libello famoso, acredita-o 
como um Evangelho, só porqtle está em letra r edonda . 

-É necessario, finalmente, advert irmos que a base d~esta grande garantia da 
liberdade ele imprensa não consiste só' na exclusão da censura previa, mas tambem 
na repressão dos abusos cl'epois ela publica,ção. E stas duas bases são de tal maneira 
connexas1 qtle nunca pócle haver li,berdacle sem o concm·so unanime ele uma e 

• outra. - ' 
É necessario que hlillja a primeira, porque se m ella não podia haver liberdade 

ele imprerisa ; é necessario q Lle haj a a segunda, porque sem ella a liberdade se con
v-ertia na licença: Eu não sou empregado pnblico, nem tenho muita ten ção de o 
ser, antes poclet·ei ser alguma vez escriptor, e portanto, · se alguma partilha me 
pócle caber n'esta lei, é a cla,s l)enas que aca,bo ele ·r eclamar contra os escriptores 
que abt1sarem do seu nobre officio . ; 

JOAQUIM PLA.CIDO GALVÃO PALl\U : - Disse um illustre preopinaute que climi
nui.r o grau das penas ao escriptor, que pretende publicar os defeitos elas auctori
dad es, é levantar um throno á arbitrariedade, por isso que clá occasião aos ma
leficos clamarem. Eu porém, sr. presidente, dir ei que aggr-avar as penas é erig ir 
um throno á prevarica,ção, por isso mesmo que dá logar a perpetrarem-se maiores 
crimes . Qual é, senhores, ,a origem mais fecunda dos nossos males? As auet ori
dades, os empregados qtle com tanto despejo ferem a lei, em menoscabo ela carta 
e dos direitos cívicos que ella nos concede. Promover, pois, por todas as mediclas 
que se diminua es te manancial fecundo das nossas desgraças é um dever sagrado 
elo legislador; o escriptm·, tendo a,liás. muito poderosos motivos, que lhe tolhem o 
patentear ao publico os abusos elo poder, estremecerá receiando soffrcr uma multa 
ele grande importe, e por isso ficará a socicclacle sem conhecer os defeitos elos func-· 



3õ 

cionarios publicas, e es-tes sem o estimulo da imprensa, perpetrando-os a seu bel
prazer. A influencia, a força moral das auctoridades desaiDm.a o escriptor; ·que 
em regra se jü.lga desvalido . A difficuldaele de encontrar testemunh~s para provar 
a accusação é um novo obstaculo que lhe suspende lançar mão da Imprensa; ora 
se estes obstaeulos se ag·o-ravarem com o castigo sobremaneira violento, adeus im-

~o . d 
prensa, e, o que é resultado, campeia altivo o empregado, sem recew a notorie-
dade do seu crimê. Os delictos commettidos na escuridade ordinariamente não se 
poclem documentar, por isso que faltam as provas, e quando ellas existam, conti
núa a mesma difficulclade em se poderem extrahir. Cada um ele n6s tem a este 
respeito sobejos testeJ?lunhos. E não é de admirar, quando na ~essão passada ap
parecetl um requerimento em que se incriminava um ministro ela corôa por não 
ter mandado passar um instrumento rtne a parte requereu pm·a bem ele sua jus
t iça. Esta camara perliu illu;;trações; não me consta que ainda chegassem: No dia 
17 elo proximo passaelo fevereiro se pediu ao governo fizesse avocar os papeis que 
se acharam na bagagem elos rebeldes, títulos que aliás nos poderiam dar pleno co
nhecimento ele pessoas que p erpetraram attentados contra a patria. Esta mesma 
r equisição não foi satisfeita. 1~ que acontecerá ao inerme escriptor? Não accumu
lemos, pois, as difficul~acles com penas muito graves de elle dar exercício ás suas 
faculdad es iutellectuaes . Roma foi feliz emquanto os censores publicavam os de
feitos das auctoriclades. Cicero ·diz que o primeiro tribuno que aboliu .esta insti
tuição cavou a ruína á republica. D' Ageusseau, invectivauclo contra os senado
res ele França e Platã.o contra os empregados .ela Grecia, foram cidadãos beneme
ritos da patria. Os Vieiras, Qnevedos, Lobões, descrevendo as prevaricações dos 
empregados, interessaram á patria não menos que aquelles que a sustentaram com 
a espada. Seja., pois, o castigo tal -qual diz o artigoJ aliás, a não ser moderado, 
veremos a nação sepultada no tnmulo ele que a levantou o g1·aude rei legislador. 

JOSÉ VICTORINO BARRETO FEIO;- Os senhores que com tamanho affinco têem 
combatido as penas estabelecidas no artigo estribam-se n'um principio falso. E lles 
pensam que não depenele s6 elos empregados publicas ser honraelos e respeitados, 
mas que na mão dos jornalistas está o dar-lhes ou tirar-lhes a honra e fama. Mas 
eu pergunto aos mesmos senhores quem são os magistrados que vemos mais res
peitados e b emquistos? São aquelles, ele que os perioclistas têem ·di,to mais bem,. 
ou aquelles de quem as proprias acções .têem feit'o o SeLl elogio? Senhores, a nossa 
honra é s6 nossa: ninguem nol-a póde dar nem tirar. Sejamos probos e honrados 
e seremos respeitados do publieo . E se a calumnia nos quizer offuscar, será nevoa 
que o sol da verdade em breve diss ipará. POl'tanto não receiemos os calumniado
res, que para os reprimir são mais que bastantes as penas propostas no artigo, e 
por isso eu as approvo. Alem d!il qu.e, senhOTes , é necessario que nos lembremos 
ele que a longa oppressão que esta nação tem supportado, a tem posto n'um tal 
abatimento, que mais IJrecisa ele estirirulos que de calmantes. 
· RoDRIGO DE SousA CAS'rELLO BRANCO : - Eu já agora, depois elo que disse
ram os illustres deputados os srs. Galvão Palma e Barreto Feio, pouco tenho a 
ponderar. Grande tem na verdade sido a questão sobre a materia cl'este artigo, 
que aliás é ele importancia e m erece a mais seria attenção; mas o progresso do 
debate mostra que toda a cli:ffi.culclacle t_em consistido em combinar a liberdade ele 
censmar pela imprensa os actos dos empregados publicos com a prohibição ele os 
calumniar. Uns senhores têem achado as penas estabelecidas demasiadamente ::;e
veras, outros as pretendem exacerbar, de fórma que parece que com di:ffi.culdacle 
acha~ pena bastante para prevenir a calumn1a que se faça a alg·um empregado · 
pubhco; não v êem mesmo senão calumnia na censura que recáe sobre actos do 
empregado publico, ainda sendo actos ele qne não póde fa.zer-se prova. Mas, se
nhores, ha n 'isto manifesta illusão. Quant:-.1~ vezes um juiz e um escrivão massa
cram a qualquer cidadão, sem que este lJossa apresentar documentos d'isso? Só 
qu~m não tem uso elo fôro póde desconhecer quantrus malfeitorias cl'estc genero 
eKJstem . Se a auctoridacle é a propria que lhe estorva apresentar o documento, 
como o apresentan.t o ciclaclão que accusa esse -acto? Devemos consi.clera1' .mesr~o 
o caso em _qtte a pe:ssoa q11e imputa ou censura o acto ao empregado pubh~o nao 
é um escnptor, supp')nhamos que é uma parte. Pois não poderá esta qumxar-se 
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pela imprensa sem o risco de ser eonsideru.cla calumuiador, ainda q t1e não prove 
a imputação feita ao empregado? Aos jm·aelos toca, em falta ele documento, con
siderando as rasões que persuadiram o cidadão a fazer sem provas a imputação 
referida, decidir elo seu a:nimo e intenção para o qualificarem calumniador e de
clararem o grau de sua culpabilidade, Otl para o oonsiclm·arém como um impru
dente, para ter logar contra elle uma pena branda, qu!=J se estabeleça lJara cor
r ecção no primeiro grau; ou, emfim, para julgarem se a falta elo documento é 
devida a uma cli:fficul'Clacle invencível, posta ao cidadão pelo poder e pela atlctori
clade a quem a proclucção do documento prejudica. Já o ST. Galvão Palma citou 
exemplos, ele que temos noticia por terem sido presentes n'esta camara, de cm·ti
dões denegadas á parte na secretaria ele estado elos negocios elo reino. Eu acres
centarei que todos sabem que pelo ministerio dos negocies estrangeiros se fez pu
blica ordem, que ainda vigora, de não se publicarem peças officiaes do góve1·no 
sem que a Gazeta de Lisúoa as tenha primeiramente publicado. Supponhamos que 
alguem é queixoso de providencias emanadas elo governo, e quer imprimir o seu 
requerimento ; supponhamos que algtlem quer censurar essas providencia s, usando 
ele um direito c1ue lhe outorg-a a carta. Ao governo não convem a pnbljcação, e 
como a Gazeta não as publique, não será então possivel imprimir requerimento 
OLl censura sem o perigo ele ser punido como calumniador, por falta elos documen
tos que a propria a:uctoriclacle nega ao publico, deixando ele fazer inseril-as na 
gazeta elo governo . E preciso grande tento n'esta materia. Ndo se enganem os se
nhores que querem grancles penas, e que, em todo o caso, elo não se provar a im
putação acham ter-se feito uma calnmnia ao empregado publico. Pócle haver im
putações feitas sem animo e intenção ele calnmniar; pócle haver censuras lic.itas, 
feitas aos actos elos empregados elo poder, U]J esar ele não se apresentar documen
to. Havendo imprutlencia não deve ficar impune ; mas seja branda a pcna,·porqne 
não existe então calumnia. Ainda mesmo n' esta ha graus, e é preciso que as pc- · 
nas não sejam excessivas, para qne se não aterre o escriptor 011 o queixoso; não 
se dêem garantias aos oppressores , deixando sem ellas os opprimiclos; e co.mo as 
do artigo satisfazem, concluo que elevem ser approvadas. 

Encerrado o . ele bate, a presicle.ncia submetteu á votação as emendas offere 
ciclas por Francisco Joaquim Maia, Joaquim Antonio ele Magalhães e J oa:o Elias 
da Costa Faria e Silva, que foram reJeitadas, ficanelo approvaclo e artigo, monos 
quanto ft pena ele prisão, e por isso voltou á commissão IJara ele novo a graduar. 
Remetteram-se-lhe tambem as seguintes emendas e aclclitamento: 

Do conde de Sampaio: «Propo11ho que estas penas se reduzam . a dois mezes 
ele prisão para o primeiro grau e a quatro mezes IJara o segLmdo». . 

Do visconcl<? ele Fonte Arcada : ((Proponho que a pena ele prisão s~ja no pri
meiro grau de dois mezes, no segundo quatro e no terceiro oito». 

De Manuel ele Serpa Machado: '<<Proponho que os caltlmniaclores se clescligam 
em public.o ou cantem a palinoclia». 

Depois ela ordem elo dia eleu-se conhecimento elo seguinte 

Projec-to de lei 

Artigo 1. 0 Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto no caso ele 
flagrante, clelicto, e no caso ele crime, a que por lei seja imposta pena capital. 

Art. 2. 0 N'este ·seg-undo caso o juiz, por up:~a nota por elle assignacla, faní 
constar ao réu o motivo ela pri são, os nomes elos accnsaclores, e os elas testemunhas, 
havendo-as, dentro em vinte e quatro horas, contadas ela entradu na prisão, ·sen
do em cidades, villas, ou outras povoações em prox.imiclacle ele uma lcgna ela r e
ódencia do juiz, e dentro ele tres dias sendo em logares mais remotos cl'aqnelle 
termo ou comarca. · 

Art. 3. 0 A prisão não póde ser exec~ltacla sénão por ordem escripta ela au- . 
ctoridacle legitima, á excepç?io elo flagrante clelicto. · · 

Art. 4. 0 O que prender, ou illanclar prender sem culpa formada, alem elos ca· · 
sos cleterminacloe. n'esta lei 1 será 1mnido com a suspensão elo officio por um mez, 
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p~ga~·á a multa pemmiaria ele 1 OOt~'IOOO até J50il{000 réis, e repararei o clamno e 
10.Jnna, que tiver causado, segundo o arbítrio ele louvados esco lhidos a alJrazi
mento elas partes, ou pelo juiz no çaso ele cliscorclancia. 

Art. Õ. 
0 A auctoriclacle que faltar ::'ts formalidades determinadas nos artigos 2 . 0 

e 3.o pag·aní a multa pecuniaria de 1006000 até 150!)000 r éis. 
Art . G.o O qne tiver requerido . a ordem ele prisão arbitraria será punido com 

a ·multa de 100~000 até 150!$000 r éis. · 
Art. 7. 0 As multas pecuniarias serão ap1Jlicaclas para o thesouro publico . 
Art. 8.0 O que :fica disposto ácerca da prisão antes ele cnlpa formada não com

preheJlcle as ordenanças militares, e estabelecidas como necessarias .á disciplina 
e re~l·utamento do exército, nem os c::tsos que são puramente criminaes e ~m que 
a l~1 to.clavia determina a prisão de alguma pessoa por desobedecer aos manelaclos 
ele .JUstiça ou não cumprir alguma obrigação dentro de determinado praso. 

Camara elos deputados, 7 de janeiro de 1828. = Manuel de SmLJa 1Yiachado. 

Proposü~ão 

~roponho que se faça presente ao governo · quanto exige a violenta posição elos 
h,:"bltantes nos estabelecimentos portuguezes da Africa austral uma prompta clirec
çao aos. governos do Brazil e Grau-Bretanha, por que fique r esalvaclo no tratado 
ela a~ohção elo trafico cb escravatura, q\te se diz estipulado entre as duas potencias 
~ellC1onaclas, um praso r asoavel em que os subclitos portugnezes estabelecidos 
n a.q~lelles don~_inios possam ultimar as transacções já entaboladas ao tempo da 
rat1:ficaçrio do dito tratado, assim como a liberdade de passarem para qualquer 
?utro paiz com os escravos seus clomesticos depois da publicaçfio do mesmo, o que 
e conforme ao mencionado pa'i-a os estabelecimentos portngnezes na Africa ao norte 
elo Equador, pelo tratado de 22 ele ,ianeiro cl~1 81b, arLigo 1. 0 e artigo addic.ional, 
clan~lo . depois conta do r esultado ,e'ts côrtes, na conformidade elos §§ 7. 0 e 8. 0 do 
capttnlo u, titulo v ela carta. · 
A Camara dos senhores deputados, aos 8 ele janeiro de 1828 .=0 deputado por 

ngola e Benguella, João Joaq_uirn Pinto. 

O auctor rn·ecedeu-a d'estas ··consideracões: - <<Eu reconheco a necessidade 
h l > > 

q::e a c e se tratar das leis xegulamontares; nem ell fallar:ia em outro sentido, a 
nao n1e urgirem as obrigações que contrahi ao ser eleito deputado por Angola 
e Bengn~lla. A inclicação para que pedi set' inscripto na lista elas propostas, tende 
a
1 
ga1:a~tu· o direito de pr?prie_dacle d'aquelles povos, os quae~, st~jeito~ ás N calami

c ~eles mh erentes a }.lm clnna mfecto, soffrem quanto 11ma viva 1magmaçao pódo 
pmtar d~ males provenientes de um desenfreado despotisp:101 descarada rapacidade 
e desa~s1sado capricho, que é a lei do paiz; e, para cumulo el e males, parecem 
esquectclos ela mãe patria. Estes povos subsistem tmicamente por via do commercio 
ele escra~os, e têem por consequencia empr egaclos seus fundos n'este genero de 
~ercaclona; .é ver~1ade que o animo se revo~ta ao, ouvir dar a _un~ home~ ? nome 

e mercadona, mas a ordem elas cansas amcla e cst'a, _e o chre1to adqmndo por 
estes senhores sobre seu s escravos tem todos os effeitos civis que a lei lhes ou
torga; este comme'J:cio porém expira, po:t:que se oppõe aos interesses de uma nação 
poclerosa, e as luzes elo -seculo o não consentem : o tratado, por que se extingue, 
s~ não es~~í ratificado e 1mblicado, está, pelo menos, estipulado e projectado entr e 
~~ potenCias ingleza e brazileira, o que importn. a total ruína ele grande parte. 

aquelles povos, sem o meio ele salvarem estes fundos. Entretanto eu não sei que 
~e go.verno, por via ele seus agentes nas r espectivas c6rtes contratantes, tenha in-
. rvmclo p~ra que fique r esalvado um praso rasoavel, em que os subclitos portu
~tezes residentes n'aquelles estabelecimentos possam ultimar as suas transacções 
.l . entaboladas ao tempo da ratificação do- tratado, e depois ela sua publicação, 
san· para onde qaizerem os escravos seus clomesticos, assim como já se estipulou 
para 0~ h~bitantes elas possessões portuguezas na Africa, ao norte elo Equador; 
~ 8~1 nao Jnlgo import.ar em muito ás cluas nações, a quem interessa a ultimação 
cto Lratado . . . 1 . . A t ~· 

c < , os mteresses de um terceiro, que tenc o m1mst;ros na.~ suas cor es nao 



:38 

pugnam pelos ele seus subditos: eu não quero dizer que o governo sej.a trnnquillo 
espectador Lle tantos males, antes eu julgo que a falta ele conhecimentos elas ne-. 
cessielades cl'aquellas coloniais é a causa ela omissão, se a ha; por isso faço a se
guinte proposta, que estimarei seja tomada em consideração por esta camara, e 
julgacla urgente, e qtle o é tanto mais, quanto se tornou incerta a epocha ela ex
tincção cl'este trafico, pela. primeira recusação da.côrte ele Lonch·es ao praso que no 
Rio de Janeiro se tinha estipulado>>. 

* 
Em sessão de 11 o deputado Leonel Tavares Cabral, na qualidade de relator, 

leu, e a camara approvou, a snbsequente. 

Proposiçào 

A commi~são especial encarregada ele proceder ao exame ordenado no al'tigo 139.0 

da carta, propõe que ao governo, pelo ministerio da justiça, se peçam com a maior 
brevidade possível as seguintes informações: Se nos fins ele julho e no mez de agosto 
ele 1827 os corregedores do crime elo bairro Alto, elo Rocio e elos Romulare::; fize
ram prenclel' alguns incli v.icluos sem culpa formada. Se para isso tiveram ordem 
supel'ior e ele quem. Quaes foram os motivos elas prisões. Quantos foram os ditos 
presos, seus nomes, estados, moradas e profissões; em que dia foi preso, solto ou 
prommciaclo cada um; se os pronunciados requereram ao jlúzo de p1·imeira e se
gunda instancia .ou ao governo a publicidade elo processo, e principalmente ela aca
reação, e qual foi o teor do deferimento a cada uma cl' essas diversas supplicas, 
c como se chamam os juizes ele qualquer modo envolvidos nos factos apontaclos. 

Casa ela commissão, 10 de janeiro ele 1828. =Bispo de Cabo Venle = Antonio 
Cmnello Fortes de Pinc~ =José iYlachctdo ele Ab1·e~t = Mctmtel clfl Nfctceclo Pe1·ei1·ct 
Cmtti~1ho = Jo sé Camillo Fm·1·eiTa de Sampctio = Rocl1·igo ele So·ttsa Castello B?·an
co .....:._Leonel Tavcwes Cctb1·al. 

Estando, redigida e approvac1a a résposta ao cliscurso elo throno, foram eleitos, 
em 12, os deputados J oaq·uim Placiclo G alvão Pahna, Luiz Antonio Rebcllo, José 
ele Macedo Ribeiro, Francisco Antonio ele Abreu e Lima e Leonel Tavares Cabral, 
para, r eunidos ao presidente e um elos secretarias, formarem a de1mtação que havia 
ele apresentai-a á infanta regente . Cumprin-se aquelle aqto constitucional no dia 15, 
conforme participou a mesa em 16. Eis o seu teor: 

Respos-ta ao discurso do -thro:no 

Serenissima senhora :-A eamara elos deputados ela nação ,portugueza, tendo 
1' colhido com r eligiosa attençã.o as pala.vras que vossa alteza se dignou dirigir
lhe elo alto elo throno na solemne abertura ela presente sessão, nos er1carrega ele 
expressar perante vossa alteza o seu profundo reconhecimento, e o seu rever ente 
amor e inviolavel ficle1iclade . 

Não se admirou a camara de que o rnttifo qne ainda faltct pm·a ctsienta1· completa
mente e consolicla1· o nosso edi{icio político) fosse o primeiro obj ecto elos altos pensa
mentos e cuidados de vossa alteza. A camara o esperava assim ele vossa alteza, 
a quem é tão caro o esplendor elo tbrono, a gloria ela nação e a prosperidade elos 
portuguezes. 

A camara deseja corresponder á honrosa confiança ele el-rei, aos sabias intui
tos de vossa alteza e iLs intenções ela nação, que a elegeu, cumprindo o mais sa
grado elos seus deveres, e em pregando todo o sel!1 zêlo, e incessante cliligencia no 
desempenho cl'aquella t?Lo importante e gloriosa, como clifficil empreza. 

A camara ou:viu com o mais vivo interesse e com profundo reconhecimento 
a participação, que vossa alteZJa se ~lignou faZJer-lhe, ele que o ser enissimo senhor 
infante D. Miguel, encarregado por sua magestade da r egencia cl'estes reinos, se 
acha em caminho para tomar posse cl' ella. Sua. alteza, · pelas intenções que se di
gnou mandar manifestar aos portuguezes, e que tão dignas .são ela grandeza elo 
seu caracter e elas soberanas virtudes sempre herecli.tarias na augusta. família elo 
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Bragança, acabará de extinguir as dissensões civis, porá termo a esperanças in
sensatas, e firmará o impel'io da lei constitucional. 

J:. resolução, que o governo de uma nação vizinha tem tomado, de obstar ~\s 
pertmazes t entativas dos inimigos ela paz e ela ventura dos portuguezes, é fun
dacl~ sobre os princípios r econheciçlos elo direito elas gentes ; é conforme com os 
sentlme:atos que elevem caracterisar um governo justo ; e é uma condição essencial, 
de que dependem os interesses r ecíprocos cloii, dois estados e a solicla felicidade 
de t~cla a península. A camara agradece mui ;respeitosamente a vossa alteza 
esta Importante cómmunicação. 

A cama ra agradece tambem a vossa alteza a partiéipação que lhe fez, ele que 
0 quacl_ro clu.s nossas fip.anças não é clesfa~oravel ao credito publico do estado; 
~ deseJa qne um a administração energica e vigilante, uma economia severa e 
Justa,, melhorem de clia em dia a situação das rendas publicas, e o:ffer eçam emfim 
aos povos a perspectiva de agraclaveis e consoladoras esperanças . 

A c~wteza, que vossa alteza mtli benignamente se dignou communicar ~i camara , . 
ela cont~nuação ela paz com as nações estrangeiras, fundada sobre antigas allian
ças e sobr~ o interesse geral da E uropa, é outro objecto que demanda o profun
clo e respeltoso agradecimento ela camara. O governo ele vossa alteza sabed con
S~ t·var-uos este inestimavel dom elo céu por meio d'aquella política franca, leal e 
gen~rosa, que convem á clignlclade e ao caracter de um povo justo e vü·tuoso. 

l:":i erá ela maior gloria para a camara pocler merecer, pelo fiel desempenho de 
· seus deveres, o .alto e honroso cou<eeito ele sua magestacle, a benigna e graciosa 
, a~provação ele vossa alteza, e o desinter essado louvor elos seus concidadãos . Ella 
nao se poupan:'L a diligencias ou fadigA algumas para obter esta grande r ecom
pensa, uuica digna elos seus trabalhos, unic a digna elos seus votos e elas suas es
peranças . 

Resposta ela int'an:ta rcg·c:n-te 

~a resposta, que ao discurso elo throno me envia a camara elos deputados ela 
naçao. portugueza, r econheço o zeloso e incansavel patriotismo ele ,que se acha 
P.ossmda. Os seus esfor ços unidos, e tenelentes ao grande fim ela publica prospe
nclade, não podem deixar ele t er o vantajoso resultado que tanto a nação ha . mister 
e que tanto merece. . 

O secretario Antonio Vicente ele Carvalho e Sousa deu conta d~ um officio do 
ministerio elos negocias do reino, acompanhando o seguinte 

Decre-to 1 

T~nclo meu muito amado e prezaclo irmão o infante D . Miguel, depois da sua 
chegada a esta capital, ele prestar perante as duas eamaras, como regente d'estes rei
nos; o juramento qtw dispõ e a carta constitucional no artigo 97 .0

, capitLllo v, ti
tulo v: hei por bem, em nome ele el-rei, de convocar sessão r eal extraordinaria para 
este _acto, tão sómente, n'este paço, no dia e hora que se designará. E assim o com-
1~un~co á camara elos senhores deputados ela nação l)Ortugueza, para sua intelli · 
genc1a e para se Tetmir n 'aquel1e dia e hora, a fim ele assistir ao dito acto. 
b . . _Palac10 ele . N?ssa Senhor~ cl_a Ajuda, ' em 14 ele tm;eir? ele 1828 . = (Com. a ?"U-

1 ~cc~ da seTemsstma senho1·a ~11jantc~ 1·egente.)=Jose ]11·e11·e ele A nd1·acle . · 

,x, 

A poz a leitura do ex1~ ecliente , em sessão de 17, o deputado Alexandre Tho
maz ele lVIoraes Sarment0 leu c mandou para a mesa o que se segtte 

Parecell~ 

1" A commissão enc~.rregacla de informar sobre a addicão feita na camara dos 
c 1gnos pares du r eino ao projecto para o estabclecime{1to ele um real instituto 

l Na m0sma conformidade, mutatis nnttanclis, para a camara'dos pares, lido em sessão de 17 
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'afriSlano em Coimbra, é ele parecer que esta camara approve a aclclição r emetticl:l 
ela camara dos dignos pares do reino1 e que r ednziclo tuclo a decreto, segundo 
manda a carta constitucional no artigo 55.0

, se peça a sua alteza a serenissima 
senhora infanta r egente, em nome de el-rei, a sua sancção. 

Camara dos clcputaelos, em 17 ele j aneiro ele 1828. =Rod1·~go de Sm~sa .iVIa
clwclo = .Agostinho de .il1endonça Falcão = D?·. José lv.fachaclo ele Ab?·ett = Fntn
cisco Sow·es F1·anco = .Alexancl1·e 'I;homctz de Mo?·aes Sa1·m.ento. 

Officio 

Ex.100 e r ev .1110 sr. - Passo ás mãos ele v . ex.a a participação que a camara 
elos pares envia á camara dos senhorl3s deputados ela nação portugueza, para que 
v. ex. a, n'csta couformiclacle, se sirva ele a commuuicar á mesma camara. · 

. Deus gnãrcle a v . ex." Palacio ela camara elos pares, em 11 ele janeiro de 
1828.- E x .mo c r ev. 1110 sr. bispo titular ele Coimbra, presidente ela camara dos se
u hores deputados da nação portngueza. = Duque de Cadaval. 

A camara elos pares envia ~t camara dos deputados a sua proposição datada 
de 16 de março ele 1827, sobre se estabelecer em Coimbra um collcgie com a de
nominação de areal instituto africano>>, com as emeuaas juntas , e pensa que com 
cllas tem logar peclir-se á se1·euissima senhora iufanta r egente a sua sancção, em 
nome de el-rei. 

Pala'cio ela camara dos pares, em 11 de j aneiro de 1828.=Duqt~e de Cctdaval_, 
presidente =lVIw·quez ele 1hncos_, par do ~Qino secretario = Conde ele JVIesquitella; 
par elo · reino secretario. 

Emenc1as adaptadas pela camara dos pares :qa sessão de 11 · do corrente 
sobre a proposi gão da camara dos deputados, relativa a se estabelecer em Coimbra um collegio 

· com a denominaÇão de •r eal in E\tituto africano• 

As côrtes geraes decretam : . 
Artigo 1. 0 Estabelecer-se-ha em Coii!:!_bra um collegio com a denominação de 

((real instituto africano» . N'elle serão recebidos c{niuze alnmnos, cujo numero. sení 
o elos pensionistas mantidos á custa ela fazenda publica, podendo as cavnaras man
dar,. alem do referido numero, os mais que julgarem, sendo estes II}anticlos á custa 
das mesmas camaras. 

Art. 2 .. 0 O gove1;no estabelecerá os Tegulamentos . p ai.·a a boa direcção e r egi
mento d'este estabelecimento litterario, e dará ris convenientes disposições, a fim 
de que os estudos de cirurgia do hospital real ele S. J osé sejam frequentados por 
seis alumnos afi·icanos . 

Art . 3. 0 Todos os ah1mnos que vierem de Africa para fl·cquentarem os estu
clos na fórma dos artigos antecedentes, mantidos á çusta ela fazenda publica, se 
obrigarão a voltar para as suas patrias , findos os estudos a que se declicarem. 

Art. 4:0 O · governo apresentará ás côrtes o orçamento para a despeza de um 
e outro estabelecimento mandados crear nos artigos 1. 0 e 2. 0

7 e todos os annos, 
quando se tratar do m·çamento elas despezas p~1blicas, se designará a quantia que 
ha de ser empregada em enviar missionarios ás r egiõ.es de Africa e em outros -
meios de espalhar entre aquellt:s povos a luz do Evangelho e a civilisação. 

Palacio da c~mara elos }Jares,. em 11 ele j aneiro ele 1828 .=Duqtte de Caàaval_, 
presic\ente = Marqttez ele Tancos~ par elo reino secretario= Concle ele 111esquitellct_, 
par do reino secretario. 

D urante a ·sessão c1e 17 da camara dçJS pares o conde da Ponte fez duas inc1i
cacões verbaes n'estes termos:· 

' 1. a (<Antes de se começar a ordem do dia proporei dois objectos : 0 primeiro 
é que se nomeie uma deputação que haja ele comprimentar ao serenissimo senhor 
infante D. Miguel, logo que chegue a este porto; supponho qlle a carnara não dei
xará ele approvar esta proposição, por isso que, tendo-se-lhe enviado uma mensa
gem pelo fausto motivo dos sens csponsaes, quando ·estava em Vienna de Austria, 
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nada ha_Nmais coherente que nomear agora uma depiltação paea o comprimentar 
na occas1ao ela sua cheo·acla a est e reino». 

F . 5 
01 approvacla unanimemente. 

2.a ((Eu · jurei ]Jrimeiro observar a constituição, e depois· n'esta camara jmei 
J;"el~r na g'~1arcla cl' ~lla e promover o bem geral ela nação quanto em mim couber. 
1mtos mews ha ele promover o bem gera.l ela nação, mas nm elos primeiros é p ro

·}nover o andamento ela carta. Ora o meio' ele promover o andamento ela carta é . 
. azer que se discutam as leis regulamentares, por isso que, dependendo d'essas leis 
a execução ela mesma carta, é em parte inuW emquan.to não estiverem feitas . D e 
qu~ s e~·ve dizer que todo o cidadão t em na sua casa um asylo inviolavel, se não 
esta feita a lei que ha ele determinar os caSQS em quA ~e pócle entrax n'ella? D e · 
qt~e serve qt;e os ministros sej am r esponsaveis, quando não l~a uma lei que cle~e~·
illllle e class1fique os clelictos elos mesmos ministros e a mane1ra de se lhes exigir 
a. r esponsabilidade ? De que serve que a carta diga que não se pócle prender a 
~gue:n sem, culpa form ada, excepto nos casos cle~laraclos na lei, quando esta lei 
nao ex1ste? E l)reciso, pois, estabelecer um meio para que essas leis r egulamen
~1·es se cl1scutam qu::mto antes ; e esse é o objecto ela minha segunda indicação. 
l sr. conde ela Lapa propoz, em um aclclitamento ao r egimento interno, a r eflexão 
~ae qtte; es tando nomeadas na _camara commissões permanentes, acontecia gue mu~
l's vezes uma mesma comm1ssão se achava encarregada ele quatro ou muco leis 
~ 1:-el:entes~ r esultando d 'aqui o demorar-se os trabalhos por serem só sete ou oito 
Ill ~VIduos os que trabalhavam. N'este anuo segue-se o mesmo systema, e t emos 
vanas leis Ijlll ito uteis, como a elà inviolabilidaele ela casa do cidadão e a elas ca
mar~s electivas, que amba,s foram r emettidas á commissão ele legislação, segundo 
~a1llfes~ou no outro dia o sr. conde de S. Miguel; por conseguinte, havendo já 

uas le1s na commiss?ío de legislação, e podendo acontecer que venham outras 
~.ne se deverão remetter à mesma commissã.o, parece que a elas proposições deve 
~;~. lembrar-se elo artigo 2 . 0 elo a~lclitamento ao titulo vn, que determina que, qu_ando 

. o un~.a elas mesas se achar mmto oceupada com trabalhos e h ou ver outra lm que 
e;s:amma.r, se formará uma commissão acl hoc> elegendo um membi'o cada uma cb ,s 
~~nco _mesas _ela commissã~ das p1:oposições . Assento, pois, que não só se ex.e?ute 

aqtu por ehante esse artigo, mas t ambem que se declare que qualquer elas Cinco 
~esas permanentes tem o direito ele rej eitar o conhecimento de qualquer proj e
~e ~~ :una :ez que tenha já para sei1 trabalho clnas leis, e sempre qne houver uma 

lCeira le: da mesma natureza, se nomeie uma commissão acl hoc». 
O presidente perguntou se o apresentava para aclclitar ao r egimento interno e 

0 orador proseguiu : . 
. . «Eu o offereço como uma indicação, por isso que não faço mais elo que gene-

1 alisar aquelle adclitamento . Se a camara quizer, eu designarei dia para a motivar, 
mas .acho que ella está motivada por si mesma; porque, a dizer a verdade, é im
poss1vel que quando se reunem mais de c1t1as leis em urna mesma mesa, esta })Ossa 
~repar~r . os trabalhos . Quando uma lei está prepar ada, os membros ela mesa hã~ 
. e asslstu· às discussões e não· podem então preparar outros trabalhos, e cl'ah1 

t esnlta uma lacuna; e umàs poucas de lacunas de quatro ou cinco dias, no pe
â:1e1l0. espaço ele t1,·es m ezes, farão com que não discutamos mais ele tres ou qua-

? 
1

els regulamentares, sendo tantas as que necessitâmos. Este é o objecto ela 
lllJn a inclicacllo » 

O conde de S. Miguel leu e mandou para a mesa o seguinte 

Parecer 

~ commissão, tendo examinado a.ttentamente os processos que lhe foram re
m_etüclos, acha que elles são quatro traslados authenticos das devassas qne tiraram 

· ~8 ~orreg~dores . elo crime elos bairros elo Rocio e dos Romulares por occasião .elos 
ep oraveis acontecimentos nas noites de 24 25 e 26 ele julho do anoo prox1mo 

passado, em que por meio ele assuac1a, sedi~" ã'o e motim r evolu cionaria se poz em 
couste1· N ' · } ·1· cl' . naçao o socego publico dos habitantes d 'esta populosa capita , se VIIpen-

raiam e acommetteTam as ·IOOTaclas elos grandes _f\mccionarios publicas, e, o que 
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é mais, se atacaram e menoscabarani escandalosamente o respeito e prerogativas 
da corôa. 

Os factos foram horríveis; toda a capital os r ecorda ainda com pungente dor; 
e profunda foi tamb em à de que a commissão se achon penetrada ao ver que n'el
les se acham implicados quatro membros ela camara, os ex. mos ar cebispo bispo ele 
Elvas, marquez de Fronteira, condes da Cunha e ela Taipa, os quaes existem pro 
nunciados nas devassas . 

A commissão abstem-se inteiramente, como é elo seu dever, ele interpor juizo 
algum sobre o merecimento das provas, elo que ainda não é tempo ele tratar-se: 
limi ta-se a observar que os processos estão legalmente formados, porque os factos 
eram competentes para se t irar devassa, porque se estab eleceram é llas em autos 
ele corpo de clel icto r egularmente formalis'aclos, e porque ambos os juizos elevas
santos _proferiram os seus despachos ele pronuncia, dando-se á camar a , logo que 
a presente sessão foi aberta, a conta que determina o t itulo rv, artigo 27. 0 ela 
carta con stitucional. 

o que agora se segue está determinado no referido artigo 27 .0 , como tambem 
no §, l. 0 do artigo 41. 0 e no art igo 42 .0 ela mesma em·ta. 

E quanto compete á ~ommissão expor e apresentar á deliberação ela oama.I:a. 
Sala da commissão, em 15 ele j aneiro ele 1828. = Bispo de Pinhel =Marqtwz 

de 'TenTes Novas= Francisco; Bispo de Vizett = Conde de Penctfiel = ll1ct?·quez de 
Pom'Dal =Conde de S. JJ!Iiguel; r elator. · 

Discussão 

CoNDE DE. LINHARES:- Eu p ediria que se lessem OI:\ processos, porqne as ope
rações da camara n'este ponto elevem set· todas publicas. A camara deve com eçar 
desde j ~í. a exercer a ,prim.eira das suas attribuições, que é a elo grande juraaoi e 
julgar se o facto existiu, e se n a pronuncip. ha inclicios su:fficientes dos pares incre
paclos terem tomado parte no dito facto . E pois inclispensavel que a camarru torn.e 
conhécimento da pronuncia para julgar a natt.u·eza elo clelicto, e se os p ar es de
vem , ser processados ou não . Devf'.mos prestar aos pares accusaclos toda a protecção 
justa, não convindo privar o estado elos seus serviços sen~Lo no caso ele consta r r eal
mente serem r éu s e ele haver um verdadeiro clelicto , pois não podemos oocnpar-nos 
de um processo chimerico . A carta constitucional, que está fundada em princípios 
extr emamente justos o bem coordenados uns com os outros, quiz que em r egr a 
geral o poder executivo não podesse ter urna acção directa sobre os membros elas . 
duas camaras (eousa isto tanto mais necessaria, agora que o poder jucliciario está 
ainda debaixo da influencia do poder executivo e em que poderia facilmente um 
par ser atacado sem maior fnndame.nto) . A carta constitucional ordena pois qu~ a 
camm·a decida se o processo deve ou não continuar. E como póde a camara deci
dir este ponto sem serem lidas as pronuncias? É preciso alem cl'isso que a nação 
julgue com a camara da legalidade cl'este processo pela publicidade; ella eleve ser 
testemunha passiva, mas deve conhecer a toda a evidencia que os p rocedimentos 
cl'esta camara não tendem, nem por um lado a libeTtar um individuo no caso ele 
ser réu, nem por outro a deixar ele dar a um innocente a protecção que eleve a 
um par, e quando esta accusação pócle ser uma cahunnia e tendente a manchar 
a sua r eputação. Eu peço que se execute o sentido li.iteral ela carta, que s~ leiam 
os processos, e depois ela camara ter tom ado um pleno conhecimento d'elles, fiquem 
depositados sobre uma mesa, para que todos os membros ela camara, qtte o qui
zerem, possam tomar os sens apontamentos e entrar com mais conhecimento na 
cliscnssão . 

CONDE DE S . MIGUEL: -A questão r ecluz- se a saber se se hão ele ler os pro
cessos ou não; se a camara decidir que se leiam, eu estou prompto. 

CoNDE DA PONTE: - V ersa a questão sobre se se ha de tomar conhecimento 
cl'estas pronuncias antes de estar a camara formada em tribunal de justiça ou 
como camara elos. pares. Não me at~·everei a decidir o que a camara eleve fazer ; 
mas não posso deixar ele dizer' que ninguem tem duvida em que as pronuncias 
sej am lidas publicamente, nem n. camara pócle ser de outra qpinião, porque assim 
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0 cliz ·a carta e assim se fez quanclo se formou o processo a um sr. cleptttado. Pa
rece-me que o digno par,_ que fallou antes, só pediu que se lessem as pronuncias. 
. ÜON~E DE LIN.EU.RES : - Eu disse que a carnara, depois ele ouvir a leitura das 
}Jronu~ctas, eleve decidir se os processos elevem continuar otl não, e reporto-me 
ao artJg·o 27. 0 ela constituicão, que diz. (Let~.) O artigo não póde ser mais claro 
~ara quem tem noções do ,Íuraclo . Trata-se ela primeira acção d'elle, isto é,. elo ju
Iaclo ele accusação. Em Inglaterra que é onde o jurado est~\, em pleno VIgor, e 
ele onde t · 1 · 1 ' 1 · "' · em src o copmc a esta instituição para toe as as outras naçoes em que exrs-
te, conhecem-se os clois jurados o oTancle e o pequeno. 'O grande jurado julga 
se ele facto o clelicto existe e se' tocl:s aquellas provas· accumulaclas tendem a in
culpar o inelivicluo sobre quem recáe a accusação · se este jmado decide f.!.Ue ele 
facto "' · ' é · 1' t c nao ~xrste motivo para continuar o processo, o homem post? rmmec ra ~-
m~nte em hberclacle; se pelo contrario este juraclo julga que com effmto ~s susper
tas versam contra aquelle individuo então vem este a ser julgaclo immechatamente 
~~i :egun.clo jurado, e :1epois o jttiz 

1

cle direito l~e applica a pen~ da l~i. A consti
clc çao estabelece11 o JUrado; uma das suas pnmmras apphcaç,3es for u p~·ocesso 

as camaras elos pares e elos senhores deputados. A eamara nao eleve clerxar ele 
tomar agora conhecimento elas pronuncias como grande jurado, por isso qtle sub
sequentel'nente tambem eleve julgar como pequ~no jurado. A camara elos pares 
~~ctu;nt~la n'este caso toelas estas fi.mcções c até as ele juiz ele elireito, que nos ou
dos .JUizos são separadas. Por conse·gninte o artigo é bem claro e não ]Jócle haver 

UV!da em ver-se as pronuncias. . 
I CONDE DE S. MrG-UEL : - Parece-me que o artigo da carta constitucional está 
~aro. Não é o trib1.mal de ju:tiça o que eleve declarar se os' processos hão de con
trnuar ou não, mas sim a camara elos pares. Agora, quando o procurador da corôa 
apresentar a acctlsação, então é que eleve formar-se a camara em tribunal de ju~tiçn . 
J .hlgado sufficientemente discutido o assnmpto, resolveu-se procecler á leitura 
oos processos. 

* 
cl r~ ·camara. elos deputados, em 18 ele j aneiro , concluiu a discussão elo projecto 
~ ~1 repressrvo elos abusos ela liberdade ele imprensa, voltando, porém, á com

rnrssao ,Para eniittir voto sobre alguns aclclitamentos, e começaram-se a examinar 
os quesrtos propostos ácerca ela clivisão ele territorio, cujo assumpto ficou r esolvido 
apoz duas sessões . · 
be .t ordem elo dia ~1e 19 n_?. outra casa legjslativa foi o parecer .concerne~te ~t li-
t 

1 acle elo commercw, apresentado na sessao de 28 ele março ele 1827. Ers o seu 
eor : 

Parecer 

A commissão ele fazenda, uniQla com a ele legislação, foi encarregada por esta 
carua_ra ele examinar o projecto ele lei tendente a favorecer a liberclacle elo com
m~rcw, e bem assim a tabella que faz parte do mesmo projecto e que trata elas 

bl.mrcas r estricções e prohibições a que está suj eito o commercio das praças ele Lis-
oa e P<'lrto. , 

~~ta simples exposição inclica a Ílll}Jortancia elo objecto, e impõe á commissão 
a 0 l'Jgação ele proceder com a ma.ior circumspecçao na indagação, tanto mais' es
~~Tplllosa, quanto depende elo bom acerto elas medidas que se tomarem a prospe
llc ae ~ da nação e elos indivíduos que a compõem. 
- N ao será, pois, justo fazer-se reparo JJO tempo que se tem passado, sem que ele 
accorclo se attencla ás clifficnlclades que se offereceram á commissão para formar 
a sua o · .,. l 
• _ c Plp.rao; o trabalho que resultou elo exame dos documentos que lhe poc es-
se~. servir ele apoio ; a colllbinação elos princípios com a sua applicação ao estado 
pr :sente de ~ortugal; em fim, o emprego ql.1e fez ele todas as diligencias que lhe 
pafeceram mars adequadas para conseguir o fim a que se dirigiu com o maior cles 
ve 0-p consultando a legislação .preterita e existente ácerca do assumpto. 
l . arece um dever fallar em o·cr·a.l da mesma pro,Josição antes ele descer á ana- · 
yse ~le cad J • · • 

0 
· .r • ' • l'd l , f a um ctos seus artwos . A cloutnna elo I:lrOJCCto na sua g·ene1a1 ace, , 

e nnclacla . . . b o . . ' . . . l' N 

c em prmc1p10s em conhecidos ele economra pohtrca, CUJa app 1caçao 
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· clev~ com tudo variar , seguntlo as circumstancias. Muitas objecções se têem snsci~ 
taclo, clerivacl::ts t alvez ele princípios que se . possam combater com r asões oppostas 
ás que se produzem. A que parece mais bem fundada é que nas actnaes circum
stancias , em que a maior parte elas nações ela Europa estão commerciando com os 
diversos estados ela America, terfLo pouco logar os depositos em Lisboa e menos 
no Porto; e só para facilitar a introclncção do contrabando -e o desvio aos direitos 
muitos negociantes se utilisarão elo deposito, esperando occasião O})portnna pára se 
aproveitarem da faculdade que offer ece a locaüdacle, e os multiplicados pontos elo 
Tejo, aonde faci lmente· podem emittir as mercadorias para o interior elo reino. As 
operações elo porto franco de Lisboa extincto podem servir ele exemplo . . 

Comtudo as circumstancias têem mudado com a separação elo Braz:il; e a per 
missão que d (L a lei ele 4 de junho ele 1825 para a entrada e consumo elas fazen
das qu e a té áquella epocha eram prohibidas, o estado de decaclencia em que se 
acha Portugal em todos os ramos de administração publica, . e com especialidade 
no seu éommercio moribundo, r equer providencias que o possam animar . Parece 
sem clnvicla ser uma elas mais e:fficazes a .ele promover, qua;nto for possível, as 
suas producções e inclustria, e favorecer o seu commercio e naveg,ação . O projecto 
ele lei que foi snj eito ao exame ela commissão dirige-se principalmente a estes doi s 
ultimos obj eetos ; cumpre meditar se os meios que propõe são os que conduzem 
áquelle fim . 

O artigo 1. 0 o:fferece uma franqueza sem· limite á entrada de todos os ·navios 
mercantes de q~1alquer nação que nâo estiver em guerra" com Portugal, em Lisboa 
e no Porto. Esta generalidade par ece não offereee obstacu.lo para que seja adoptacla 
por esta camara, antes pócle ser mui vantaj oso para o consumo das nossas pro
ducções, pela affiuencia elos estrangeiros admitticlos nos nossos portos. 

O artigo 2. 0 traz naturalmente a idéa de portos francos, snpposto não ser em 
assim positivamente denominados. A commissão, attenclendo aos motivos que a.ca,ba 
ele expor, só tem a observar quanto são perigosos similhantcs es tabelecimentos, 
ainda usando ele todas as cautelas que se costumam pôr em pratica, para obstar 
ás fraudes que provoca a immoralidacle e que uma triste experiencia j á tem mos
trado. 

O artigo 3. 0 é clictaclo p elo d ir eito elas gentes, actnalm ente observado por to
das as nações : a sua doutrina é just~• e fundada na boa fé ele que eleve gosar o 
deposito e sua garantia. . 

Passanclo agora ao 4. 0 artigo, que trata ela admissão a despacho para consumo 
ele todas as mercadorias que ~ão são expressamente prohibiclai?.. na tabella j unta 
ao projecto, paganelo os direitos actualmente estabelecidos, observa a commissão 
que a legislação existente , firmada pelo alvará ele 4 de junho ele 1826; pcrmitte · 
a entrada ·de todas as mercadorias para consumo, exceptuauelo porém os galões 
ele oiro e ele prata, as obras de serigueiros e passamaneiros, e bem assim estoques, 
}Junhaes e pistolas de alg ibeira; e consicleranclo o prejuízo que se ha ele seguil' G'ts 
fabricas nacionaes e aos mestr es cl'aquelles officios na concorr eucia, com os estran
geiros, seria ele parecer que fiquem por agora em vi gor as restricções sobre aquel
les obj.ectos, o que em nada se oppõe aos princípios ele economia politiea, antes 
se combinam perfeitamente, pois que admitticlo o prü1cipio abstracto na sua gene
ralidade, não deixam ele confessar· os .m elhores auctore's que, sendo um abuso o 
systema prohibitivo, não convem todavia abolir-se repentinamente, devendo r esul
tar gravíssimo prej uízo ·úquelles artistas que ainda necessitam da protecção que 
foi reconhecida em 4 de junho ele 1825. Emquanto :1 segunda parte d'este arti
go 4 .0

, que estabel!')ce a admissão das mercadorias elos diver sos paizes ela Ame
rica pagando 24 por cento, e 30 nos casos indicàelos, a commissão obser vou que 
as leis existentes, antes da separação elo Bràzll, e as r egias determinações ele 20 
ele agosto e de 19 ele novembro de 1825 e ordens posteriores ao reconhecimento 
ela S[La _inclepenclencia, cst~belecem que só os procluctos elo Brazil são aclmitticlos 
a despacho para consumo, ·e d' estes os importados em navios portuguezes ou bra-

. zileiros. Es.ta innovação será ta,lvez justa fazer-se para o fnturo, mas parece não 
, ser política no presente momento, porque, quando haja de se fa;ze~ a1gum tratado 
ele commercio com o Brazil, o favor que Portngal lhe concecler ácerca elo s gen e-
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ros da sua proclnceão lhe dará direito a exigir igLU1l favor a respeito cl'os que lhe 
são proprios.' ~ 1 

• 

, t Por este artigo se aclmittem todas as mercadorias ela America incli stinctamen-
~~ só com a clifferença de pagar 24 por cento quando vier em em bandeira portu-
1nez~ ou do paiz da producção, e 30 por cento quandq não vierem em direitnra 
c ebau:.o ele_ qualquer bandeira, ou ainda que seja em direitura, mas em bandeira 
~u~ nao SeJ~ I_Jor~ug:l~za ou do paiz elas proclucções. A commissão consicler?u ele
. aJxo" ele cl01s prmmp10s a. ma teria cl' este artigo; a saber: se convem estreitar as 

1 elaçoes com o Brazil1 ou se se eleve considerar de maior interesse para Portugal 
estender as suas r elações com todos os esta.dos ela America. No primeiro caso pa
~'ece á comn:tissão que, nrío obstante os inconvenientes que possam resultar elo sys
tema ele restricções ele mercadorias estrangeiras, seria temerario abolil-as repenti
namente . 

Qna~clo se quer faz er bem a uma nação é preciso cautela no modo de. se pôr 
em prat1ca. A molestia não se ema em um dia; é preciw tempo e ir graclnal
.mente ~elhorando . As circumstancias tambem elevem influir muito no tempo ·qne 
é J?ropno i póde ser util para o futuro e- não no momento, e vice-versa. Aclmitticlo 
~OIS o primeiro principio, l)arece não se dever .fazer menção no artigo elos esta
c os .cla .America e limitar- se ao BrazÜ

1 
como até' agora se tem praticado. No caso 

~ontt·~rw se1:á necessario resalvar a legislação existente, principalmente a que diz 
e~pe:to ao 1mposto ele 1~~200 réis que, alem elos mais, paga o arroz ele qu~lquer 

~o8 o111a ou estrangeiro, ele que faz menção a carta de lei ele 15 de ontnbro de 
23. 

r. Parece çomtuclo á commissão que a clifferença ele impostos a favor elo Bralll, em eonsequencia elo artigo 10. 0 elo tratado, j à o favorece i e quando_ houver 
c e se fazel' novo tratado, será occasião ele promover os interesses ele Portugal, 
regulando as suas concessões pelas que r eceber elo Brazil, com quem eleve con
servar relações máis estreitas, ·pelas ligações que ainda existem naturalmente, e 
porque os negociantes ele um .e outro paiz têem recíprocos interesses _ em se eorres
po~der com as remessas elos procluctos e inclnstria ele ambos, e senclo já antigos 
socws conservam entre si uma natural tenelencia. 

O artigo 5. 0
1 na sua primeira parte, sustenta-se no trataclo e leis existentes . 

A seg·u~ela é de certo a que convem, equilibrando a marinha portugueza com a 
;syangeua. Pocl~nclo porém susci~a1~-.se a.lguma duvida sob~·e o arti ~o 1_0. 0 elo tra- . 
~c 0 co~ o Braztl1 ·que não, faz cltstmcção ela navegação cl1recta ou mthrecta, ma,s 

general!i;la a 'todas as mercaclorias da sua prodncção o direito ele consumo a 15 por 
1~nto, a commissão entende que o sentido obvio se deve restringir a navegação . 
c trecta. Nada se offerecc a observar nos artigos 6.0

1 
7. 0 e 8 .0 

Ha qtle ol1servar :n;este artigo 9.0 o nenhum favor que se faz á bandeira por
tugneza., que parece deveria ter a exclnsiva n' este commercio d cabotagem, e· 
talvez seja o motivo d'e algumas duvidas o modo por que é concebido o artigo . 

O_ favor ele que precisa a. JJ.ossa navegação é o objecto que se deve ter mais 
· em VJsta. no estado eleploravel em que tem decaído, e :ficará reduzida a nada., e os 
nossos marinheiros que ainda r estam em Poúugal irão unir-se aos milheiros elos 
setts coml)anheiros, .que se acham em paizes estrang·eirqs expatriados, para procurar 
uma suosistencia qne não encontram na sua patria. E geralmente conhecido que 
a navegação estrangeira é incomparavelmente menos dispendiosa, tanto pela bara
~e:za cl~s ;rnateria.es ele que se compõe a construcção elas suas c~ubarcaç~es 1 como 
I elos ch.reJtos ele que a nossa está sobrecarregada. Por este motlvo :fi.carao os nos
~os na.vws apodrecendo nos ancoraclouros, emquanto os estrangeiros andarão acar
I e~a~clo as fa:?íeuclas e transportando-as para às armazens. Parece por isso á qom
~lssao que se estabeleça no artigo 11.0 que n,s mercadorias vinch.s em navios por
_Llgnezes não paguem armazenagem por tempo ele dois annos 7 cingindo-se n'esta 
P~rte ao que determina o alvará com força ele lei ele 26 ele maio ele 1812, sendo 
so concedidos seis mezes aos estr::mgeiros

1 
ua fónna elo artigo . . . 

~ Os armazens que se hão ele construir na cidade elo Porto, entende a commis
~ao que se façam com os rendimentos provenientes elos armazeus que se contra
a.rem por meio ele emprezas com particulares ou ela ma;neíra que se julgar mais 
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conveniente, mas n?l.o dos r endimentos elos de Lisboa, que deverão se1· applicados 
para edificar aquelles que lhe são proprios .· 

A primeira parte elo artigo 13.0 está em harmonia com a legislação elos ce
reaes, porém a segunda parece dever formar um artigo separado, 14.0

1 em que 
expressamente se diga : «ficam salvas todas as estipulações conteúdas nos trata
dos existentes em vigon. 

A commissão não pócle deixar de obser var que o artigo elo pau Brazil, que 
fig m·a na tabella, contemplaclo entr e os objectos suj eitos ás leis e conclições de con
tratos, não póde t er lagar depois de r econhecida a indepenclencia elo Brazil; n a 
qualidade de genero ele producção esp ecial cl'aquelle. p aiz, está nas mesmas cir
cumstancias ele qualquer outro genero ou proelucção particular ele outras nações 
estrangeiras, e poderia dar lagar a alguma r eclamação, o que se deve t er em vista. 

Em ultimo logar julga a commi.ssão do seu dever observar que as nações mais 
industriosas e commerciaes, que ele certo conhecem praticamente os seus interes
ses verdadeiros, apesar de t~Klas as theorias, que não ignoram, seguem a pratica 
elas r estricções e prohibições quan,clo assentam que lhes faz conta, e com isto t êem 
prosperad0, como são a França e Inglaterra, e es ta chega até a prohibir ao via
j ante a entrada ele obj ectos ele seu proprio commo-clo e usq particular manufaqtu-
raclos em paiz estrangeiro . · 

Considerando a commissão que ainda alguma nação não pôde conseguir evitar 
ele todo o contrabando e descaminho ele direitos,. apesar das mais dispendiosas cau
t elas e rigorosos castigos, par ece convir estr ejtar , quanto for possível, os lagar es 
ele deposito, limitando-os aos armazens da casa ela India e alfanclegas, c outros 
que estão debaixo ela auctoridacle do governo; e não. deixar ao arbítrio elos parti
culares collocal-os particularmente a seu arbítrio, seguindo-se o que det ermina o 
alvará ele 4 ele fev-ereiro ele 1811. 

A commissão teve presentes as memorias que lhe foram offereciclas , e meditou 
sobre a materia ele cada uma cl'ellas com seria reflexão , e tem a honra ele apresentar 
a esta camara em resultado as observações que acaba de exponcler . Reconhecendo a 
commissão que em tempo opportuno poderão ser ele muita utilidade as mediclas pro
postas com as alter ações convenientes, pn.rece-lhe comtuclo prematura nas actuaes 
circumstancias, ql:].e ainda esHto p endentes ele tratados, que se poclerão fazer com 
mais v-antagem: o é de parecer que pede a pr,tlclencia deixar para a futura sessão 
elo anno ele 1828 um negocio que merece ser meditado com vagar, que a commis
são não t eve, durante aquellc intervallo, para prevenir qualquer inconveniente que 
possa r esultar de uma acceleração intempestiva , que depois será cli:fficultoso r eme
diar, e só deixará logar ao arrependimento. 

Palacio ela cama r a elos pares, em 28 ele março ele 1827 . =Conde de R ·io Pc~?" · 
elo= Mm·qz~ez de Pombal= Conde ele Paraty =Conde de Anadia = Conele ele Car
valhaes =Bispo ele B eja = Conele ela Loz~zãJ D. Diogo~ relator = Bispo ele Pi
nhel =Bispo do Algm·ve = Conr.le ela Lapc~~ secretrurio. 

Oflicio 

Ill.mo e ex . mo sr.-Tenho a hoúra ele remetter a v . ex. a, para ser presente á 
camara elos dignos pares do r eino, a proposição junta ela camara elos senhores de
putados, a favor ela liberda de do commercio. 

Deus gu2.rde a v-. ex. a Palacio ela camara elos deputados, em 3 de março ele 
1827. -Ilt. mo e ex.mo sr. elnque ele Caclaval, presidente ela camara elos dignos 
pares elo r~ino. = F?· . Fmncisco~ Bispo t·itulet1" ele Coimb1·a~- presidente. 

'A camara elos deputados envia á camara elos pares a proposição junta a favor 
ela liberdade do commercio, bem como a tabella elas unicas prohibições e restric
ções que tem o commer cio elas praças de Lisboa e Porto, que faz parte ela mes
ma proposição, e pensa que t em logar p eclir.-se a sua alteza a senhora infanth re
gente, em nome ele· el-rei, a sua sancção. 

Palacio ela camara dos deputados, em 3 ele março de 1827 . = F1·. F?·ancisco~ 
Bispo tit~dar de Coin~b1·a~ presidente =F?·andsco Bet~'?'OSO Perei?"tt~ clepntaclo scm·e 
tario =Antonio Ribei·ro ela Costa~ deputado secretarw. 
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Proposição a favor da liberdade do commercio 

Artigo 1. ° Ficam abertos os portos de Lisboa e Porto a todos os navios mer
cantes de qualquer paiz, com quem Portugal não estiver em guerra. 

Art. 2. 0 Todas as mercadorias de qualquer paiz serão admittidas a clel)Osi to 
~o s portos de Lisboa e Porto, com a livre faculdade de reexportação, sem mais 
1~posto elo que 1 por cento, eleclu?'ido elo valor da pauta nos aJ:tigos cl'ella ou elo 
va ?r elo mercado, livre de direitos, quando os artigos não forem de pauta , e sem 
mais clespeza que a dos trabalhos braçaes. · 

Art. 3 . 0 Em caso ele gu:erra será respeitada a propriedade particular, que por 
qualquer motivo ou occasião existir nos ditos portos c depositas . , 

Art. 4. 0 SeTão aehnittic1as a despacho para consumo, pagando os direitos 
actualmente estabelecidos, todas as mercadorias que na tabelJa j unta não são ex
pressamente probibiclas . 
l . As mercadorias elos elifferentes paizes ela America, quando vierem em ban
~7:~·~ portngueza o a ~o paiz a?nc~e forem produzidas, pagarão 24 por ,c~nto ~le 
. Ieltos, se.nclo conduzidas em ehre1tura, e·pagarao 30 por cento quando nao Vle-

1.0:11 em d~reitnra, qualquer que seja a bandeira, ou quando vierem, ainda que 
~eJa ~em _chreitura, em bandeira que não seja portugueza ou elo paiz ela pro
etucçao. 

Art . 5 .0 Os generos elo ·Brazil, vindos clirectamente em bandeira portugueza 
ou brazileira, pagarão os direitos de 15 por cento, na conformidade elo tratado; 
mas quando vierem inclirectamente, ou em outra qualquer bandeira, pagarão 30 
por cento . _ 

Art. 6. ° F icam rceluziclos a 10 por cento os -clireitos de entrada para consu
ilioc _ele to~:1s as mercadorias ela~ possessões portug~1ezas _na Afri~a, que fore1:n ~on

lzielas chrectamente em bancleu·a 'portugueza e uao estiverem Isentas ele chreltos 
ou os pagarem menores em virtude elo alvará ele 6 ele dezembro ele 1824. 
ct Art. 7. ° Fica p~rmitticlo aos negociantes ela praça el~ Porto c~m:n~rciar dire-

amente com a Asm, pagando por entrada. as mercaclonas que c1 ah Importarem 
~s. ~esmos cli·reitos que ellas pagam em L ishoa, ficando n'esta l)arte sómente al-
1er~c a _a legislação que reg·ula o commercio ela Asia e em vigor o elecreto ele 7 
\ e .Janeu·o de 1825, que diz: «A disposição do a1·tigo 1. 0 é unicamente relativa a 
c e~gachos para consumo, po1•qne poderão os navios estrangeiros ele lote superior 
~ . t.oneladas carregados com similhantes Ú:10rcadorias, ou sejam procedentes elos 
c omimos portuguezes ou. ele outros, obter franquia, baldeação, deposito e reex
portaç~io )) . 

Art. 8. 0 Os couros seccos e sa1gaclos em cabello têem livre · entrada para o 
~o~snmo_, deposito e baldeação,. pagando sempre 2 por cento , sej a qualquer que 
z~l 0 P~Iz cl'onde vierem e qualqueí· que seja o seu destino. A aguardente elo Bra
~ contmnará a . entrar, como até agora, na fórma elo decreto ele 7 ele dezembro 

CLC 1825. , 

fi Art. 9. 0 Serão permitticlas as baldeações e r eexportações elas mercadorias que 
b caru sendo aclmitticlas a despacho para consumo nos dois unicos portos ele Lis·
cl o a .0 Porto, com tanto ,que não sejam feitas para OLltros portos cl' estes reinos e 
as Ilhas portuguezas do mar Atlantico; e porque para uns e outros só poderão 

a.s. mesmas . mercadorias ser, depois de despachadas para consumo, levadas com 
~u~a das d~1as respectivas alfanclegas e sellaclas com o sêllo cl' ellas para seguirem 

11 
sen elestmo, sem sujei:çào ao pagamento de outros iguaes direitos e imposições 

0 porto em que f0rem entrar. 
ela Art. lO.o As meTcaclorias portuguezas serão livremente depositadas, balclea
cle s 1~ e.xportaclas, om qualquer porto elo reino em que entrar em, sem pagamento 

111 .C.'lreltos, llma vez que os tenham já pago por saída ela alfanclega de onele pl'iu:nf se exportaram. Os generos sujeitos ao pagamento elos direitos de const1mo 
cl~ ~ ~~nc1ega elas sete casas poderão ser exportados, pagando sómente os direitos 
tae sa~c a e nao os ele consumo, os quaes unicamente se arrecadarão, uma vez que 

s generos sejam effectivamente destinados a consumo. 
ex Art. 11. 0 Na cidade ele Lisboa to elas as morcaclorias que forem consmniclas, 

. portadas ou r eexportadas, não pagarão armazenagem por espaço elos primeiros 

' ' 
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seis mezes. de deposito; no fim d'este praso pagarão unia armazenagem r ·gulacla 
por semanas, segundo a tabella relativa. . 

Na cidade do Porto terá logar a mesma regra, quando o estado tiver arma
zens. Em ambas as cidades a;:; mercaclorias, c·ujo deposito não poclér ter logar nas 
alfandegas, ou por falta de commo·clo ou por causa d~ sua natureza ser grande
mente combustível, o deposito será feito {~ custa das partes em armazens parti-
culares . . · 

Art. 12. o O rendimento proveniente elos arm:17.lens ela alfanclega ele Lisboa 
será applicado para construcção ele novos armazens e lançado em livro separado, 
posto que sej a acldicional no bilhete e r ecebido pelo thesoureiro geral da alfan
dega. Com preferencia se mandarão edificar na cidade elo Porto os annazens ne
cessarios, podendo -se contratar a sua immecliata construcção por .meio ele empre
zas tornadas por particulares, com hypotheca nos r endimentos ele uns e outros 
armazens, para por elles ser pago o juro e amortisação do capital que na sua con-
trucção se despender . . 

Art. 13.0 A legislação r elati_va aos generos cereaes fica em seu pleno vigor . 
A tabella junta elas r estricções e prohibições faz parte integrante cl'esta lei, que 
terá o seu effeito, salvos quaesquer trataelos existentes, ficanclo r evog·ada tocla a 
legislação · em contrario. 

Camara elos deputados, em 3 ele março ele 1827. == F ,r . Fmncisco, Bispo titu
la?' de Coimbm, presiclente = Fmncisco Bcwroso PeTeira, clep Lüaclo secretario = 
Antonio Ribeiro da Costct, depu ta elo secretario . 

Tahella das prohih içõcs c rcs lricções que lem o commercio díts praças de Lisboa c Porto 

Objectos prohibidos para consumo, que não podem obter franqui.a, deposito, 
baldeação e r eexportação, salvo nos casos ele hospitalidade recommenclacla pelo 
direito elas gentes : aguardente, bebidas .espirituosas, vinho e vinagre. 

Obj ectos prohibiclos para consumo e aclmitticlos a franquia, deposito, baldea
ção é r eexportação: azeite ele oliveir a e ele nabo, gomnia para polvilhos, polvora, 
porcos vivos, cevaclos ou magros . 

Obj ectos sujeitos em todas as operações · mercantis ás leis e condições ele con- . 
trato e administração publica, emquanto estes clm;arem : sabão, tabaco, cartas ele 
jogar, pau Brazil, tuzella. 

Camara elos deputados, em 3 ele março ele 1827. = li'1·. Fnmcísco, Bispo titu
lar de Coimbra) presiclente = .Fh:tncisco Bcm·oso Pe1·eint, deputado secTetario = 
Antonio Ribei?·o ela Cqsta, deputado secTetario . 

O presidente disse que, á vista ela ultima paí:te do parecer, era preciso resol
ver, como questão previa, se este devia Otl não voltar ::'L commissão . 

Discussão 

CoNDE DA PONTE : - Sou ele opinião contraria, mesmo porque clepois hei de 
seguir em grande parte o parecer ela commissàJo . É verdade que esta diz que teve 
pouco tempo para meditar o projecto i mas entretanto o parecer é lJara mim tão 
judicioso, que não me parece que pTecise voltar á commissão para o examinar no
vamente. Alem cl'isto , tendo-se lido hoj e n'esta camara o parecer pelo sr. sem·e
tario, eleve entrar immecliatamente em discussão , por isso que, determinando o r e
gimento que a clisctlssão seja feita dois dias depois ela leitma elo r elatorio, :m.' esta 
lei nãO tem passado SÓ dois aias, Se não dez mezes, pOl'CJ:Ue el1e fo i apresentado 
no anno passado, e tem havido todo o tempo necessari.o para ser examinaclo . Por 
outra parte, quando se tratou no outro ~lia elo projecto elo real instituto africano, 
leu··Se o parecer da commissão que ficou elo anno passado, e logo immediatamente 
entrou em discussão i e não sei porque com esta lei se não ha ele fazer o mesmo 
que se fez com a outra . Portanto sou ele paTecer que entre immecliatamente em 
discussão, por is:o que temos t ido todo o tempo necessario para o poder fazer. 

CoNDE DE LIN ITARES : -O obj ecto ela proposição que .actualmente occu1Ja esta 
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~.amara, é o julgar se a commissão p úcle ainda aperfeiçoar os seus trabalhos r ola· 
t'a~ente a esta lei; assim o julgo; ellar me par ece conter duas par tes inteü·amentu 
c lStmctas: A primeira tendente a aclmittir nos portos de L isboa e Porto todas as 
mercaclonas elo mundo a armazenagem ou dep osito. E sta concessão é favorav cl 
ao commercio em geral, e p ócle por conseguinte ser util a Por tug·al inclirectamen
te. A segunda é a de estabelecer r egras fixas para dar ao nosso consumo interno 
~ma maior extensão, aclmittindo os generos estrangeiros com poucas r estricções . 
~·a P~r aclmittinnos o deposito elas mercadorias estrangeir as nos nossos portos, 

~ao '~eJ o necessidade alguma el e nos inhibirmos elo clireito ele proteger a nossa in 
~ nstna por meio de r estricções que sejam r eclamadas progressivamente por ella; 
c pr~porção que esta se desenvolve é necessurio ajuclal-a por meio ele certos e cle
tel·minaclos favores na pauta elas alfanclegas, favor este que me não consta que até 
agora ;11ação alg uma deixasse ele conceder à sua inclustria, ele qualquer natureza 
que SeJa, por mais-liberaes que fo ssem os seus princípios em ma terias ele commercio . 

. CqNDE DA TAIPA : - P eço a palavra para fallar sobre a· ordem. P arece-me que 
:gdra se ~rata ele r esolver se o projecto ha ele voltar para a commissão 011 não i 
n o o ma1s é tratar j á elo obj ecto ela lei. 

t , . CGNDE DE LINHARES: - R espeit ando muito a opinião elo digno par que me in
enompeu, elevo . comtuclo fazer -lhe notar que não pócle aclivinhar o metl pensa

mento . Quando entrei em uma exrJosição geral elas duas IJartes clistin ctas que a lei 
conté f" · · n;t, 0 1 só para mostrar que os trabalhos ela commissao poderiam ainda ser 
aperfe1çoaclos r elativamente a ellas ; por tanto parece-me que não mereci a amarga 
: enstwa q1le me fez o digno p ar, nem a dos outros. membros que o apoiar am ; 
comtuclo, se esta é a opinião ela camara, suj eito-me a ella, e só me limitar ei a 
~bservar qtle a commissão ainda pocl eria aperfeiçoar o seu tr abalho, para elucidar 
t em os pontos cl' esta questão, a qual nada por cer to p erderá em ser el e batida com 
to ~ia a ~aclureza , tratando-se n'ella ele gral1C1es interesses . Abundo no sentielo el e ?: a a hberclacle possiv,el conceclicla ao commercio, mas desej o quo presida a maior 
cn ct~nlspecção na aclopção elas mecliclas que se elev em tomar i e por isso que um a 
lllecltcla é boa, o seu etfeito não' l)óde ser incli:ffer ente, e todo o b em p ó el e trocar-se 
em ~al quando ella não é cl eviclamente apropriada ou execu tacl a . Taes são os meus 
mottvos par a opinar que o proj ecto volt e á comrnissão, se ella o deseja. · 

. CONDE DA PONTE: - Certamente conc.orclo com o clie:no IJar em que é neces-
sarla · ~· 
•• c U::ll!ta xeflexão sobre todos os obj ectos que vem a esta camara, porque a prc-

CTt:çao em negocias graves é sempre má i mas não julgo que haja essa p·reci
pt aça? em um proj ecto que ha dez mezes está na cam::tra . É v erdade que a 
commts~ão disse no anuo passado que não t eve t empo par a ver aquella lei com 
0 va~ar necessario, e que talvez fosse preciso cleixal-a para a sessão de 1828, o 
p~r _:sso v . ex . a propoz agora que talvez ser ia conveniente que voltasse á c0m
:~~sao. Mas es~a j_á cletl o seu parecer, para se liv:rar. ela _r~sponsabiliclacle em ~a-

: a ele tanto mter esse, . e sendo esse parecer mmto .JUCllmoso, emquanto a m1m, 
v.a·l GCe-me que não ba rasãO suffi.ciente para qlle torne ele n OVO á COmmÍssão, por 
1880 que es tou per suacliclo que este parecer é o que eleve prevalecer . Alem cl 'isso 
~ c~mara é a que decide os negocias ; as commissões são sómente partes integran-
es a camara, a quem se commette um negocio, para facilitar o trab l:J.lho, e est e 

me parece bas tante facilitado no caso actual. 
r CoNDE DA LouzA.:- Como r elator ela commissão de fazenda que cleu esse pa.:
t e:: r , e , membro ela commissão actual ele faz enda, direi que creio que esta não 
t
81 

t clnvt~la em tornar a aclmittir essa lei para dizer alguma cou.-a mais . Entr e
~~ , 0 ereto qne os pr.incipios em que se funda o parecer do anuo passado são os 
tu\smos em que se ha el e fundar o que agor a clará, IJorque então procurou estudar 
aoc? quanto pôde par a dar com algum acerto um parecer que fosse conveniente 
C1: _rnteres~e ela nação, unico objecto elos trabalhos cl'est a camara. Se os membros J 16 

c?mpoem act nalmente a commissão tiverem alg uma cousa a dizer , esse seri a 
:tnobvo q l · h 1 , · N • • t <í.q ll ue poc en a aver para vo tar a commlssao o prOJecto, porque emqnan o 

po ~le 68
. que a compunham o anuo passado, p enso que pouco mais terão a dizer, 

l
}ar·qlle Já eutàio fiz eram quantas diligencias estavam ao seu alcance para dar um 

l ecer ac.ertaclo. 
4 
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CoNDE DA TAIPA:- Os membros ela commissão sã.o todos membros d' esta ca
mara, e se t iverem algumas. reflexões 011 idéas novas que propor, podem emittil-as 
na discussão . · ' 

CoNDE DE S. MIGUEL: - - Pela mesma conclusão do relatorio voto em que o 
projecto volte á commissão, porque diz esta : <,Que t(')ve presentes as memorias .. . 
com mais vantagens,,; resta pois agora examinar-se se fizeram no iiltervallo elas 
sessões alguns tratados em consequencia elos quae.· se possa dar um I arecer mais 
vant~oso, e que o projecto ele lei se possa acloptar com mais vantagens para a 
nação, que é o unico obj ecto que elevemos teF em vista. 

CONDE DA Louz'X:- Levantei-me a primeira vez para dizer que a commi.s
são por delicadeza não deix::-.ria ele admittir outra vez o projecto; mas agora direi 
que a rasão dos trataclos, em que fallou a commiss?to o anno passado, existe no 
mesmo, porque até agora nenhum se fez sobre o qual possa r ecaír a deliberação. 
Eu não digo isto para que a camara não tome a cleterminaç~o que quizer, senão 
para manifestar que a commissão por delicadeza nEio deixará ele aclmittir a lei se 
a camara o determinar assim. 

O presidente poz a votos se o projecto deveria voltar á commissão1 e tendo-se 
decidido negativamente, declarou que estava abei-ta a discussão do parecer na sua 
gencralidacle: · 

CoNDE DA PONTE: - Sr. presidente, trata-se ele cliscntir n 'esta camaí·a uma 
d~s leis mais impo_rtantes que a ella tem vindo; é o seu objecto prom,ov_er ·o com
mercio portuguez ; tirar as vantagens que se poelérem elas situações g-eographicas ele 
Lisboa e Porto; chamar a estes dois portos os navios que d'elles fogem, desgra
çadamente, ha muito, em consequencia do mau systema de economia publica que 
entre nós se tem seguido. Mas esta lei, sr. presidente, por util ao commercio, não 
é, eomo muitos pretendem, prejudicial :i agricultura, nem do seu conteúdo se póde 
deduzir principio tão absurclo. Não sou eu elos que fngiria elo altar de Cores e Tripto
lemo para pugnar por uma liberdade de commcrcio sem limites, nem que pref-ira o 
systema de Colbert ao do grancle Sully; pelo contrario, estou bem convencido de 
que a origem da riqueza elas nações é a agricaltura, e os grandes economistas que 
têem escripto sobre a necessidade na Em·opa ele um systema mais amplo de com
mercio, r econh ecem todos, porém, que a verdadeira riqueza é a agricultura. Com
tudo os extremos, que se tocam physica e moralmente, tambem se tocam em eco
nomia política, e tanto 6 prejudicial um systema de commercio sem restricçõcs 1 

como é impossível e tambem pernicioso existir uma nação agrícola sem commer
cio . Este t:eg·undo principio é que me parece dever ser· desenvolvido, e não o 
primeiro, em que quasi toclof:! concorcbm . Passo pois a provar que uma nação para I 

tirar vantagem ela sua cultma ha ele tam bem ser commercial, e que ser agrícola 
a ponto de poder expo rtar generos de primeira necessidade, não havendo facul
dade de commercio, b em longe ele ser um b em, é um mal, olhado por todos os 
economistas. As riquezas dos generos ela primeira necessidade s'ão prodt1zidas para 
ser consumidas, c não se reproduzem senão na rasão do seu consumo: a quanti
dade que se consome é determinada pela necessidade. lVIas .esta necessidade tem 
limites; este limite é quando a naÇão está na abundancia (abundancia tomada vul
garmente, indica mais elo qLle o necessario; mas na economia I olitica quer dizer 
o justamente necessario, e o que ha alem c1'isto é·superabunclancia). Quando a na

"ção, pois, passa o ]imite da necessidade, exis.tc superabunclancia ele g-eneros, se· 
gue-se d'ella expo1;tação do excedente; cl'esta exportação a entrada de outr os objc
ctos; ha por conseguencia permutação ele generos, c esta permutação é o commercio: 
logo nma nação aonde a agricultura estiver no maior auge, ha ele passar a ser 
commercial. Se se não permi ttisse, porém, a exportação lo excedente, seguia-se 
:ficar muita pa1·te para o anuo seguinte, e não era necessario semear senão o que 
faltasse para o consumo elo paiz; d'aqui seguia-se o empr egar menos braços, e 
aquelles dados á agricultLlra difficilmente ·se empr egariam em outro trabalho. As 
nações não são abundantes em todos os generos, e não· se exportanclo os de pri
meira necessidade não haveria com· que ganhar capitaes para a compra elos ou
tros . Eis-ahi, pois, uma naçã.o agricola tendo privações, e não servindo a agri-
1"\nltura para angmentar a sua riqueza, logo qnc não póde comme rciar; logo o 



51 

c~~m.ereio c a agricultura sr1.o ligados ; c ,não se diga que por protegermos o 
rr.Imeu·o pretendemos arruinar a seguncla. E por consequencia o tim da presente 
01 augmentar o commercio sem im1)edir a agricnltura. 

_Parece-me ter provado 'que ainda quando poàessemos ser a })l'imeira nação em 
:·gr~cultura, passa1:iam?s a ser commercial; mas como nunca ~odemos chegar 
.quelle ponto, com mms forte rasão devemos proteger o commercw . 
. Quem, sr. presidente, pócle imaginar, com a falta de braços, com a nossa di

lUJ~luta população, que a nossa prosperidade ha de climanar só ela cultura das nos
~as terras! Muitas providencias se podem dar, e muito uteis, sobre este ramo tão 
Importante, mas l3ara povoar ele novo Portugal não conheço nenhuma, lançando 
d':i olh~s ~ nossa historia. · Sabemos as rasões ela clespovoaçào do nosso paiz; uma 

as prmc1paes foi a descoberta elas nossas colonias; a ambição do ganho fez p0-
voa.!' o Brazil e outros paizes, ao mesmo. passo que se cleshabitava Poúugal. Al
g~_ns outros golpes, que nos fontm tão fataes, como prejucliciaes aos francezes o 
0~ 1?to de Nantes, privaram este torrão da Lusitania ele muitas famílias ricas e b ,eis. Abandonando porém as · causas, vamos ao effeito : concluiremos que, sem 
é' r aços. s~ não cultivam terras, e que .a ic1éa ele sermos unicamente nação agrícola 

~lesbttucla ·ele boa ras~Lo . Pocler-se-ha dizer que as minhas icléas sno tiradas elos 
~nr:_cipios _theoricos da eco;._omia política e que estes falham na pratica; mas isto 
e. nao ter 1cléa cl'esta sciencia. A economia politica soffre, como a chimica e a phy-
Slca · · · b · th c-,.· quas1 :nnu~lmente mudanças; n'estas ~cJenCJas vae-s~ elas desco ~rtas ás 
d eol!as, e nao vtce-ver ·a; n'aquella as necessJclades das naçoes, os conhecunentos 

08 sens interesses, e outras muitas cousas, fazem tambem, com o andar dos t~m
p~s, e~tabel ecer :novos principias . Quasi se pódo dizer que a pratica é que tem 
Pl?duziclo as theoria·s · mas ainda quando eu quizesse firmar o meu discurso em 
~l'Inc~pios ela theoria,' não me :ficaria mal sustentar a minha opinião com as ele 

onclülac (no seu tratado de commercio e governo considerados relativamente um 
ao outro), Bentham, Smith e Say, e declarar que todos estes eseriptores, mais ou 
me

1
nos amplamente, concordam nq que tenho expenclido sobre o commercio e agri

cn tura . 

. Passo a outrà objecção que se faz a esta. lei: ó contrabando. Sobre isto direi 
n:ncamente : nós não temos leis .contra elle? E ainda que as não tivessem os, de
; Ia deixar-se de approvar uma lei uti l, por falta de uma lei fiscal que se podia 
azer?! Mas nós temos essa lei :tiscal, e o governo tem todo o poder para a fazer 

executar. Dizer-se não haJa liberdade de commercio por causa elo contrabando é 
~ besmo qne dizer: não haja dinheiro porque ha ladrões . A terceira objecção é 
~o re a nossa inclustria; diz-se que ella ba ele acabar, com a admissão das fazen
c ~~ e obras estrangeiras, e eu, sr. presidente, digo que ella l':ta de augme:qtar. O 
;l.tJsta que tem a certeza ele vender as suas producções, não cui-da em as aper
:tçoar i ninguem concorre no mercado senão elle; se o que faz é necessario, por 
b·ça se lhe ha de com12rar, é indubitavel que cl'este moclo as fazendas e toclas as 

? las por tuguezas se hão ele vencleJ.: ele certo. Mas tambem é obvio que a nossa 
Iuc ustria h a de estar sempre no mesmo pé; pelo contrario, se se aclrnitte o que é 
estraug · . · . r h eno, Já é necessar10 que os portuguezes se es1orcem por c · egar e mesmo 
:~cecler aq-crelles, ~ esses esforços por largo tempo aperfeiçoam l)Or fim a inclus-
~Ia portugueza. E claro porém que,· emquanto se não chega a este estado, pre-

Cisa-se e 'l 'b d l l' · · "" d "" d b f . ~ qui 1 rar os preços e mo c o que a c tmmmçao a mao e o ra e a per-
8:1ç~o ~o que é estrangeiro não produza um malrepe~tino_ á _na~ão; mas tu elo isso 

8 
onse~ue pelo augmento elos direitos, que devem n· clnmmunclo ao passo que 

e a1)e~·fe1çoa a iuclustria. . 
a As ""prohibições diminutas, o systema probibitivo é h?je eles prezado por todas 
a 

8 u~çoes esclarecidas; d' essas l)rohibições ganha uma parte da nação, mas peJ?cle 
~t maior, 9-ue é a elos c0nsumiclores, senclo obrigados a pag~r por alto preço obje
cl 08 b~as.1 sempre mal acabados e até ele pouca duração . Senhorés, a concorrencia 
t:sd 0 J ectos uecessarios no me1:caclo augmenta a perfeição d' aquelles que os pre
senfi~rn vender e diminue o preço em utilidade ele quem os compra .. Todos os olhos 
lhe _

0 
arn ~obre nós; c1' esta camara ·depende promover o nosso commercio ou dar-

ultimo golpe . . Se a lei se approvar, teremos os louvores elos portuguezes e 
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de todos os homens cl~ Europa versados em economia política; se, porém, se n ?Lo 
approvar1 haverá mais uma rasão para ·se chamar á hi storia de Portugal o _que lhe 
chama o conde do Funchal .na sua introclucção ás notas supprimiclas : <<a hi storia 
elas occasiões perdidas>> . 

Co~DE DA 'l,AIPA:- Sr. presidente, to be or no to be that is the q~testion. Ser· 
ou deixar de existir como nação independente é a questão que hoje se trata em 
Portugal. Para continuar a ser nação independente é preciso orem· novos meios·, 
porque aquelles que nos faziam existir, acabaram; a emancipação do Brazil tirou 
a Portugal, com o m onopolio cl'aquelle paiz, os r ectusos com que Stlsteniava ~s 
enormes despezas de que este estado se acha sobrecarreg·aclo . Desde esse mo
mento enti·ámos no abysmo elos emprestimos, abysmo de que é preciso saír ou acabar. 

P erguntarei a0s que im1mgnmn a lei: de onde hi!io ele vir os meios? A nossa 
agricultura est{L carregada ele impostos com que não pó ele ; as nossas artes em tal 
abatimento, q ne julgo que todo o artefacto exportado se r eduz a pal-itos; c1e sorte 
que se o nosso commercio não for vivificado com a lei que hoj e se nos apresenta, 
a inanição elo corpo político é irremecliavcl. 

O porto ele Lisboa parece formado pela natureza para servir de interposto en
tre a Europa e a America1 entre o Mecliterraneo e os mares do norte; as vanta
gens que r esultam ao paiz el' este interposto são immensas : as r endas elos arma
zens; os trabalhos braçaes ; concerto ele navios ; os gen eros consumidos pelas 
tripulações elos immensos navios que hão ele concorrer a este mercado ; a exporta
ção elo sal que hão de levar em lastro as em barcações carregadas ele outros gene
ros; tudo isto dá um r esultado superior ao que Portugal nunca t irou elo monopolio 
ele suas colonias. Embora venham as objecções e .o tenor panicó elos contraban-

, elos, porque mais contrabando do que se faz já, quasi que é impossível, e se a 
administração não é capa:z , que o seja. Eu bem v~jo que a lei tem grande oppo
sição, por isso mesmo que clla é uma conquista sobre ::t rotina, sobre a ign01·ancia · 
e sobr e miseraveis intmesses patrticulares, mas por isso mesmo ·uma conquista di
gna d'esta camara. 

ARCEBISPO BISPO DE E LVAS : -Nós estamos pobres, e tanto qne a nação está 
quasi aniquilada, e o dinheiro c a riqueza 6 o que conserva a vitalidade nos corpos 
políticos . Os escriptores ele economia política fazem consistir a l'iqueza, ou no sys
t ema agrícola, ou no commercio ou na inc1ustria1 e para mim o systema mais so
liclo e verdadeiro é o que se funda n'estes tres princípios : no commercio

1 
na in

clustria e na terra. ComÇ> está o commercio ent1·e nós? AcaboLl. Como estãJo os 
nossos armazens? Cheios ele teias de aranha, ele moscas e ele ratos. Onde estão os 
nossos navios? No caes da lama. E ste g rande porto de Li sboa que navios vê so
bre as suas aguas? 1,odos Íltgiram. Como está o nosso systema agrícola ? EstiL 
perdiclo . Não temos pito para nós, e esse mesmo nem tem preço; e porque ? Por
que o trigo está feito um obj ecto elo mais escandaloso contrabando. Não ha onde 
se ganhe dinheiro, c- vemos uma multicULo de harpias que, com as unhas bem agu
çadas, r apam cl'aqni, til:am cl 'acolá e acabam com tudo. Algum tempo o Brazil 
nos soccorria ; mas ,foi até certa epocha, porque depois é duvicloso se aqu elle paiz 
dava mais lucro elo que clesp~za, e fazendo bem o calculo, talvez fosse maior a 
despeza do que a utilidade. E preciso, pois, buscar um r emedio forte e efficaz, 
que nos tire dq estado em q ne nos vemos, esperando um deficit que não sab emos 
com que se ha ele encher. O estado ecclesiastico nada póde dar; as ·commendas 
nada têem; os povos hão esgotado quauto tinham, e só vejo uma arte que pros
pera, que são os sapatéiros, porque todos hão ele ir calçados. Qual é, pois, o r c
meclio que podemos dar? Olharmos para o quadro político da Europa. Olhemos 
para essa Italia; Florença, Piza, Veneza mesma, têem estado em tão mau estado 
como nós; e que foi o que fez ricas essas cidades? Foi a liberdade elo commercrio . 
Voltemos os olhos para o nor te ; vejamos o Baltico o que nos apr esenta : cidades 
.perdidas pela faita de finanças, que augmentaram e euriq~1eceram por este prin
cipio da liberdade do commercio . O commercio externo é sempr e um manancial 
elas riquezas e da prosperidade de um estado, e os nossos portos são os mais apro 
priados para admittir immensas riqnezas ; mas é preciso que haj_n, quem faça ob
servar a lei. Portanto voto pela n.c1missão do projecto na sua generalidade. 
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. Oo~DE DE ÜARV.ALBAES: - A riqueza de uma nação consiste na agricultura, 
~n~ustrra e clin~eiro_; a nossa agricultura. e ~nclustria estão e_m. grande de~adencia, 
l"b ~falta ele clmheno; nãd se pócle attnbmr esta clecaclenC!a e falta a nao haver 
t
1 

1
erclacle de commercio, porque jú existe pela lei ele 4 de junho de 1825. O tra-

~c 0 ~e commercio- com a Grau-Bretanha causou grandes males ao nosso commer
~10 e mclustria, e apesar elas proviclencia,s elaclas p~los alvarás ele 4 ele fevereiro 
~ê~ 18!1 e 25 ele abril ele 181~, a respe~to elos. direitos. ele entracl_a e sa:ícla, não 
. m melhorado nem o commeTClO nem a mclnstna. . A lei ele 4 ele 1nnbo ele 1825 
Iguaes males causou á nossa inclustria, tanto que os proprietarios ·ele fabricas ele 
e~tampari a alcançaram, pela resoh1ção ele 7 de abril elo anuo passado, a providen
Cia ele poderem tirar ela casa ela Inclia sem pagar direitos, por tempo ele seis me
~es, as faz endas que despachassem para estam1Jar nas suas fabricas e entrarem 
com ellas na casa da Inclia, depois ele estampadas, para pagarem os direitos ele 
consu~o ou ele reexpoTtação, conforme o destino que lhes der a nossa navegação, 
:m ~um ta. clecadencia; portanto devemos cuidar em augmentar a nossa agricultu
\a, md_ustria, commeTcio e navegação, e não me parece q11e se tire essa utilidade 
c 0 ~·oJecto de lei que se cliscute, e por isso voto contra o projecto. 

1 ~~"'DE DA PoNTE : - Como ouvi dizer ao digno par que acaba ele fallar, que 
~:~liberdade ele commerci? jtL .hoje exi~tente era desnecessaria a ~ue actualme~te 

· I .· st?-belece, e tratou ele ühmltada a hberclacle que dá este proJ ecto , e eu fm o 

1~
11ruen·o que indiquei icléas alguma co usa amplas sobre a admissão cl'esta lei; pa

e~ce-m~ dever lembrar um elos paragrapb'os elo meu discurso: no qual emmciei que 
t ~-a ~tuto perigqsa uma liberdade illimitacla, quero dizer, um commercio ·sem res-
llcç~o .algmna, mas que este projecto não aclnútte liberdade illiiuitada. Esta lei 
a~pl~a as citadas pelo digno par, mas nem por· isso se deve dizer qúe seja illi-
nntaua . p I . ll 1 . ~ · N , ., e o contrariO, e a vem c 1e1a Cte restncçoes. 

a ~O~"'DE D.A TaiPA:- Quando se fa1la em que a liberclacle de commercio vae nm · e na.r as nossas manufacturas, me faz admirar, porque não sei como podem 
a~1Upehr no preço com as manufacturas elo paiz generos que pagan1 30 por cento, 

em elas despezas ele transporte e mais que tê em a fazer. . 
de ARCEBISPO BISPO DE ELV.AS:- Se nós temos j á esta liberdade ele commercio, 
te que ~se queixam os negociantes? Isto prova claramente que a liberdade qual 
c1:,U~ nao é a ele que trata esté projecto; e eu sou da mesma opinião do si·. conde 
est tr:-te, porque não sei como se pócle julgar que é mimitacla a liberdade que 
· · a e1 estabelece . 
cio ~ONDE.DA Louz~: - Orei? que ninguem cluvícla. qne o man~ncial "elo com~er
sem ha~er PT~clncçoes elo p~1z qn~ poder t~·ocar pelas estrangcm~',s . 8e nós tl~e~
u 0~ P1 oducçoes e a nossa mclustna fosse 1gual á das ontras naçoes, eu conVIria 

' c a utrh clacle ela liberdade ele cornmercio; mas qtlanclo nós nada temos que trocar 
dom ..,08 estrangeiros, que ganho podemos nós ter em aclmittir todas as suas pro-" 
h~cçoe~? A lei ele 1825 quasi que faz uma concessão illimitaclà, porque o que pro 
s~ e sao . c?usas quasi ·insignificantes, e a maior parte elas .fazendas estrangeiras 
c~o ad~Itt1clas pagando os direitos que a lei estabelece. E um principio certo, 
tarubo chz o sr. conde da Ponte, que não só se deve olhar pnra a agricultura, mas 
cru em 1 · é · h · co para o commercio; porém, para 1aver comrnercw necessano que a:Ja 
gau~as que se possam trocar, e em Portug~l seria brigar um anão contra um g i
co n e,. pNorqui;J nada tem que clat em troca elo que recebe elas outras nações. A 
Ini~~lssao consicleroH principalmente que o objecto cl'esta lei tende tambem a acl
cõ li 

1
o commercio de todas as nações ela America, porq11e os procluctos elas na

ta~1 c a Europa j~í. têem entrada quasi todos elles. Por isso a commissão, assen
quec 0

. que devia olhar-se mais para o Brazil e demais nações ela Amerrca, cuidou 
Ôlnda não era a oceasião ele se tratar cl' esta lei. 

de 1 ?NDE DE LINH.ARES: - A lei que nos occupa deve ser consicleracla debaixo 
qtlec ~~! aspectos !ntei~·amente cli:fferentes, pois ainda que. ella c~ntenha duas p~r~es 
ctas É m entre Sl alguma connexãp, com tudo nem l)Ol' 1sso . dmxam ele ser chstm
clar~ s~bn~cessa~· io trat~l-a~ separadamente para a cam.ara poder formar um .~ui zo 
Portu 

1
1 e a le~. A prunerra é uma concessão geral feita, não só ao commerc1o ele 

ga' mas stm ao de to-c\as as nações, eonccssão que ele facto é conforme aos 
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bons princípios de economia politica e que rião me parece admittir ·duvida em ser 
apropriada, uma vez que · ha;ja os regulamentos necessarios para impedir o con
trabando. Este favor concedido ao commercio em geral póde até ser posto. em pra
tica sem ter a mais leve influencia sobre o paiz, pois, concedendo-se a faculclacle 
ele deposito ás mercadorias de todas as nações, poderíamos comtudo ter um sys- -
tema JJara o nosso consumo inteiramente p1·ohibitivo. Não ba inconv.eniente,1 ha
vendo bons regulamentos de policia ele alfandegas, em aclmittir o deposito, e po
dem existir vantagens i.nclirectas, como nos mostram os princípios ele economia 
politica; logo não vejo mal em acloptar esta medida, uma vez que reconheçamos 
no governo bastante energia e força JJara fazer observar as leis policiaes das al
fanclegas, e como tal eleve ser o caso; não julgo portanto que se l)Ossa offerecer á 
camara a 1.riais pequena objec~Jio fundada, para não concorrer em approvar esta 
parte da lei . · 

Passando agora a trata'r da segunda parte, que consiste em estabelecer r egras 
geraes para regular o consumo elas mercadorias estrangeiras no nosso paiz, direi que 
regulamentos cl'esta natureza s~o excellentes e absolatamente necessaríos. Portugal 
não nos foi representado em um estado muito :florescente por alguns dignos pares 
(e realmente creio que tal é o caso) na sua inclustria agrícola manufactureira e .com
mm·cial; talvez concessões mHito francas não s~j am sempre o melhor modo de as 
reanimar; comtuclo não se segue que o commercio seja um estorvo, e é mesmo 
hoje . opinião entre alguns economistas que o commercio prececl'eu a agricultura e 
as manufacturas, e que talvez foi a causa da sua prosperic1Çtcle, pelas vantagen:;; 
ele circulação e movimento que imprimiu ás nações, dando origem a novos capi 
taes. Que inconveniente haverá em Portugal acloptar um systema favoravel ao 
c:ommercio, mesmo esb·angciro, · quando se prova que um tal systeJ:!ln foi favora
vel a outras naçÕE)S? Estas concessões devem porém ser sempre apropriadas ás 
circnmstancias locaes e. ás necessidades do paiz, Portugal é elle mesmo o exemplo 

· ele que restricções nem sempre aproveitam, porque, apesar elo systema i'\rohibiti
vo, as manufácturas não têero prospexaclo entre nós, antes os manufactureiros, 
prevalecendo-se das leis em seu favor, têem sido ~uitas vezes os primeiros a fazer 
o C<'mtrabanclo, do que se poderiam citar exemplos pessoaes . A inclnstria desen
volve-se, não por meio ele restricções, mas sim pela liberclacle conceclicla ás pes
soas e á propriedade pelo augrnento ele conhecimentos, por ·certas faciliclacles 
locaes que o governo pócle muitas vezes promover. Ta,es são as verchcleiras protec
ções a dar á inclnstria, mas nem por isso se poclem pôr ele parte algumas restric
ções nas alfanclegas . D'estas r estricções_, apropriadas ao momento actual, é que se 
occupot1 a lei em cliffexentes artigos; eu me reservo a fallar sobre alguns quando 
se tratar cl'elles de per si. Portanto o unico voto que faço sobre esta segunda parte 
é que não se ponha obstac~1lo ao estabelecerem-se pautas, toclas as vezes que as
sim ,convenha, com o intento de favoreqer progressivamente o desenvolviroen~o, 
maior ou menor, ela nossa inclustria. Uma .vez que assim succeda, e que se pos
sam fazer regulamentos apropriados, sou de voto qu(:} esta pa.rte da lei é util e 
deve ser inteiramente adoptada, como tendente a augmentar os rendimentos elas 
alfanclegas sem prejudicar a nossa inclustria; ele qualquer natureza que seja . Voto 
pois pela admissão cl' esta lei na sua generalidacle, tanto na primeira como na se
gunda parte, uma vez que por ella s~ reserve ao legislativo o poder fazer certas 
r estricções que forem reclamadas pela inclustria e pelos tratados coro as potencias 
estrangeiras, bem entendido que ele nenhuma maneira p0,sso approvar o pareeer 
da commissão e de alguns membros, para que se façam concessões em p::1!rticular 
a alguma nação, que não sejam apoiadas em uma perfeita reciprociclacle, achando 
n'esse caso melhor fazer concessões geraes ao commercio ele todas as nações, elo 
que a uma em particuJar, o que só tende ao monopolio, sempre prejudicial ao 
commercio e á. inclustria. ela nação que o concede. · 

CoNDE DA PON'rE:- Pediria que a votação sobre a generalidade do projecto 
fosse nominal. 

O presidente expoz que7 dizendo a çommissão parecer-lhe pre~atura a lei nas 
actuae13 circumstancias, cuiclava que esta devia ser a questão preliminar. 

CONDE DE LINHAUES:- Creio que, uma vez que o ministerio não reclama a 



d:mora d'este projecto ele lei n'esta camara, não podemos aclmittir esta observa
çao, porque OS. tratados ele commercio que existem obrigam certamente. ao gover
~O ;, ~as os que. aindH.! não !')xis tem não podem influir nas m~diclas geraes ele com
l ercw que aqm se adaptarem, pois antes bem pelo contrariO os tratados futuros 
~ evem ser conformes á nossa legislação existente. Portanto não sei porque nos 

evamos occupar de tratados que não existem . Parece-me que a commissão não 
estava auctorisacla para fa~er usta r eflexão ele per si; se ella por$m a faz em 
nome cto ministerio é bom saber-se . 

CoNDE DA. PONTE: -A commissão diz que «lhe parece comtuclo prematura . . . 
. con~ mais vantagem». E quem disse á commissão quo estes tratados se hão de fa
zer ~ós não sabemos se o governo tem tenção de fazer tratados ou não, e a 
commJssão não o pócle affirmar; portanto a r eflexão não pôde ser admitticla. Mas 
::l~ponho por hypothese qu e possa ser admitticla pela camara; não está j á cles
r:l~~a pela mesma camar~ .quancl? acln:ittin Na discussão do proj ecto na sua gene-

lc ade ? Logo que admittm a chscmssao, nao assentou que este e1·a o tempo op
por~no? Se não fo sse esta opportuniclacle então para que servia a discussão? 

f ONDE DA. TA.IPA. : - 0 proj ecto está j á.admitticlo á discussão e mesmo clis
c:1 tdo na sua generalidade, agora só falta ·a votacão . Se a commissão tem em 
VIsta algum tratado particular, o deveria dizer; mas' se· falla em geral ele tratados 
;ue s

1
·e possam fazer, certamente Mio ele fazer-se t ratados sempre, e por tanto não 

em ogar a reflexão ela commissâo. . 
b COl\'DE DE S. MIGUEL : -A cmnara tem ouvido fallar quatro dig-nos pares com 
t astante conhecimento ele economifl. política; talvez porém que isso não sej a bas
:tnte J;>ara poder deliberar, e por isso persuado-me que v. ex. a, na conformiclacle 
~ 0f ar t1go 39. 0- B elo regimento, clevení perguntar se a camara está ou não assás 
111 ormacla e · convencida ela utilidade elo projecto , porque, a não o estar , eu pro
ponho o adiamento ela cli scuss~io , na conformidade elo mesmo artigo 39 .0- B. 

~ONDE DA. TAIPA.: - A camara decidiu que a lei devia entrar em cliscussão, c 
~o~· Isso mesmo mostrou que estava sufficientemente informada; agora o que resta 
1 saber se està sufficientemente discutido o proj e c to na su.a generalidade e passar 
<L votação. 

t' CONDE DE S. MIGUEL : - A camara tem ouvido .as rasões que energicamente 
eem expressado os dignos pares que têem fallado; mas r esta agora ainda saber 

se está ~uffici entemen.te esclarecida sobre o a<:lsumpto em questfiq. Pócle ser que 
0 que apmaram os tres dignos pares não sej a a opinião de toda a eamara. 
f . CONDE DA. PON'l'E : - Se os membros que têem ouviclo em silencio a discussão 
tnbal? algumas· reflexões a fazer, porque as nã.o fizeram ? Porque não entraram 

em chsct:ssã.o? Isto seria muito natm·al; mas não querer trazer agora a camara a 
lllllab. decisão sophistica, clepois que a discussão ela mesma camara recaíu j á sobre 0 0 .J ecto él'esta lei . Eu vejo que o digno par não entra bem no sentido elo artigo 
qd~ leu, porque o obj ecto cl'ello não é para que se clemoxe a lei e para que fique 
a tacla quaiJ.clo o objecto não convem n'aquellas circumstaucias, mas não n'este 
casoc porque a cama,ra já. cleciclin qtlanclo admittiu o projecto á cliscus~ão . ' . 
hi ONDE DE S. lVlrGUEL : - O que o sr. conde ela Ponte acaba ele chzer são so

P smas, porque diz o artigo 39.0- B: «em toda a cliscussão>J 1 etc.; estamos no 
caso e }Jo . . l l. ·a . .t 
11

N ' , • r Isso propon 10 o ac 1amento, porque estou convenm o que o proJeC o 
ao e utll, nas actuaes circumstancias, ao bem do estado. 

C9NDE DE LINHA.RES : -Parece-me que em um systema ele justiça, sendo esta 

l;~es~a? complicada e de tal natureza, que ninguem deseja dar-lhe um andamento 
,;.eclphlt~clo, se algum membro cl'esta camara julga dever propor que não se ter-
.cu.Ine 01 e a l" "' . - t d' t . lll :1 < c 1scussao e que se possa contmtutr em ou ro m, eu vo arei no mes-

stl
o senttclo, porque acho que a consciencia. elos membros da camara não eleve ser 
rprel a· d . cl" 1 

1e.n 1• a ; e como nós, quando se fez o r egtmento, nos afastámos .ele uma me-
tl:c a rlllto .JUclicjosa, qual era a de não se adoptar lei alguma sem l)l'Ímeiro so:ffrer 
;{e~ ll:Scussões, como se faz em todos os parlamentos estrangeiros, não posso clei
s~'Lrd~ e dar o meu consentimento lXtra que a discussão não se feche, porque quando 
cleb :scute podem mtútas vezes apresentar-se novas faces a um negociq, e ver-se 

an(o de um ponto ele vista que tenha escapado a alguns dos ínêl.ividuos que 
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c.ompõem a .cam:na. N~~o vejo, pois, obstaculo a c1ue se prolongue a.Ignm dia mais 
a cliscL1ssãoÍ mesmo sobre R- generalic1ade d'este projecto, e portanto cu estou prom
pto a 'apoiar a proposição do sr. conde de S . Miguel, se julgar qüe o projecto deve 
ser adiado para um dia proximo. · · . 

CONDE DA T.AIPA: - Mas n'esse caso é preciso que seja pa1·a um dia determi
nado. Entretanto eu não vejo a rasão por que esta lei ha de ser adiada; isso são 
subtilezas parlamentares, porque esta le i está ba dez mezes na camara e todos 
têem tido tempo bastante para a meditar; agora se se quer em ter mais ou menos 
votos para que a lei passe ou deixe de passar, isso é outra questão, porque para 
reflexionar sobr e a lei tem havido tempo bastante. 

CONDE DA PONTE:- Ninguem duvida que o sr. conde de S. Miguel t em todo 
o direito de }JrÓpor o adiamento, e até eu assento que, tendo-o }Jroposto o di
gno par, se deve pôr á votação; mas eu peço que esta vota.ção seja nominal e que 
seja conforme ao que cliz o mesmo artigo do regimento, declarando se o aclia
mento ha de ser inc1efinido ou por tempo determinado. 

CONDE DE LINHARES : -Eu cuido que o digno par o sr. conde da Taipa não 
duvida ela minha sinceridade. Eu apoio com toda a efficacia o di scutir-se esta lei; 
o que proponho é que se suspenda só por hoje o debate, e que no primei1~0 dia 
em c1ue houver sessão esta discussão continue da mer:;ma maueira que hoj e o temos 
feito . T al é agora a minha proposição; mas não se julgue que intento negar o J:ll eU 
voto a esta lei, antes bom manifestei j á a minha opinião e as rasões em que me 
fundava. Portauto l'. minh a sinceridade está fóm ele toda a increpação. 

O presidente convidou o conde ele S. Miguel a declarar ·se o adiamento que 
propunha havia ele ser incle:finiclo ou temporario. 

CoNDE DE S. MIGUEL: - Eu pediria o adiamento indefinido, porque, já disse, 
c o r epito, que estou convencido que não é conveniente ao bem do estado este 
projecto ele lei; não temos ainda tratados com o Brazil e com algumas outras na
•ções com quem, elevemos ter r elações commerciaes, e feitos elles então é que se 
poclerá com mais conhecimento ele causa fazer uma lei sobre este obj ecto, que faça 
a prosperidade ela nação . Voto, pois, contra o projecto na sua generalidade, não 

· duvídando . qué o adiamento seja só pelos tres dias, para n' esse espaço ele tempo 
a camara mais sizucla e maduramente r esolver se deve ou não acloptar o proj ecto 
de lei em cliscussão. 

CONDE DE LINHARES: - Dado o caso que Portugal deva fazer tl·atados, creio 
que a base cl' elles não pó de deixar ele ser uma reciprocidade pei'feita; a- lei não 
prohibe essa reciprocidad e, antes por ella o govemo está no caso de fazer os 
tratados que quizer; tanto mais que, quando se discutir a segunda parte, é que 
se deve deixar ao governo essa faculdade pela suppressão ela palavra «actual
m.ente» no artigo 4. ° Com esta emenda fica ao governo toda a extensão para po
der fazer os tratados que mais convierem ao paiz. Portanto não ha perigo em acl
mittir a lei, mesmo tendo em v ista os tratados futuros. 

A requerimento elo conde da Ponte, apoiado pelo marquez de Fronteira e con
des de Lumiares 1 da Taipa e da Ega, r esolveu-se que a votação para o adiamento 
fosse nominal. F eita a chamada disseram admittil-o: cardeal patriarcha, arcebispo 
bispo de Elvas; bis}JOs ele Beja, de Coimbra, de Pinhel e de Vizeu; duque de La
fões; marquezes de Borba, de Lavradio, ele Louriçal, ele Olh~o, ele Pombal, de 
Torres Novas, de Valença e de Vianna; condes de Almada, êle Alva, ele Carva
lhaes, de Ceia, da Figueira, de Linbares, ela L ouzã, de Lumiares, ele S. Miguel, 
de Paraty, do Rio Pardo, ele Sampaio e ele Pena:fiel; marquez de Tancos ; conde 
do l\iesquitellp, e duque de Cadaval. D isseram ?'ejeital-o : marqnez ele Fi·onteira; 
condes ela Ega, das Galveias, da Ponte e da Taipa. 

Ficou portanto approvado o adiamento l)Or 31 votos contra 5. 

O deputado Francisco Manuel Gravito da Veiga e Lima l)ropoz em 21. que, 
estando talvez proxima a chegada do serenissimo infante D . Miguel, devia no
mear-se uma deputação cl.e do2le membros para ir comprimcntar sua alteza. Obteve 
assentimento urianime, e na . sessão immecliata a presiclencia declarou que seri::t 
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~omp~sta, alem do presidente e um secr etario da mesa, elo bispo ele Cabo Verde, 
~ranCisco ela Gama Lobo Botelho, barão elo Sobral (Hermano), P edro Paulo da 

~tnha., Manuel ele Sousa Rebello Raivoso, visconde de F onte Arcaela, João Fer
Llra ela Costa Sampaio, João Joaquim Pinto, Antonio Camello Fortes ele Pina e 

om;euço José .l.VIoniz. . 

b 
-!'>- camara hereditaria foram offereciclas, tar.p.bem no dia 21, as tres proposições 

n. mxo transcriptas 

Proposições 

1.• 

A commissão nomeada por esta camara para, na conformidade elo artigo 139.0 ela 
carta constitucional, examinar se a constituição política do reino tem sido exacta
~~nte ~bservacl~ , para prover corno for justo, precisa alcançar clara e exacta in
r maçao ele vanos negocias para poder com pleno conhecimento el e causa progre
c ~~· .~os. seus trabalhos: propõe á· camara que se peça ao pocler executivo, 1)elo 
m.1f1steno da fazenda, r elações elas mercês novas, r endosas, ele tenças, pensões, 
OlC enados, bens ou rendimentos da corôa concedidas posteriormente ao 1.0 de 
agosto de 1826, com declaração elos nomes das pessoas que as obtiveram por nova 
rerc~ ou com ellas for am compensadas ele outras de que gosavam, com as copias 
c 0~ chplomas respectivos . Igual r elação se peça ao ministro dos negocios do r eino 
l~ e. 0 que pertence ás ordens militares. Que ao mesmo ministro dos negocios elo 
Ieluo e elas jüstiças se peça uma r elação nominal elos ministros que h avia nos di-
versos t ,·b . ll · n unaes no 1." ele agosto de 1 826 e dos que postenormente foram para 
e ers promovidos, com as copias elos decretos das novas mercês r espectivas . 

ala da commissão , em 19 ele j aneiro de 1828. = Conde ele S. ]}fignel. 

2. " 

lh Dignos pares:-Longe de mim interromper a camara nos importantes h· aba
os a que actualmente se dedica em seguimento a este meu sincero protesto; es

b:~o qt;e me sej~ _licito cham~r .a attenç.~o da camara para ~ le.i regulamentar ~o-
.. ~ respousab1hdade dos mnustr os, lm, a meu ver, ela pnmem1 transcende,ncw, f0

t1 Isso que é aquel la que divide o governo monarchico repr esentativo do absoO o,, ~oncorrendo para conser var-se o respeito e acatamento devido ao throno . 
rn pro.J ecto_ de lei deveria acompanhar a minha proposição; mas , consultando os 

.eus clebe1s talentos, venci o meu amor proprio e nã.o me atrevi a encarregar-me 
espontaneamente cl' est e di:fficil trabalho. 
s Pr~ct:rei examinar o que existe legislado pelas cluas nações cujo governo mais 
Se ~SSimllha ao nosso, e nada encontrei no governo francez e pouco no inglez . 
e~· ~ a accusaclo de contraclicção fallanclo· mui cliffusameute n ' esta ma teria; dir ei 

1 
pols, apenas que, não podendo conchür-se 'todas as leis regulamentares, será muito 
menos o mal que resulte existindo esta lei. Servindo-se a camara acceitar a minha 
propobsição, é. o meu voto que se nomeie uma commissão ael hoc, ele ·que sej am 
lUeS ros elois elos dignos pares que j á fizeram parte elo ministerio . 

ala ela camara, 21 ele janeiro de 1828 . = J.l!Ja?'quez ele Aleg1·ete. 

3.n 

inl'~r. presidente, sou militar, e a causa elos militares não póde ser olhada com 
s c 1. er ença .n'esta camara, cujôs membros derivam a sua nobreza elas armas e elo 
t:~gue verttclo em clefeza ela patria. As leis deram um fôro privilegiado aos mili
ci1~8 ' . formando para elles uma especie ele jury, no qual são julgados e senten
le~c 0: .c~os seus. clelictos, tanto çivis como :rt1ilitares, e, ten_clo em vista o rigor das 
qlle s nlitar~s , JUlgou a incomparavel bondade e sabeclona elos nossos sober anos 
pe. . e . dev1a cr ear um tribunal q_ue poclesse modificar aquelle rigor, conforme o 
qlllmit!188em os princípios e regras de direito: esta a orig·em do conselho de justiça, 
ca :t na o p~der:clo conservar algumas elas snas a.ttribui ções, por serem oppostas á 
e~ a const1tucwnal, precisamente ba ele ter alguma alteração n'ellas ; pelo que, 
c1esqn~~to se não r egula· a aclministração da J·ustiça criminal, perante as auctoricl a-

crvu:; 'l' . . I e m1 Itares, por um modo adequado á carta e systema conshtumona , 
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para o que pócle ser preciso um maior espaço de tempo, c talvez esperar-se pela 
orgauisaç?io do codigo geral civil e ordenações militares, proponho provisoriamente 
o seguint·e pt·ojecto. de lei: 

Artigo 1. 0 O cons lho ele justiça ele ora em diante mo ti vari as suas sentenças, 
principalmente aquellas que tiverem por fim alterar as sentenças proferidas nos 
conselhos de guerra de primeira instancia. 

Art. 2 .0 1: os casos em que o mesmo conselho julgar qtw os processos elevam 
reverter aos conselhos ele primeira instancia, se ele-verão apontar cspecificadamente 
os defeitos ou nulliclades que nos mesmos se oncontr·uem e não forem estranh os 
á questào principal ennriciacla no corpo ele dolicto, para quo, satisfeitos, se dê nova 
sentença, que subirá ao conselho . . 

Art. 3 .° Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Palacio ela camara dos pares, em 21 ele janeiro de 1828. = Cancle ele L1tmia-

1·es, par elo reino. · 

Foram todas admitticlas, ficando o auctor ela segunda encarregado de redigir 
o projecto a que aliuc1iu, e promettcnclo o ela ultima fundamental-a opportlilla
mente. 

O deputado José Cupertino ela Fonseca e Bri to, relator da commiss?ío de pe
tições, lêra em 21 o parecer assignaclo por ello, José Homem Correia Telles, J oa
quim Bernardino Roch'igues Coimbra, José AlvHes Pinto Villar, José Antonio· Fer
reira Braklamy, Custodio José Leite Pereü·a c Luiz Ta-vares elo Carvalho e Costa, 
sobre diversos requerimentos, parte do qual se discutiu logo, ficando a restante para 
outra sessão, a ele 23, em que se tratou elo assumpto relativo a um occlesiastico, 
suscitando longo debate, terminado no dia subsequontc; e \7 isto como 6 de caracter 
político e versa sobre attribuições ele poderes, aqui o cleixfLmos transcripto. 

Parecer 

O conego Antonio Martins ela Costa e Menezes diz que em 1823 fôra suspenso 
do exercício das sua: 01;dens e elo seu beneficio, por lhe terem feito culpa por se 
ha-ver ali taclo na guarda cívica. Qnc sendo em 1824 absolvido no juizo ela com
missão sobre opiniões políticas, o seu bispo, em vez ele o reintegrar em todos os 
renclimento1l elo seu beneficio, por especial decisão cleterminára que cl l.o p erdesse 
todos os rendimentos desde a suspensão até á data do r cgio indulto elo 5 ele junho 
ele 1824, e de então em c1iantc todas as distribuições quotidianas emquanto não 
resiclisse no côro, inhibindo-o entretanto de residir, applicando-]he assim a di po
sição do § 7. 0 do referido indulto, q tle só é applicavel aos emas ele almas. 

Pede a esta camara qne o mande r eintegrar no scu beneficio e em todos os di
reitos e regalias inherentes a ellc, e quo o cabido lhe r estitua todos os r endimen
tos de que tem estado e se acha indevidamente privado, declarando que o § 7. 0 

do indt1.lto não é applicavel aos conegos, mas sómente aos parocbos; acrescent.'l 
que já recorrêra ao go-verno e não obtivera pro-videncia alguma. 

Parece á commiss?ío que ao poder legislativ-o, assim como não pertence conce
der inclnltos, tambem não compete inter pr etai-os, e que todo o negocio, no est ado 
em que se figura, está fóra da esphera das attribuições ela camara. 

Concluída a leitura usou da palavm Joaquim Antonio de Magalhães, sendo de 
-voto que se pedissem esclarecimentos ao governo . 

.. Discussão 

LUIZ TA. VARES DE CARVALHO E COSTA : - O requerimento tinha palavr~s e não 
tinha provas; escreveu o auctor o que lhe pareceu e não provou nada. Quem al
lega factos e não os prova, importa o mesmo que não dizer cousa alguma. E is
aqui po rque. sustento o parecer ela commissão. 

FR.A.NOISCO ANTO}.TJO DE c~rPOS:- Sr. -vice-presidente, aqtu é o logar do se 
fallar a -verdade, e en não tenho nunca temor de a dizer. O crime cl'cste homen1 
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é .~er coust~t-t:Lcional, c o bispo de Vizeu ser um apostolico façanhoso . . . (lnte?Tu
}i~to elo vwe-prêsiclente~ est1·anhwulo . aquelle excesso.) Pois bem, eu me modero . 
'ste ~onego, amigo das instituições liberaes, e não achando lei que lh'o probibis

se, cam no ho1'1'0Toso attentctdo ele vestir a farda cívica em 1822, e o seu prelado 
p~or esta causa o tomou em horror e lhe tem 'causado todas as perseguições qne 
teem ~staclo ao seu alcance. Depois de muitos traba;lhos conseguiu ser julgado pela 
comnussão creada em 5 ele outubro de 1824, e sendo absolvido ela pena concs
~oncleut~, patece que a execnção· da sentença era dever ser metticlo de posse do 
~eu offic1q e b(:•.J1eficio; mas n~o foi assim. O bispo, con.servando a sua sanha, in-
:rpreta o § 7.0 elo indulto ele 5 ele junho do mesmo anuo, e o estende aos cone
g~~' qnanelo elle só se refere aos curas ele almas; e por esta interpr etação se acha 
Pll~ado desde então elas distribuições quotidianas do seu b eneficio . Requereu por 
muitas vezes ao governo, e elo livro ela· porta consta : «<nforme o bispo ele Vi-
zen» )\,r,..s b" N . f! · h ·1 lN 

· 1 c• o ISI>O nao 1111orma nunca, e aqm se ac a um ClC ac ao sem recurso 
l~orqu:e um subc1ito é superior á lei ou porque o governo não t em força para obri-
gar esse subelito. · 

Olhemos agora o quacl1·o por outra face . Os conegos ela catheelral ele Vizeu, 
~l~ em 12 ele dezembro ele 1826, em acto de camara solemnemente, e n'umajunta 
1\~lc~e, cl:sthronisaram o senhor D . Pedro IV, a senhora infanta regente e a seu 
ai rt~·w chspozeram ela corôa, estão r esidindo no côro, nada perderam dos seus 
~enC!mentos, e isto por um aviso da secretaria sobre informação do bispo, debaixo 

0
. prete.xto. ele que não foram suspensos pelos meios canonicos! E não é isto em 

oc~10 ás mstrtnições e á carta? Os rebelcles protegidos e os amigos da carta oppri
~rcl?s e ve:--ados! Portanto sou de opinião, se .o goyerno tem força para resistir 
0

, . rl epotenCJa ele Um subdito, que esta Camara. lhe pergunte porque não tem clefe- I 

~~c 0 ao supplicante, e porque rasão o bispo tem deixado ele in,formar, como lhe 
eem ordenaclo as p ortarias elo governo. · . 
]~Ü.NUEL BoRGES CARNEIRO:--, Ha uma irregnlariclacle bem notavel n'este pro

c:~l.mento, ~ é .q~w a applicação .elos inclult?s aos diversos inclividuos não seja fe~ta 
P 0 poder .JUchcml, mas pelo brspo de V1zeu. Se elle entr egasse estes nego01os 
(~':anelo a sua natureza o permitta) ao seu vigario geral on r~lação ecclesiastica, 
f cHa serem decididos em processo regnlar, segundo as provas, e com r ecurso para 
':l· rletropole ou para o juizo da corôa, en não fallaria n'isto . O indulto, uma vez 
:a~? pelo J?Ocler moderador, é uma lei cuja applicaçã.o in di viclual p ertence aos jui-
2íes' e assrm se pratíca incontestavelmente nos fóros secular e militar, mas não 
0011

1 os ecclesiasticos pelo bispo ele Vizeu . 
Quando era secretario ele estado viu-se nos perioclicos o extracto de um aviso 

};1~e mandava empossar em seus beneficios e levantar os sequestras a alguns mem-
108 , do ·cabido cl'aquella cidade que tjnham servido aos r ebeldes e ido armar-se 

·lom elles á Hespanha, com o fuo~lamento, diz o aviso, de não haverem elles sido 
1 :rapossac1os, sec1uestrados e ju~gado::; canonicame1:te .. Se, aquell~s actos não são re
á <'les, se armar-se contra el-rm e contra a ::;ua le1, n· neste remo e na Hespanha 
\ t1sta dos rebeldes, servir na junta revoluciona,ria, etc., se tudo isto nã.o é crime 
~ ~ esa-magestacle, como entendem aquelles que chamam nvolt~cionm·ios e exalta
G 

08
. a~s amigos ele el-r ei e elas suas leis, e que sendo implacaveis inimigos cl' estes 

~arlSSJrnos o bj ectos, cahmmiam e perseguem atrozmente aos que os amam e de
le~d~m; se assim é, digo, a ·questão esUt acabada. Porém, se taes actos são ver
c a en·a r ebellião e lesa-magestade, como se absolvem os conegos com o funda
mento ele não terem sido jnlgaclos pelos canones? Acaso ignorava o bispo que, se
gtn~lo as leis e costumes de Portugal e da Europa, na lesa-magestacle não gosam os 
c 0~1~·os elo fôro clerical, e que não são julgados segtmclo os canones, mas segundo 
as 1 ei.s? .Por cuja auctorielade eram feitos aquelles sequestras nos b eneficios se não 
pe a Jtll'lsdicção secular e judicial? Aonde se não em as r elações se podia conhe
~r s: .aqnelles conegos estavam ou não nas circumstancias ele gosar do indulto? 

mrUistro ele estado assio·na o indulto· elle mesmo é o seu executor. Esperava 
eu nne . . l o ' b l . , li .. 

1- os n;nmstros c e estado se começassem a 3, ster c e env1ar a::; c versas re-
partiÇÕt:ls · l · · f · ·1 
0 · · aVIsos e portarias, tendentes, não a executar as e1s, mas a·m nng1 -as 

1.1. snspenclel-as. Pretendi ha pouco imprimir uma dissertação sobre o não poeleJ' 
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ser preso 0 escriptor que imprimiu seus escriptos com licença regia. Perguntei à 
censura porque se m.G negava licença. Responderam: <<Porque temos cá uma por
taria manuscripta do bispo ele Vizeu, secretario de estado, que prohibe imprimir 
cousas que toquem a censurar empregados publicos, e a vossa dissertação analysa 
os accordãos da relação, que julgaram leg·al e s11stentarElim a pi'onuncia _e prisão 
de muitos auctores que haviam escripto com licença regia1J. Cuidava eu que o ele
ereto de agosto de 1~26 era o que regulava a materiã da censura, e que no § !D .0 

mantinha bem o respeito devido aos empregados com a incLÜpação que é permiL
ticlo fazer elos seus actos; pOTém o bispo de Vizeu erigiu-se em legislador e r es
tringiu a seu gosto aguelle decreto. 

Ainda não está muito longe de nós o tempo em que aos advogados do Porto, que 
alleg9-vam com leis impxessas e publicadas, á junta ela companhia dos >:inhos se r es
pondia: <<Temos cá avisos e resoluções manuscriptas em contrario''. As partes que 
citavam leis nos seus r equerimentos ao 8l·ario, se respondia.: «Temos insinnaçõcs 
verbaes em contrario)). Cuidei que este tempo tinha passado, mas enganei-me. 
Supprímem· a liberdade de imprimir porque aspiram á impeccahilidade de que só
mente gosa o rei. Não querem conceder qne seus actos publicas são propriedade 
da nação; que a esta é permittido considerai-os quando quebram as leis. Dizem 
que provoca a insubordinação quem argue as suas infracções, quando, como já 
aqui observei, apoz ·o illustre Bentham, o censurar as transgressões e as dissipa
ções dos altos empregados é ser o verdadeiro amigo elo governo e ela patria; por
que com /aquellas infracções os ministros ele estado, não só offendem um ou outro 
individuo (o que embora seria toleravel), mas desmoralisam a nação, fazem per
der o respeito á magesta.de e se inhabilitam para poderem elles mesmos exigir a 
responsabilidade elos empregados subalternos . .!VIas para que tudo isto? Para con
cluir que o bispo de Vizeu se faz r esponsavel em usurpar o poder judicial e em 
impedir que o cop.ego r ecorrente não possa gosar da graça ele dois indultos con
cedidos pela magestade elo senhor D . João VI e senhor D . Pedro IV, elos quaes 
elle por nenhum modo é exceptuado, e pedir-se explicaç~~o ao governo sobre não 
dar ao supplicante ha tantos annos despacho bom ou mau, e sobre deixar-se des
obedecer do bispo, mostrando á nação que não tem pocler sobre elle .. Aliás ao -po-. 
der legislativo pertence vigiar sobre a observancia elas leis, e debalde seria o fa 
zerem-se se não houvesse meio de r eprimir a sua infracção, quanclo os secretarias 
ele estado o não _ fazem. 

JosÉ ÜUPERTINO DA FoNSECA E BRITO:-- Se ·se commette uma violencia <.:ou
tra qualquer cidadão, cliz a lei : «recorra <1 corôa·». No jtúzo da corôa se tomará 
conhecimento dos aggravos que se interpozerem 'das auctoridades ecclesiasticas; 
a mesa deciclir,á, e para essa decisão não poder ser iUudicla, a mesma lei tem dado 
providencia. A commissão 'pareceu que a parte não tinha empregado os recursos 
ordinarios elas leis, e n' essas circumstancias acl~ou que não podia dar outro pare- . 
cer que o que cleu 1• 

J OAQUTif ANTONIO DE MAGALHÃES: -Eu hontem quando p edi a palavra para 
corroborar a minha ·opinião sobre o parecer, isto é, que parte d0 requerimento 
não pertencia á ~amara, qual é o ser ·restitlúclo ao seu beneficio, e o mandar-se
lhe pagar o que se lhe devia; porém a outra. parte, isto é, o não se lhe haver ap
plicaclo o indulto, o que é verdadeiramente uma falta ele execução ele lei, e por 
isso julgo que pertence á cama.ra, por Sel' das suas attribui ções o velar na g1uarda 
ela carta e promover o bem geral ela nação, pois que este se não promove quando 
as leis são infringidas, e o indulto, depois ele concedido, é uma rigorosa lei ; alem 
d'isto foi a. pratica inalteravelmente seguida na camara toda a sessão elo anno pas
sado, ainda em n egocias de pouca monta, o exigirem-se estes esclarecimentos e o 
perguntar-se ao governo por<i[ue tinha feito ou cleixaclo ele fazer esta ou aquella 
cousa i e não sei a rasã0 por que agora se não ha ele fazer o mesmo. Eu não pre
tendo fazer agora a enumeraÇão das infracções que a carta so:ffreu; mas emfim : 
lnjandt~m 1·egina jubes Tenova?·e dolo Tem:& , 

Não posso deixar ele obser~ar que até chegaram ~ ponto ele mandar o governo 
deportar um deputado para Oeiras? e isto por uma simples portaria, cujo r egisto 

1 N'este ponto foi interrompido o debate, que prosegniu na sessão de 24. 
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não existe na secretaria. Que 6 isto, senhores ?· Será a carta mu presente insidio
so, para que o cidadão amante d'ella seja continuamente persegnide? Não, por 
felto i não foi, e seria a maior injustiça attribuir t aes intenções ao soberano legis~ 
ac or, que outra consa não t eve em vista senão a felicidade e a gloria da nação 
~o:·tugueza. E não devemos nós velar na guarda da constituição e saber se as leis 
~Iam ou não executadas? Eu digo que não podemos dispensar-nos ele tal o briga-

- çao. Por este motivo, e lembrando, como j á fiz, o que se praticou o arino passado, 
voto que se peçam ao governo todos os esclarecimentos que poclér fornecer-nos, 
~) erg~lutauclo-se-lhe a rasão pnr que se nã'o executou uma lei; porém, quando isto 
t~ n:o ~pprove, proponbo que se remetta este ~·equerimento ~ co~1miss~ ela s in-

acçoes para dar o seu parecer, porque ha aqtu uma verdacleu·a mfracçao. 
Lurz TAvARES DE CARVALHO ·E CosTA: - T em sido combatido o parece1· da 

commissãe ; diz-se que o bispo diocesano era clesaffecto á carta, e se concluiu que b' ser O n:esmo r equ erente muito constitucional é que lhe trouxe a desaffeição elo 
B 18) 0 : a 1st_o é que se r:ecluzem os argumentos que se tê em feito. Eu não quero cle-
enc er o b1spo, nem fallo d'esta fórma porque queira apoiar infracções, pois, se 
n~e persuadisse que n 'este caso as havia, faria o que sempre tenho feito ; e até 
:::;io:1 ~em co~ vencido ele que aquelle qüe tomas~e so ~1~e si a. de fez a elos ministros P ::n e mfracçoes da carta e abusos elo pocler nao Sail'la mmto bem da em preza . 

ara não ir mais longe, t enho um exemplo ele casa, pois todos sabem que ainda 
ern setembro passado fui degredado para Miranda , só porque na sessão passada 
~prese~~ei na camara um documento pelo qual mostrava qtl.e o intendente geral 

a poltc1a havia zombado elo § 11.0 cl0 artigo 145.0 da carta, fazendo avocar .um 
pro.cesso crime ele r ebeldia em que elle t inha uma boa parte ; zo mbaria que, para 
mars sentir, ainda lhe trouxe o ser despachado desembargador do paço, t endo feito 

. apen:s logar e meio na magistratura triennal. 
· Nao quero, como digo, defender o bispo nem o ministro; quero accusal-os, sem

pt:e que haja factos e IJ rovas . .Mas no caso presente, pergunto eu, aoncle estão as 
provas ? Eu já disse aqui, e agora o repito, que factos sem provas são palavras ll nada mais. Diz-se que se pedissem esclarecimentos ao governo ; é o mesmo que 
ç. z~r que esta camara se faça procurador ela parte para pedir ao governo os escla-

. 
1.°Cimentos ou as provas que ella não apresentou ou não podia mostrar. O mesmo 
requ_erente vem peelir a es ta camara a interpretação ele uma lei, de cuja falta ele 
;pphcação. exige a Tesponsàbiliclacle ; é por consequencia elle mesmo quem a en-
ende duv1closa. E nada mais contradictorio do que procurar a r esponsabilidade 
pa,~a o executor ele similhante lei. E il-a aqui: é a de 5 ele junho de 1824, no 
§ .o, a qual diz as: im ... (Le~~ .J De onde concluo que, se ella comm etteu tudo 
~~ pensar e consciencia dos bispos, como ha ele exig ir-se-lhe a responsabilidade ? 
l esponclenclo que ·assim ·O entendeu e assim lh'o dictou a sua consciencia, tem proh llZiclo uma defeLla que ningLlem lhe pócle encontrar, ao mesmo passo que estou 
b etf certo de que, se o bispo tivesse uma pia affeição a este systema, tinha aca
n~~ 0 a. ve~ação do cleri9·o. Diz-se que uma commissão. o julgou, e qne o bispo 
.... qurz r emtegral-o; po1s cl'essa mesma falta é que 4ev1a haver o r ecurso á co-
toa· se o ~ .c ~ ' • d l · d l ' nao 1ez, esta camara nao esta auctonsa a nem ceve ser procura or c as 
Partes. 

f li FR~NC!SCO ANTONIO DE ÜAi\1POS:- O membro da commissão que acaba ele 
;~ hl' Jnsttfica ·O parecer da mesma comn:iissão, dizendo que o ·reqnel'imento não 
\7 m a sufficientemente documentado. Convenho que assim sej a ; mas aincla que ti
cl eUbe os clocumentos pr ecisos, é tambem certo que a camara não podia tomar um ::i 

0 
e eração conforme os clesejos elo requerente . A camara não podia mandar qu e 

f c~nego fosse aclmitticlo ao côro, que se lhe pagassem os seus vencimentos e que 
ao:~~e 0 seu cabido quem lh' os r epozesse ; não podia igualmente deliberar que o 
;~ 1.~0 7 · 

0 
elo indulto lho não é appli cavel, porque seria erigir-se em tribunal jucli

aiano .. Mas_ o que é evidente para mim, apesar cl 'e.ssa falta ele documentos, é que 
1ll c~mara tem direito de exigir, e deve exigir elo governo, que lhe diga por que 
P 

0
,
1v0 não tem deferido aos r equerimentos elo supplicante. Ell e allega que tem 

111~~. vezes requerido a_o gov:eruo, e se não . apresenta ~rova cl 'is~o , en posso i?for-
a camara que v1 no l1vro ela porta nnforme o btspo el e V1zeu)) por maiS' el e 
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uma vez. Creio que posso ser r eputado t estemunha maior de toda a excepção; se 
elle não ~presenta pl·cva cl'isto, eu tambem não sei que elo livro ela porta se pas
sem certidões ; o facto é que este cidadão está fóra elo seu beneficio ha quatro an
nos, e que o bispo , devendo fazer executar a sentença qne o absolveu, elle inter
preta a lei a seu arbítrio, excluindo-o ela sua disposição; sendo ela natureza elas 
leis penaes o não . aclmi.ttirem interpretação extensiva. Nós, que somos mais elo que 
elle, e que seguramente valemos mais do quo elle, não podemos interpretar as leis 
sem concorrencia elos outros doi s ramos do poder legislativo; e elle por si só, sem 
auctoriclade e de proprio motu, julga-se auctorisaclo a fazer similhantes interpre~ 
tações . 

Disse o sr. deputado que a lei deixou á consciencia dos bispos a admissão elos 
ecclesiasticos . Isto é falso; o § 7. 0 diz expressámente : nOs ecclesiastic.os não po
cler ãp entrar no exercício elo ministerio pª'rochiah, etc. D e onde se vê claramente 
que só os emas ele almas é que :ficam sujeitos á cleliberaç&o elos prelados, e que a 
r espeito elos mais se deve executar a sentença simples e puramente ; ora ninguem 
curá nem póde dizer que nm conego é cm·a ele almas. Finalmente, quando não 
fosse por es te indulto, temos o outro €lo senhor D . Pedro IV, ele 29 ele abril, o 
mais amplo que soberano nenhum j amais concedeu; elle tem r equerido a -sua ap
plicação e não se lhe tem permitticlo, e isto é evidentemente uma violação ela lei. 
Portanto sou ele opinião qu e, on o requerimento vá á cominissão clejnfracções, c 
ella clin't se houve infracção ou não, ou que se peçam esclarecimentos ao governo 
para se deliberar em favor dajustiça e ela innocencia opprimicla. 

JOAQUil\'I ANTONIO DE JVIAGALHÃES :- Sobre a ordem, sr . vice-presidente. Em 
primeiro logar peço q. leitura elo r equerimento; em segundo, que o sr. deputado 
mande para a mesa o indulto, e lido pelo sr . secr etario se verá que não tem r es
tricções . · 

VICE-PRESIDENTE : - Satisfar-se-ha. O sr. Borges Carneiro t em a palavra. 
M.ANOEL BORGES C.ARNEIRO: - Opponho-me a que esta petição se r exi:J etta para 

a commissão de infracções, assim por se não perder o tempo ela; discussão ele hon·· 
t em e hoje, como porque aquella commissão conhece sómente elas infmcções 

· ela carta, e agora proprjamente estamos em caso ele infracções ele lei. Fallo do 
indulto ele 1824, cuj a ~xcepção, ha pouco acabada ele ler, falla expressamente 
elos empregados no ministerio parochial, e comtuclo o · ex . mo bis]JO de Vizeu quer 
incluir n'ella um conego, tendo-o snspenso elo seu beneficio e privado ele seus r en
dimentos desde o anno ele 1823, sem que lhe possa aproveitar, nem o indulto de 
1824, Ane tem a dita excepção elos parochos e não elos conegos, nem o outro in
clnlto do se11hor D . P edro IV, que é amplíssimo e sem excepção alguma, dado no 
t empo ela publicação ela faustissima carta. Grande eleve na verdade s.er o crü;ne 
c1o conego; é na verdade o maior que pócle haver no juizo elo bispo: convem sa
ber ser amigo dos prineipios constitucionaes. Ouvi dizer ha pouco que se não de
via conhecer cl'este requerimento porque i:J ão se ajuntavam documentos comprova
tivos . Que maior prova que a notoriedade publica? Qual · é o sr. deputado elas 
províncias elo norte que não_ sabe este facto ? Eu me demorei alguns dias em Vi
zeu nas eleições passadas ; a arbitrariedade elo bispo ~outra este conego era as
sumpto cliario elas conversações . O seu crim e é ter vestido em 1823 a farda mt· 
cional; a saber : o vestido approvaclo pela lei que então r egia e auctorisaclo p,elo 
exemplo elo soberano. Dois inclnltos rião bastam para lavar tamanha maldade ! 
Façamos aqui comparação . Vestir a faràa nacional a pró elos princípios constitu
cionaes é um clelicto inexpiavel, e p ermanece para sempr e a suspensão elo benefi
cio e ele seus r endimentos; servirem outros conegos ela mesma sé na junta r eb el
de ; associar em-se aos rebeldes com armas na mão contra el-rei e a sua lei; irem 
com elles para H espanha; tudo isso nada vale para o bispo, que promptamente. 
fez com que se .levantassem os sequestras, que por anctoridacle secula.r e judicial 
lhes haviam siclo feitos em seqs canonicatos, os quaes conegos, em consequencia, 
for am logo á sé cantar solemnemente a missa, com escanclalo ele toda a cidade. 
Para isto não foi :nceessario que na relaçã.o se lhes :fizesse applicação do indulto; 
bastou dizer-se em um aviso que aqnelles conegos não estavam jnJgaclos canoni
camente. 



63 

é Duas cousas nã~ _lidas na historia temos visto ~'estes dias. Primeint, estar em 
~- um sys_tema politwo, e serem presos e persegmdos os que o seguem, e prote
gido~ e ammados os que o combatem. Se por desgTaça de Portugal algum dia vier 
a caw ~a legitimiclade do· senhor D . P edro IV e a sua felicíssima lei, nós, os que 
~~ am~Lmos_ e defenelemos, ·contâmos já com a perseguição . JYias o pasmoso é ver 
Jc persegmclos os que as defendem e amam, estando uma e outra em vigor, e 
?Onverter-se em veneno a dadiva elo augusto legislador. A outra cousa tambem '· 
1};:-uclita é protegerem e excitarem os r ebeldes contra aquelles dois caríssimos 
~ aectos ; estes, animados com o favor, levantarem-se; os generaes :fieis quebra-
1_em-lhes as cabeças e os braços; e então aquelles que assim os animaram e favo -
1_eccram ficarem a sangue frio, sem vergonha nenhuma, vendo desbaratados os 
seus afilhados. Voltando, pois, ao presente caso, digo que se devem pedir ao go 
~erno esclarecimentos sobre es te escandaloso 'caso,. porque o artigo 145.0 § 27. 0 

c a_ carta, concebido principalmente para os ministros de estado, os faz r espousa-
~els pelas transgressões quo commetterem os seus subalternos, se não os r eprimi
\ em; e o governo E.ão eleve mostrar que manda ao bispo, e que este lhe desabe-
~ e_ce em ma terias temporaes . Nem se argua a falta ele interposição ele 1·ecurso no 
JLuzo ela corôa, porque a queixa immecliata ao throno nunca es t'á fechada, e menos 
~~ ló~e cl~zer 9-ue o direi~o . de petição estab_ele~iclo na carta não é con~ediclo aos 

lC aclaos que forem opprumdos pelos eccles1asticos1 e qu e n 'es te caso so compete 
0 r ecurso ao juizo ela corôa. 

V ICE-PnmsmEN'l'E : -V ae-se ler o r equerimento. 
. JOAQUIM AN'l'ONIO DE MAG.ALHÀES : - Na secretaria ou no archivo eleve CXlS

tu· O indulto, e eu pedia que ·se mandasse ~er . 
, ANTo~-rro JosÉ ÜLAUDINO DE ÜLIVEilU. PiilmN'l;EL:- Sr. vice-presidente, não 
e 
1
necessario ler-se o indulto, porque o que concedeu o soberano legislador o se-

11 bor D. Peclro IV é o mais amplo e não t em restricção alguma; toda a camara o 
sa e perfeitamente . 

·~ JOAQUIM ANTONIO DE MAGALHÃES: - Se v . ex. a j ulga que não tem r estric
Çoes eu cedo do meu requerimento. 

VrcE-PHESIDENTB:- E u não posso julgar · nada, que n ão sou juiz; só se o 
sr. d l epntae o desiste elo seu r equerimento. 

JOAQUIM AN'l'ONIO Dll: lYIAG.ALHÃES : - D esisto . 
AN'romo ÜAMELLO FOR'l'ES DE PINA: - Opponbo-me a que este negocio se re

llletta á commiss~i,o de infracções : 1. 0 1 porque este negocio já foi encarregado a 
~lU~ commissão, que sobre elle deu o seu parecer, e se se r emettesse a outra po
. ena julgar-se que esta era superior áquel la·, o que é falso, porque toetas são 
1?llaes ; 2 .0

1 porque tendo gasto muito tempo hontem e hoj e na discussão do pa
\ ecer ela commissã?, Ne estando a cam.ar~)á ~uffic~entell\ente esclareci cl~ , não é ju~to 
c etnorar a sua clemsao. Por esta occaswo tirare1 um engano que aqm t em hav1do 
qnauto ao aviso pelo qmLl se mandaram admittir aos seus beneficios os beneficia · 
~os que_ não !oram su~pensos ca:nonicamente e depo~s se aproveitaram do indulto. 

ste avrso nao é elo blS})O ele V1zeu, como se tem chto. . 
JosÉ ÜUPERTINO DA FoNSECA E BmTO : - T em-se elito causas aclmiraveis, mas, 

a llleu ver, alheias elo objecto ela questão, e a que se póde applicar o sed non nw1c 
C?'~tt hic locus. N'esta discussão , como no exame elo negocio, eleve partir-se elo 
:P~Iucipio que póde regular a competencia ela camara em tal assumpto. A càmara 
~ao P?cle tomar conhecimento elo objecto elo requerimento senão clebaixo ele 1,un 

_e clors pontos ele vista, isto é, para examinar se ha iufracção da carta constittl
Cloual para cumprir os deveres que lhe impõe o artigo 139.0 da mesma carta, ou 
~)~r a Ver se ha mo ti v o l)ara se fazer effectiva a responsabilidade de algum minis 
r 0 ele estado e se decretar a sua accusação . O -parecer da commissão considerou 
~ó _caso como manifestamente alheio cl'estas circurnstancias, e por isso o declarou 

la das attribuições ela camara. -
l E porventura os. srs . deputados que impugnam o parecer ela commissão t êem 

e les mostrado que aqui houve alguma infracção ela carta, ou que ha fundamento 
· P~~-a !-" r esponsabilidade elo ministro a quem o r equerimento allucle ? - Quanto ao 

PllllJ.en·o principio, os mesmos srs. deputados têem expressamente reconhecido que 

.. 
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no negocio se não apresenta infracção da carta; c com e:ffeito ningncm a poderú 
apontar. E sendo a.sRim, fal ta inteiramente o primeiro fundamento por onde a camara 
poderia assumir o conhecimento miudo e fundamental çlo caso que se propõe. Mas, 
diz-se, ha bastante motivo para a responsabilidade elo ministro e secretario de estado 
dos negocies ecclesiasticos e de j usti.ça. E como se mostra isto? De modo nenlmm. 
A car ta cle:fine claramente os p;rincipios ela responsabilidade dos ministros de es
tado . O artigo 103.0 é terminante a este ~·espeito . E lle diz assim . . . (O O?'ado?' 
leu o a?'tigo alludido.) Ningnem mostrou amda, nem será capaz de mostrar, em 
qual dos paragraphos d'este artigo se póde encabeçar a responsabilidade que re
sulta do caso proposto . Em que abusou o ministro do poder? Que lei deixou de 
observar ! Qt-re obrou contra a liberdade, segtm:mça ou propriedade d'e.ste cidadão? 
Um honrado membro quiz deduzir a responsabilidade .clo ministro de estado de ou
tro logar da carta, § 27 .0 elo artigo 145.0

1 que faz os empregados publicos respon-
. sa veis por não ' fazerem e:ffect,ivamente responsavei.s os seus subalternos, querendo 

que em virtL1de da queixa .que o requerente diz haver já feito ao poder executivo, 
o ministro devesse ter feito e:ffectivamentc responsavel o prelado de quem clle se 
queixava. Mas por·ventura póde isto sustentar-se? O bispo obrou DO caso de que 
trata o requerimento, na qualidade de bispo e não como empregado c.ivil ; e como 
bispo elle não tem superior DO reino, e não está sujeito em COUSa alguma ao po
der temporal. E verdade que o pocler ecclesiastico, que é tão independente como 
o civil, póde commetter abusos e violencias contra os cidadãos, e que o poder ci
vil póde e d.eve protegei-os e provei-os de remedio contra estas violencias . Sobre 
isto temos nós, e tivemos sempre, as leis mais previdentes e verdadeiramente pro
tectoras que }Jóde haver, e nenhuma nação nos excede n'esta parte . E lias têem 
estabelecido o recur so á corôa e as formalidades com que deve ser exercitado. 
Ha nas relações uma mesa ,chamada ela co1·ôa1 e é para essa que os subclitos que 
se sentem o:ffencliclos pelos abusos elos ecclesiasticos e bt1scam a protecçao do po
der civil, elevem aggravar. Os ministros seculares tomam conhcc:im.ento da quei
xa, ouvem os ecclesiasticos, e achando que elles abusaram e commetteram vio
l encia, assim o declaram e mandam que elles a emendem; e para que estas 
decisões não sejam illudi.clas, as ·mesmas leis têem determinado os modos de as 
levar a effeito e de obrigar os ecclesiasticos a cumpril-as . Eis-aquí qual era o re
curso ele que o conego devia ter lançado mão . Elle Ir!esmo assim o reconhece 
quando r efere e confessa que usára d'elle quando a primeira vez teve de quei
xar-se do seu prelado por lhe não applicar o indulto. E com e:ffe ito, sendo este o 
modo por que, segundo as leis, se deve recorrer it corôa, deveria o ministro cb 
corôa tomar por si conhecimento elo negocio, a despeito elas formalidades legaes? 
Se o recorrente dissesse que elle lhe escusou o requerimento, nada haveria ahi 
que censurar ao ministro. D izem, porém, alguns dos srs .. preopinantes que o mi
nistro ele estado t em sobre os requerimentos elo supplicante mandado jit por duas 
vezes informar o prelado, e que este não satisfaz; e }Jretenclern que o ministro 
seja re~ponsavel }Jorque consente _que as ~rclens regias sejam assim menospreza
das . Estranho modo ele pensa"J.·! Pois se uni ministro de estaclo não sabe sustentar 
a sua digniclacle e não se atreve a tomar no caso a energia que lhe cabe, have
mos nós de lhe ins}Jirar outros sentimentos, e responsabilisal-o porque os não tem? 
Esta r esponsabilidade é de nova especie! Quanto mais que o que o ministro devia 
fazer logo desde o principio era lançar de si toda a intervenção no negocio c dei-
xar o conhecimento ao tribunal a quem as leis o têem confiado. · ' 

F inalmente ainda se argumenta com o clircito de petição consagrado na carta; 
mas confunde-se o uso com o abuso . Todo o cidadão tem este direito· pó ele re
querer ao pocler legislativo e ao executivo: JYias d'aqui não se segue 

1
que poss:JJ 

pedir tuclo e que a tudo se eleva deferir. Póde pedir ao legislativo o que é ela sua 
competencia, isto é, uma medida legislativ;;t, a responsabilidade àe um ministro 
de estado, e ainda providencia sobre uma demonstrada infracção da carta. Mas o 
caso presente está todo fóra d'estas attribuições . Elle pertence propriamente ao 
poder jucli.cial, e até o executivo não deveria ingerir-se n'elle, ao menos emquanto 
o recurso orc1inario não fosse tentado . 

Concluo, portanto, que não ba para que pedir esclarecimentos ao governo; que 
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não se eleve remettm1 o r equerimento à conimissão de infracções, e que o parecer 
ela corin;nissão eleve ser approvaclo. 

JosE lVIACHADO DE ABREU:- Sr. presidente, darei uma explicação de facto 
para qne seja tida em consideração por aquelles senhores que rej eitam o parecer 
por nao ter este conego interposto recurso á corôa. E ste padre, se bem me re
cordo, apparecen-me em 1824 no Porto a consultar-me como advogado sobre este 
negocio . ~stava suspenso elo beneficio pela culpa que o bispo lhe havia feito formar, 
Pfr ter s1clo ela gnarda naclonal. Queria gosar do inclnlto r egia, mas o bispo reti
n ~a os autos em se Ll poder, e ele modo nenhum os largava para virem á relação 
-b.J.nlgar-se-lhe api)licaYel o indL1lto. F ez-lhe o conego varios r equerimentos, mas o 

Is_po ficava-lhe com elles, e nunca lhe daYa despachos. N'estas circumstancias me 
~ppar~ceu o padre, e cu dirigi-o para o juizo ela corOa, a ver se por ahi haveria · 
~~mecho. O j niz ~l' ella, lVIamwl Th:ophilo ele Mesquita e lVIo~ra, que. talvez fosse 

s ~esmos sentnnentos elo sobredito prelado, tambem lhe nao defe1:m a seus re" 
CJ.L~l:lmentos ele _moclo proveitoso . Arranjou-se por fim um requer imento com mais 
sn tileza, a ver se, mandando o juiz da corôa tomar o aggravo, se conseguia des
En_cantar ela mão elo bispo os autos ela cnlpn; com effeiLo tomou-se o aggravo e 
01 b ordem para vü·e~1 os autos, porém nunca chegaram a vir, porque o bispo, 

se elu me recordo, r espondeu qnc os não tinha em seu poder e que os havia 
mau~laclo para Lisboa. )Então di sse en ao padre que viesse a Lisboa a ver se con

, Peg.ma que os autos não voltassem á mão elo bisp'o e fossem para a relação elo -
,olto, a fim ele se lhe j Lllg-ar o imlulto. Assim o fez ; veiu a L isboa, consegtúu 

lle os autos aqui mesmo fossem mandados a um a commissão ele desembargadores 
c_a ~lpplicação, e foi-lhe applicaclo. o indulto; voltou depois para a sua t erra , se
f~11. 0 OLWi dizer, agraciado até por sua mages tade com o habito ele Obristo, r es-
t~ Lnclo á cadeira r egia, que tinha , ele philosophia, e sem embaraço ele crime poli
.100 <ille o estorvasse ele entrar no beneficio . Poclerei, porém, enganar-me, porque 
~sso.Já passou ha muito t empo, e como eu _não conhecia o padre senão pela • 

' Jt~süça elo sen negocio, talvez me não recordarei ele tudo exactamente; peç.o ao · 
sr . secretario a leitnra ela r~sposta elo bispo ao aggravo da corôa, a ver se. é o 
mesmo que penso. (Lett-se.) E o mesmo negocio. O bispo designa ahi por «vossa 
~agestacle>> não só a rncsa da· corôa elo Porto, que tem esse tratamento, mas tam-

em 0 ministeri0 elos negocias ecclesi.asticos e de justiça, para onde tinha mandado 
~s ~lltos, como diz no fim. Ora o conego apresentou-se-lhe depois com a sentença 
b?· lllclnlto proferida . pela commissão que lh'o julgou appl.icavel em Lisboa; mas o 
c:spo, que lhe tinha má vontade, não só por elle ter vestido a far<!la da gnarda na-
lO~al, .quando el-rei a vestiu tambem, mas principalmente por umas occorrencias 

\b.e~p e1to elo convento dos Congregados ele Vizeu, qi.w aqui não explico por ser 
a elO, suspendeu-o ecc lesiast icamente e veiu a r eduzir o padre {L mesma sorte 
como se se lhe :Q.ão tivera julgado o indulto. . 

b!'em, sim, o padre o meio ele r ecurso 6. corôa, mas para isso é necessario que 
0 

tspo lhe clô a lg um despacho ele que se aggravc; mas isso n ão fará elle, por
iu~ s~ fica com os requerimentos e nunca dá despachos ele que se aggrave ; j á 
' 88 1.~ O fez na culpa política, é natural que agora ainda lh e fàça peior. Diz-se 
d~gyrave »; mas como, se o bispo lhe some os pap eis e r cqnerim entos, e não lhe 
. ' c espachos ele que possa aggravar-se ? Queixa-se ao ministro das justiças; elle 

l emette a b' b' · · N • e d l pacha ." .'o . r:::po, o 1spo some. e~ses papms, nao mtOrJ:?-a, ne~1 res1~on e, ne1
1
n c. es-

t' ' e e1s o p:1clre soffrenclo ll1JUStamente prepotenCJas e nespotlsmos ecc esJas-
tcos se~ r ernecl io algum, a não se lhe clar o que elle pede. 

cl c1 Josu; VICTORINO BAmmTO Fmo: --Depois elos esclarecimentos que se t êem 

0 ~. ~sobre esta materia, eu não posso de modo algum conformar-me com o pare-

nehl • a .commissão, apesar elas rasões com .que o seu illnstre r elator e outros se-
Ol es o tA l' 1. r; 1 · ti' ' · · I <l.ln eem pretenc 1 c~o sustentar. ~ m ecc es1as co, porque e constJtucwna e 

clas\ 0 bem ela sna patria, é suspenso das suas funcções pelo seu bispo, e privado 
ceito eldas d_o seu beneficio, quando outros collegas seus, que desprezando o pre
se c e Chr1sto, qLw manda dar a Cesar o qne é de Cesar, se rebellam contra o 

11 f:>ob e1·a · · h J l · "' ' te t "' no, e procuram premp1tar nos orrores CLa anarc 11a a naçao que os sus-
n a, sao favo t·ecidos e conservados na fruição ele todos os seus commoclos! 

5 
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Qtw.ixa-se o r equeren te ao go vemo; o governo m::mcln, ao prelado quo in
forme, e este não cbadeco !!! })'aqui os tão saltando aos olhos duas conscquencias. 
A primeira p que este prelado está animado de um espírito, não só anti-evangeli
co, mas tambem anti-patriotico, c qne nrLo só prefere as causas terrestres ás ce
lestes, mas entre as m.esmas causas t errestr es prefere as mais indecentes. O bom 
pastor não é só aqtlelre que deixa o seu r ebanbo para ir buscar a ovelha desgar
rada, mas é tambem aqnel le que guarda o seu r ebanho, ele sorte que n~Lo vá fa
zer prej uízo nas t erras alheias . . O pastor que affaga as ovelhas clamninbas e es
panca as innocentes, é mau pastor. 

A seguncla conseqnencia é que, não tenclo est"e prelado obedecido ás ordens do 
governo, e o govc1·no não o tendo puniclo, como a justiça e o seu decoro pediam, 
ou elle n~io tem a forÇa necessaria para se fazer obedecer, e en tão é governo riul
lo, ou elle t em força bastante para o punir e não qtwr, e então é governo injusto. 
JVIas eu não cr eio nem uma nem outra cousa ; o qne eu penso é que ha ahi algum 
qnid que nos é occulto. Portanto voto que se p eçam esclarecimentos ao ministro 
elas justiças. · 

JOSÉ DJ!; MAcEDO Rrnzmo : - Pedi a palàvra para uma explicação . Tambem 
eu, como advogado, fui por este r equerente consultado, e muito antes ele imagi
narmos que havíamos ele ter o mimoso presente da carta constitucional, parece
me que no inverno de 1825, e vi alguns documentos que acompanhavam a con
sulta. Este homem foi promtnciado por ter vestido a farda elas guardas cívicas em 
1823, e por virtude ,do indulto de 1824 foi absolvido . Restava-lhe, porém, o ser 
.restituído ao goso do seu beneficio, por ser conego em Vizeu, e foi n'isto que elle 
encontrou graves difficulclacles, que, }Jelo que . se vê, t êem sido até agora invencí
veis ; mas p'eço que se distinga entre a absolvição pelo indulto, a qu al já conse
guiu, e -a restituição ao beneficio, que agora pede . Quanto á esta, declaro que en
tre os docum entos que instruíam a consulta vi a copia de um aviso, pelo qual se 
deixava ao arbítrio do bispo o acb;nittir este r equerente ao seu beneficio, e outros 
que estivessem nas mesmas cii·cumstancias, segundo e quando lhe parecesse que 
elles o mereciam pelo seu comportamento; e eis-aqui, segundo as minhas icléas, o 
estado presente elo negocio. Não posso assegurar quem foi o mini stro que conce
deu aquelle aviso ele iniquidade, ouso porém cl1amar-lh e ássim, porgue é e seriL 
sempre iniquissimo entregar um homem ao puro arbítrio e discrição de qualquer 
outro que não seja um anjo . 

Ora se o requerimento marcasse na sua petição a esta camara as clifferentes 
epochas de todos os períodos do seu negocio, se elle nos dissesse que já depois elo 
inclnlto do senhor D. P edro IV, e depois ele jurada a carta constitncional, r cque
rêra ao governo a cassação d'aquelle aviso, e que a não obtivera, n' esse caso eu 
me inclinaria a que se pedissem as instrucçõcs que algun s senhores pretendem; 
"mas elle d~z simplesmente que requer êra ao governo, e não diz quando, nem o do
cumenta. E do systema d'esta camara o não ser procuradora de partes ; em con
sequencia estou persuadido que o par ecer da commissão é digno ele ser approvaclo, 
embora o supplicante renove o seu requerimento, mais bem circumstanciado e.in
struido, se assim lhe convier. 

LUIZ TAVARES DE CARVALHO E CosTA:- O aviso que lembrou o sr. deputado 
não foi só ao bispo de Vizeu, eu :vi tamb.em um ao bispo ele Portalegre, e lá foi 
processado o mestre escola Barriga. Eu vi o processo e o aviso, o qual era pas
sado por Manuel Marinho Falcão ele Castro, e via-se que tinha sido umâ medida 
g&~. . . 

JOSÉ lVIAXIlVIO PINTO DA FONSECA RANGEL: -Tenho em consideração a força 
dos factos e dos argumentos produzidos para impugnar em parte o parecer da 
commissão, J;D.as cmh mais prompto e poderoso funclamento me opponho a elle : 
é com a lei. Amnistia é, como diz Puffendorf e outros, a herva salutifera para 
curar as feridas feitas no conB.icto elas guerras civis ; tem 1)01' fim a união dos cí
cladfios e as mesmas intenções da lei de Thrasybulo . O effeito ou virtude de \una 
sentenÇa ·de absolvição, ele um indnlto, ele uma amnistia, quando 11ão cletennina!l1 
excepções Oll restricções, ~ ~olloear o a~cusaclo ou réu no es~ado ct qt~o antes d_o 
deiicto, no goso ele seus chreltos, bcne:fi.cws, empr egos, etc. Sendo pms o snpph-
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cante comprehendiclo na amplíssima e gcncrosissima amn istia cleerctacla pot· cl-r ei 
0 senho1.· D . P edro IV, teria acaso o bispo ele Vizeu ou outra algtlma auctoriclacle 
~ poder ele restringir aquella graça { Não, certamente não . Mas, se o fez, se faltou 
a obser:ancia ela lei, se po1· e,; ta falta é responsavel o ministro r espectivo ; se este 
oonsentLU que o bispo vilipendiasse a lei e as detcrmina~.ões elo ministerio, pare
oenclo que de ml:tos dacTas arrancavam elo seio ela lei bene:fica um cidadão para o 
tyrannisar, ,para o GlamnifimLr 11.:1 honra, na vida e pro1niedacle, que faria o des
graçado? Fez o que lhe permitte a carta; recorreu, pediu justiça a esta camara, 
J~le . está obrigada ~ exi~ir e promov,er a vinclicta ela lei, e arguu· os infr~c:tores 

ella.. Compete, po1s 1 a esta camara conhecer ela segnncla parte elo r equernnento, 
na fórma e pelo modo que o eleve fazer, para que não fique illucliclu. e vilipendiada 
a. ~ente elo poder moderador, qne poz o supplicante apto para continuar no exer
OLClo das suas orclcns e beneficios. 

~'l~ANcrsco ANTONIO DE CAMPOS: -A explic·ação que pretendo dar c pam que 
fec1t a palavTa é qne, se a unica cli:fficulcb.cle que encontra a camara consist e na 
a alta . c1~ <locumento que prove ter o supplicante requerido ao governo, depois do 
<,lllphs~ll110 indulto do senhor :D. Pedro IV, en lhe posso asseverar qne elle tom 
I~qnendo depois cl'osse indulto; que ãnclanclo este homem a consultar por toda a 
p~·~e advogados ele algnm. nome, como já tlois ·illnstres membros cl'esta camara 
a u:naram que foram consultados no Porto e em Lamego, não é ele fórma u.lguma 
P~SSlVel que elle não tivesse r equerido, não só uma e muitas vezes, e quo· só p(ll' 
~ao a<.;har quem lhe fa~;a justiç:a é que se vê obrigado a recorrer a esta camara. 

ortanto nenhum embamço pócle haver para que se peçam esclarecimentos ao go
~:rno, e é elo nosso dever fazcrm?s ~e~sar mna inj1;tst~ça · tão iniqna co.mo aquella 

que ha tanto t empo está este mdivicluo sendo vwt1ma, só por capncho ou má 
vontade elo seu sup erior. 

Julgoú-se discuticlo- o parecer e entregue á votação foi a. pprovacio por 45 vo-
tos contra 44. ' 

Por parte ela commissão elo infracções o deputado José Machado ele Abreu 
apresentou esta 

l:udicação 

f A commissão especial encarregada ele proceder ao exame ordenado no ar
bf~ .139 .o ela carta constitucional, propõe que ao governo se peça com a maior 

Vtclac1e possível o seo-uinte : 
Ao ministerio elos nbegocios elo r eino o teor ele todas as ordens c instn10ções 

e.xpecliclas l)Ol' esse ministerio no anuo ele 1827, pelas quaos se regula actualmente 
~ censtua elos escriptos que se deatinam á imprensa, e especialmente o teor das 
~stru~ções n' esse· anuo dadas pelo chauceller interino ela relação elo Porto, .João 
I· ntomo ele Moraes, aos censores estabelecidos n'aquella cidade, e elas ordens pe
a~ qnaes o governo as approvou, e fez extensivas a Lisboa e mais telTas elo 
remo. 

l . Ao ministerio elos negoeios estrangeiros uma relação elos srs. clep'tltados, quer 
~ eüos s6meute, quer j á proclamados n'esta camara., que pelo governo têem sido 

t lnpregaclos I)ara fóra do reino ou hí. oonsmTaclos em qualquer servico depois ele ere · 1 · ~ · d. m Slc o eleitos ou proclamados; e que esta relação l:leja acompanhada elo teor 
as orcle~s .e cliplomas por que ~'l.ssim foram empregados ou conservados. 

pelo Ao 1~1mster~o . dos . negocias. ecclesia~ti?os e ele justiça ~ teor ele ~o elas as ordens 
l? . n~esmo 1111mstenu expedrclas ao JlllZ ele fóra, do cnme da 01clacle do Porto 
n Ul.a tu:ar segunda clevassa pelos acontecimentos que na dita cidade ocoorreram 
ç~s ~ltnnos. dias de julho e princípios ele agosto de 1827, com expressa cledara
t~? c 0 destmo que teve a primeira devassa tirada sobr e os referidos acoutecimen
on{ra~ cl~s motivos por.qu~ ~e mandou proc.ecler a ~egunçla; o. teor c1e to~l~s . as 
l)el OlCleus que ao chto JlllZ ele fóra elo cnme se teem postenormente clmgtclo 
da~ 11\esm? ministerio sobre este objecto, e igualmente o teor das ordens expecli
pr~ P~ 0 cltto :tninisterio ao corregedor elo crime elo hairro Alto ele Lisboa pm:a 

cec er n' esta capital á inquirição ele algumas testemunhas para aquella segunda 
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devassa; c que cxp1·essamcntc se declare quem foi a. auctoricladc que or ig inaria
mente organisou um. itens sobre os qtlaes o corregedor inquiriu as testemunhas, 
n.lem das perguntas qtle lhes fez ácerca do auto ela devassa. 

Camara elos deputados, 2t1 ele ·janeiro c1c 1828. = B-ispo de Cabo Verel~ = An
tonio Cctmello Fo1·tes d e Pinct= José_ Cctinillo F e?'?"eÍ?·ct B otelho ele Sampcd,o = Ro
clr·igo ele Sousct Castello B1·anco = Jo sé 1l1achado ele Ab1·e1t . 

Foi approvada e mandou-se expedir aos tres r espectivos ministros. 
Tambem usaram da iniciativa os deputados J oão Elias ela Costa F aria e Silva 

e J oão Henriques elo Conto, apresentando .aqnelle um proj ecto ele lei iLcerca elas 
lesirias do Ribatejo e este o elo teor seguinte : • 

Proj ec-to d e l e i 

Por decreto ele 25_ de novembro ele 1789 foi instaurada uma junta denominacla 
«elo exame elo estado actual e melhoramento temporal elas ordens regular esn , com 
o cleterminaclo fim ele fazer uma consulta a sua magestade sobre o melhoramento 
de que fossem susce·pLi vei r'l as r efP.l·iclas ordens. Pela letra elo decreto qu e_ a esta
beleceu e pela natureza elo negocio que lhe f01 incumbido se vê que era uma· com
missão temperaria e _ de pouca eluração; mas a sobredita junta tem-se sabido ha
ver ele fórma que são passados trinta e sete annos, e ainda não teve tempo ele 
fazer aquella consulta . Não lhe importando cousn. alg uma com o objecto principal 
elo seu dever, ella cuidou unicamente elos meios de perpetuai·-se e de ingerir-se 
em negocias que mmca lhe foram commettielos ; c, em logar do pretendido melho
r amento elas ordens r egular es, tem con seguido _a elestruiçâo da disciplina r egular, 
com manifesta infracção elas constituições que r egem as differ entcs ordens. T em 
feito clilninuir os meios ele subsistencia dos frades, em vez ele lh'os augmentar, e 
finalmente o ele impossibilitar satisfazerem, como convem e em tempo habil, as 
collectas que são obrigados a pagar para o estado, de maneira que, segundo o 
meu entencler, mais lhe corresponcle a denominação de junta elo peioramento do 
que elo melhoramento . 

Á vista elo que levo dito, e ele muitos outros conhecimentos de facto que, ~:~enclo _ 
necessario, produzirei n' esta camara, faço o seguinte pr ojecto ele lei: 

Artigo 1 .° F ica extincta a junta elo exame elo estado actual e melhoTamento 
temporal elas ordens r egulares com todas as suas incumbencias e attribuiçõe~. 

Ar_t. 2. 0 Os papeis que n 'ella existirem serão inventariados no tempo preciso 
ele tl·inta dias, e r emetticlos para a secretaria ele estado elos negocias ecclesiasti-
cos e de justi ça. ' 

Camara dos deputados, 16 de j aneiro ele 1828. =O P acl1·e J oão H.em·iqttes elo 
Cattlo. 

* 
Em 26 de março ele 1827 a camara elos pares participára á elos deputados que 

a 13 elo mesmo mez tinha acloptaelo a proposição para augmentar-se a congrua elo 
cm·a ela igrej a elo E spirito Santo ela freg nezia. de Caniço, na üha ela Madeira, e 
ía pedir á infanta regente a sua sancção. Mais tar cl e, em 17 ele janeiro ele 1828 , 
quando se fez leitura ele um JLclclitamento sobre assumpto analogo, o cond e ela 
Ponte perguntou se existia na camara ·a communicação indicada no ar tigo 67. 0 da 
carta, r elativa áquella lei, e informado pela mesa de que nada se recebêra, o dito 
}Jar elo r 0ino propoz se pedissem esclarecimentos ao governo e estranhou simi
lhante falta . Com a annuencia ela camara 9xpecliu-se este 

Officio 

111.mo e ex.rno sr. - Tenclo sido apresentado á ser enissima senhora infanta re
o·ente no dia 30 ele março ele 1827, por uma el cputação ela camara elos pares , va
~io s decretos eb s côrtes geraes para obterem a sancção r eal, e entre elles um 
relativo ao augmento ela congrua elo parocho ela igPeja el e Caniço, na ilha ela Ma
deira r esolveu a camara elos pares, por occasião ele tratar ele um aclclitameuto 
offcr~ciclo ao referido el ecreto, e não teuclo até ao presente baixaclo, ne11_1 o aqto-
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grapho com a sancçãci r eal, nem a communicanão indicada no artig·o 57.0 da earta, 
que 1' · ) · ~ 
h . 80 tcltasse ele v . ex. a a remessa d'aquelle elos dois citados documentos, ou que 

1 f ·a ele fixar o destino que t eve o r eferido decreto, a fim de poder deli.berar r e-
a rvamente ao adclitamento que acima deixo mencionado . 

n~eus guarde a v. ex.a Camara dos pares, 19 de janeiro de 1828.-!11.1110 e 
ex . sr . Carlos Honorio ele Gouveia Durão.= 1Vlct?'qiwz ele Tancos. 

Na sessão ele 23 deu-se conhecimento ela resposta n'estes termos: 

O :ffici o 

cor ~U. mo e ~~· ":0 sr. - Tendo ele responder ao o:Uci.o de v .. ex. a clat~clo ele 19 . cl_o 
t l ente e chng1clo por este ministerio elos negoews ela mannha e ultramar, sohcl-
ane o-me a remessa elo autographo elo decreto offereciclo á sancção real sobre o 

augment_o ·ela congrna elo par ocho da igrej a de Caniço, na- ilha ela lYiadeira, ou a 
commumcação indicada no artigo 57. 0 ela carta: offer ece-se-me-dizer a v. ex . a, em 
execttção das ordens da serenissima senhora infanta regente, em nome de el-r ei, 
p~ra 0 fazer presente á cama~·a dos díg·uos pares, que logo que a mesma senhora, 
~ls~nclo elas attribuições elo poder moderador, for servida tomar o seu r eal arbítrio 
:1-'r~ 0 referido objecto, o poder executivo fará á dita camara a conveniente com-

umcação. ' 

D eus guarde a v . ex . a Palacio ela Ajuda, em 20 ele janeiro ele 1828. ~ 111.111 0 

e ex mo • d , . 
· Sl. marquez e Tancos. =Jose F1·e~1·e de Ancl1·c~cle . 

Discussão 

. 1°0 NDE DA TAIPA. : - Parece-me que o ministro que clicton est e offic~o n~o leu 
:tnc a a carta constitucional

1 
porque ella diz que o rei dará ou negará a sancção 

f~ cada decreto dentro de um mez elepois que lhe for apresentado; e este decreto 
n0....

1 
apresentado no am1o passado. Este ministro j~ t emos visto muitas vezes que 

a~o .. ~e':1 _:"L carta constitucional, porque tem feito leis, derogado leis e exercido as 
t . 11 mçoes ele legislado,·. Portanto este officio não se póde aclmittir, porque é con-
ta a carta. 

tro ~ONDE DE S. MIGUEL: -Não acho que o officio s~ja contra a carta. O minis
elo lembro elo poder executivo, e não pócle ser r esponsavel pelas attribuições 
cl'e poc er mocleraclor. Su·a alteza não assentou dizer nada a esta camara a respeito 
se ~~e cl~creto, e que se ha cl~ fa~er? Qna1 será o resultado ela cleterm!na.ção que 
re ~ar? A pessoa de el-rm é mvwlavel, e portanto nada se pócle clizer a esse 
rad~~~to, e o ministro nã.o póde ser re~ponsavel pelas attribuições do poder moele-

h ÜONDE DA TAIPA:- Mas é r esponsavel }Jelo que assigna. Ou ha carta ou não 
g:r~~wta . Se ha car ta, como se quer illudir o artigo que diz qtle o rei dará ou nei 

a sancção dentro ele um mez? 
se ÜONDE DE S. MIGUEL : -- Mas a cartn pára ali. Se o rei não dá a resposta, .que 
lui:e?·:le ~'ahi? Nacb, porque a pessoa ele el -rei, como j á disse, é inviolavel, e o C 10 nao póele ser r osponsavel pelas attribuições elo poeler moderador. 
0 se ONDE DA: PON'l'E : - 0 artigo 57 .0 ela carta diz que «recusando o 1~ci prestar · 
« pr ':1 

consentn:J?.ento, responderá nos termos seguiutes : «o rei quer meditar sobr e o 
Óecto ele 1m para a seu tempo se resolvern . Se não se fez isto é contra a carta . . 

se 
0 
~:DE .. DE ~ · ]VIIGUEL: -Mas quem o ha ele fazer? . O ministro não, porque 

é iu . 
1
1 nao ela a resposta, não o pócle obrigar a que a dê, porque a sua pessoa 

VIo avel. 

ca,.,,ÜONDE DE LINITARES: -l\ll.as uma vez que os ministros ele estado remettcm á 
=ara a sa "' l J • J g·ar . · < ncçn.o r ea , par ece que elles são os que etevem promove1· o CLar ou ne-

Por ess~ sancção. Parece-me que elevemos insistir com o ministro, r emettenclo-lhe 
co1n~~f~~ 0 artigo ela car ta, e com isso temos feito ela nossa parte tudo quanto nos 

ÜONDE DE S. l\Irc+UEL : - O ministro não pôde ser responsavel, porque não 
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póde obrigar a pessoa ele el-rei, c elle já respondeu, dizendo que, quando sua alteza 
nsar ela faculdade c"!.o poder mocleradm:, o ministro cuidará de cumprir essa forma
lidade. Parece-me que é inutil toda outra pergunta ao ministro, pm:que ell e j ~í 
accusa a recepção elo primeiro officio, e diz que o levou á presença de sua alteza: _ 
e a pessoa do r ei não pócle ser r esponsavel se não deu a resposta. 

CONDE DA TAIPA: - Ninguem fallou no r ei , senão no ministro . O nome elo rei 
só deve apparecer n'esta camara para receber as homenagens que lhe são devidas. 
(Apoiados.) O que· se quer é que se conheça que a camara não an dou ele leve . 
quando remetteu esse primeiro officio, c é preciso que se saiba que o fez fundada 
em um artigo da carta constitucional. · · 

CoNDE DA PoNTE: - Eu não queria f~llar mais sobre este obj ecto, mas como 
fui quem propuz no outro dia que se escrevesse esse officio, parece-me que elevo 

. r epetir o mesmo que entfto disse : que não trato de a tacar o minísterio, e quero só 
pugnar pelos dir eitos da camara, porque uma vez que se falte a essa fm·malidade 
indicada no artigo 57.0 da carta, a camara falta ao fim do mesmo ar tigo, que diz 
que «a camara responderá que agradece a sua magestade o interesse que toma 
pela naçào>l. Eu bem sei que, não tendo o decreto merecido a sancçfto real den
tro de um mez, sua altez n. u sou do veto <l'u~ a co.rt.a lhe <.:oncede ; mas- entretaúto 
a camara falta áquella parto elo artigo 57. 0 E se se não faz partici1Jação nem h uma 
a esta camara, eu pergunto quando é qne tem logar o dizer a camara que agra
dece a sua magestacle o inter esse qne toma pela :pação? Parecia-me, pois , que en 
devia pugnar paTa demonstrar que a camara não foi a que faltou a esta obrigação. 

Dos registos parlamentares nada mais consta sobr e este incidente, fazendo pre
sumir que nenhuma r esolução houve apoz os discursos dos diversos oradores .. 

Seguiu-se o projecto de lei da libercla<le do cõmmercio, que ficára adiado 
em 19 . 

Discussão 

CONDE DE S . MIGUEL:- Sr. pTesidente, quando na sessão em que se discu
tiu a p.roposição a favor da liberdade elo eommercio, eu me levantei pedindo o 
adiamento ela discussão, manifestei com franqueza, que a minha opinião er a, que 
esta proposição, nas circumstancias actuaes em que nos achfuuos, não era util á _ 
naçfLo, e que por isso pedia o adiamento indefinido: comtuclo não duvidei con
descender com os dignos pares que exigiram que o adiamento fosse temporario: 
condescendi sómente con1 o fim de n'esse pequeno intervallo meditar sobre a pro
posição, e o relataria da commissão de fazenda, e ver se encontrava rasõcs que 
me convencessem da sua immediata utilidade; porém quanto mais meditei, e me
dito, mais difficuldades lhe encontro : não Cluvido, e creio mesmo quo a liberdade 
elo commercio poderá ser util a esta nação, mas nas circmnstancias em que nos 

1 
acbâmos, nem o é, nem o pócle ser, nem vejo uma absoluta n ecessidade de se to
mar com }Jrecipitação um_ a medida ela q1-ial pó ele resultar, ou prosperidade ela nação, 
ou a sua totn.l ruína, e quando se chega a este ponto, sr . presidente, devo medi
tar-se com muita circumspe~çlicl e sizudeza. 

Esta proposiçfío, sr. presidente, eu a encaro ,por dois lados : pelo lado politico 
e pelo commercial; trata-se ele fazer uma lei : é um principio geralmente res
peitado, que só se elevem fazex as leis que forem absolutament0 necessarias e de 
reconhecida utilidade publica. A1jresenta-se esta proposição como de accorelo coni 

. o alvará ele 4 ele junho ele 1825. Se existe esse perfeito accorclo entre a proposi
ção e a lei e:xistente, :fica sendo clesnecessaria uma nova lei.; pocleria entrar aqui 
na analyse mais ampla d'esta proposição q1lanto á parte commercial, mas não elevo 
cansar a camara com 1lma analyse que me parece prematnra, e passo rapidamente 
á parte política. · 

A commissão no seu relatorio observou que a proposição offerece um a fran
queza sem limite aos navios ele todas as nações . Isto importa um reconhecimento 
ele todas as bandeiras, e promette um acolhimento aos navios d'aquelles mesmos 
governos, que o governo ele Portugal ainda não reconheceu. Sobre um assnmpto 
de tanta transc:encleueia parece Lem aniscacla qualquer deliberação sem precede-
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rem algtunas communicações do ministro elos negocies estrangeiros com esta ca
Sar.ai muito mais tendo presente o cliscurso elo throno na abertura cl 'esta sessão. 
t .8 ISto póc1e comprometter a política actual, muito inais pó de prejudicar alguns 
tratados ou negociações pendentes ou projectadas. Uma lei cl' esta natureza não 
em os effeitos ele outra qualquer que pócle ser promulgada em um dia e r evogada 

n..? 0.n~ro i esta, levando its extremidades elo universo a segur ança de uma aclmis
~ao lllimitacla , não pócle immecliatamente suspeneler os seus e:fi'eitos, e é forçoso 
su~portal-o s, por mais funestos que sejam, emquahto não correr o t e)llpo sufficiente 
1~Ia chegar a toda a p:1rte a notic i~#a sua r evogação . Alem cl'isto o tratado ele 

~O. com a Inglaterra,·· que tão funesto tem sido a Portugal, expirou; é notorio, 
e sab,clo que o govcroo projecta tratar com esta nacão, e com aquellas vantagens 
fne possíveis forem; para este fim tem mandado co~sultar os tribunaes, e a junta 
c 0 co~mercio ha ele certamente ouvir aquellas 1Jessoas que pelos seus not~rios 
conhecimentos políticos e commerciaes· mereçam a sua confiança : IJorque não ha-
vemo · · s }JOIS nós esper ar e ver q naes são as bases cl' esse tratado? 

A co:nmissão ele fazenda, que examinou esta proposição sobre a liberdade elo 
?O~mercw, entendeu que ella se apresenta com este titulo, mas qne é üm }Jro
Jec 0 t~n.clente a estabelecer um porto franco, e com effeito o entendeu muito bem, 
~ bulcl~Üilmente r ecordou a triste experiencia elo passado com outro similhante es
ba e ec1mento; ainda .hoje se ouvem os clamores contra a devassidão do contra-
an~o ele todos os o~j e'utos, e até elos cereaes, que não são ele facil conducçrio e 

â~cu taç~o, e bem assim contra os descaminhos elo oiro e prata. Em tal estado 
e fiscahsação, o despacho por deposito importará o mesmo que o despacho para 

~on.sumo : o contrabandista g!Luhará o que vae de 1 para 30 por cento, e a fa 
~~~~a perderá outro tant,o . E publi co e ele todos sabido que nos annos ele 1824, 

-o e 1826 o govemo então e. ti.stente tratou cl'este negocio mlúto seriamente ; 
~0n~en~ pois qtle se peça ao governo o resultado elas suas conferencias, com os 
\08~1ve1s esclarecimentos ao mesmo respeito. Estou convencido que o governo não h llVIdará facilitar a esta camara todo o seu 'auxilio, para que ella }'JOssa fazer G 

eln ela nação. . . 
te. A vista pois elo que acabo ele ex pender, ainda que succintamente, me parece 
r:f'

1 
demonstrado a absohlta necessidade ele suspender a discussão cl'esta proposi

e~o, ~ ele a reenviar a uma nova commissão especial, nomeada acl hoc, para que, 
P. adunand0 novamente a proposição e o mesmo r elatorio ela commissito ela fazenda, 
Po~ ere todas as r asões que exponho, e clê o seu parecer a es ta camar a ; conclüo 
ti~~~ no s~guinte : que se nomeie uma commissr-Lo acl hoc, c que se faça por escru
hou de hs~as; que r:; e peçam ao governo todos os documentos que a este r espeito 

110 - ve, assun como o resultado \las conferencias que sobr e este assumpto houve 
~t annos de 1824, 1825 e 1826, com os possíveis esclarecimentos ao mesmo res

h: bo { que qllando na cama ra se apresentar pela commissão o r esultado dos seus 
rn~ .a hos e entrat· em discussão a proposição, ou· proj ecto, s~jam convidados os 
Cl~n.t~tros ele ostaclo elos n egocies estrangeiros ~ da fazenda para a sistirem á cli s-

bessao, a fim ele darem todos os esclar ecimentos neccssarios nara podermos deli-rar ... r 
. com perfeito conhecimento. 

rar·~ este o meu parecer; não nos elevemos precipitar; agora a camara elelibc-
cCcom a sua costumacla circumspecção, ele que i<\ tem dado provas não equivocas . 

senho~}.~E DA TAIPA:- Qu~n.do ~sta l~i .foi p1:opost~, e discutida na camara, dos 
Vot . les cle.putaclos, todo o mm1~teno assJstm á cl1scussao c t odos os. l'nembre>s d eUe 
C:&:.i ~.am pela lei. As considerações. políticas que aponta o sr. concle ele S. Miguel 

· a 
1

8 {~':U no anuo passado como hoj e i ora se na lei houvesse alguma causa conti'a 
actJo lttca, certamente o mini sterio não voü'tra em seu favor . Direi mais: um elos 
~ ~~'l.es m~nistros (o ela Ützemla) foi :p1embro ela co~missão que propoz essa lei, e 

Ul.stao ter1a assilmaclo se não fosse conforme á sua OIJinião. Alem cl'isso se os mi-ros · · v · 
apr VIssen1 n'essa lei alguma cousa que oppor haviam cl~ viJ.· a esta camara 
cer esentar as suas r eflexões, e não têem vindo . Ora a.g·ora fallar em reconhe
tem as potencias que estão em g uerra . com o Brazil, não sei para que s<=:ja. Que 
Ui I os·l nós com o B razil? O Br azil é para nós um reino estrangeiro como a :U:rança, 

ng atena ou a China, e na la t emos 11ós com as suUJs g uerras . A r espmto elos 
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tratados o governo fica sempre no caso ele fazer os que forem convenientes ao 
bem geral da naç~i.o, o para isso tem uma marcha mlúto ampla, tendo semp're por 
base a reeiprocidaclo; portanto a política não p6c1e entrar em linha de conta na 
discussão cl'esta lei . Agora a respeito de não entrar o projecto em discussão, isso 
não p6cle ser, porque é contra uma resolução ela camara, que decidiu que o p1·o
j ecto fosse discutido o que não voltasse á commissão. 

CoNDE DE S. MIGUEL: - Eu respeito muito o que se faz na camara elos senhores 
cleputaelos, mas n::lo me parece que baste que os ministros assistissem á cliscussr1o 
n'aquella camara. Eu desejo ouvil os aqlu e que expliquem as rasões politicas qne 
tiverem a ::t.presentar em favor ou contra esta lei. Emqúmlto a ser contra uma 
r esolução ela camara, est::t ·pócle hoje tomar uma resolução e ámanhã revogai-a, por
que não é uma lei, e não será esta a primeira vez que se veja qne a camara, ele
pois ele ter tomado uma resolução, melhor informada, tome ontra contraria. 

CONDE DA. PON'l'E: - Creio que n ão se está tratando ela generaliclac1e clu lei, 
senão ele duas questões que se apresentaram. A primeira é que não se eleve trata1· 
cl'esta lei, porque não estão presentes os ministros; a segunda qLle ella eleve pas
sar, não á commissào ele fazenda, porque a camara r esolveu no outro dia que não pas
sasse , mas sim a outra commissão especiaL Para ncim o effeito de passar a esta 
commissão ou á de fazenda é o mesmo, porque só tende a demorar a lei. Os mi
nistros assistem ás discussões qu::~Jnclo querem, e a mesma ras~LO ,que o digno pm· 
d~:\, paTa não se discutir esta lei se póde dar para todas as leis. Diga-se entãp que 
não se discuta lei alguma, sem a presença elos ministros, poxque elles são os que 
hão de executar todas as leis que se fizerem. Então não devíamos ter resolvido 
no anoo passado a respeito de algumas leis bastante interessantes , porque o mi
nis terio não assistiu á cliscussào, porque não veiu nunca a esta camm·a, apesar de 
quo muitas vezes ·bradámos por isso. N'eso:e cas.o, quando os ministros não quize
rem vir, deverão cessar os trabalhos ela camara. Mas su1Jponhamos que fo sse no
cessario o parecer elos ministros; ell~s já votamm n'esta lei: vejam-se as actas da 
camara elos senhores deputados, e se verá que o ministro da fazenda barão elo So
bral votou até pela admissão dos cereaes, e qne o ministro elos negocios estrangei
ros D. ·Francisco de Almeida ·d-isse que nada havia nos tratados contra similhante 
lei. Então para que precisâmo::; ouvir ele novo o mioisterio? Porque os minisb·os 
não são os mesmos? Isso nada faz, porque ainda que as pessoas sejain differentes 1 
b ministerio é sempr-e o mesmo. Disse o sr. conde de S. Miguel que não importa 
o que se faz n'aqliella cmnara, e que os quer ouvir n'esta ; mas elles nunca foram 
aqui ouvidos, c o sr. conde ele S. Miguel, assim como todos nó.s, tem votada e1n 
objectos de muita transcenclencia. 

CoNDE DE S. MIGUEL: - En quero convir . em que os ministros assistiram 
n'aquelle tempo a essa discussão, mas· não se poderão depois t er ontabolaclo ou
tras negociações? Os ministros vieram a esta camara sempre que foram convida
elos para vir, como quando se tratou ela dotação ela família real; se agora não vem 
é porque se não convidaram. 

CONDE DE LINII.A.RES: - Desejaria saber se se trata da geneTaliclacle elo pro
j ecto de lei, ou elo ponto accessorio: se se trata, como parece, elo ponto accessOl'io, 
farei simplesmente observa1· uma cou.sa, e é que, sendo esta lei t endente a esta
belcc81· regras para o consumo interno, uma vez que ella não inhiba o governo 
ele se poc1er fazer alteração nas suas pautas, está salva a acção dos tratados, não 
só elos existentes, mas tambem elos que se vierem a fazer. A lei estabelece prin'
cipios gemes pelos quaes se deverá regular o commeTCio interno ; e uma vez que 
a lei não tenha uma r estricção , 'qne diga: «as · regras que agora estabeleço serão 
perpetuas», toda a acçã.o elos tratados está salva, e não vejo que possa ser uro 
obstaculo para a admissão da lei. Quanto á aclmissão' a deposito das mercadorias 
estrangeiras, que é uma parte d'essa lei, essa está f6ra ela acção dos tratados, por
que não se estipula com pessoa nem nação alguma o que é p eculiar para o paiz 

ue faz uma concessão cl' essa natur eza. 
CONDE DE S. MIGUEL: - Eu requeiro que se 'ponba á votação se se eleve no· 

mear uma qommissão especial para examinar esta lei, o se os ministros hão de 
assistir ou não fL di scussão . 
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d' ARCEBISPO BISPO DE ELV.AS:- Si·. presidente, qnando so tratou no outro dia 
esta,que:;;tão, a camararejeitou que o proj ecto voltasse para a commissão de fazenda; 

e entao v. ex. a declarou que o proj edo entrava em discussão. A ppareceu depois 
uma proposta_ do sr . conde ele S. Miguel para suspender a discussão por tres clias, f assJm o resolveu a camara. Por conseguinte, o que se deve discutir agora, é se 
la ele continuar o adiamento ou não. Eu acho que não, porque a rasão principal 
que {'e quer dar para l1â'o se tratar d'esta lei são os tratados. Nós devemo-nos 
regu ar pelos existentes, porque tratados futnros, ou talvez imaginarios, não cle
vem · en~rar em linha de conta. Portanto o obj ecto da questão deve ser 1micamente 
se 0 fl.clJamento ha ele continuar ou não. 

ÜONDE DE S. NI::rGUEL:- A O}Jinião do sr. arcebispo não é a opinião da oa-
mara. · 

'"' ARCEBISPo BISPO DE ELVA.S:- É verdade que a minha opinião não é a opi
mao geral da camara., mas tambem o não é a do sr. conde ele S. lVIig.uel. 

ÜUNDE DA. PONTE: - O sr. conde de S. Miguel propoz no outro dia o adia
mento }Ja.ra yoder melhor combater a lei, por ,isso que não é a sua opinião que 
~asse,.;,POls Já disse que não a achava utilnas actuaes circumstancias. Propõe agora 
s_ue nao vá á comuüssão cl0 fazenda (como para resalvar a decisão ela camara), mas 
/~ a o~ltra _especial que examine de novo o proj ecto; por consequencia .a propo
. rçai é Jclentrca ~í que se fez no outro dia, e foi rej eitacla pela camara. 
S 

1 
~tr·ou-se então na cliscusEão do projecto, e adiou-se para hoje; e o sr. conde de 

q . M:Jg;nel, a~tes de expor as 1·asões em que se funda para r ej eitar a lei, propõe 
ne nao ,se .cl1scuta, e que và para essa commis:::ão; isso é querer levar-nos unica

mente pela rasão ela sua vontade, e não pela elas reflexões: portanto, parece-me 
i~te eleve prévaleceT o que a camara decidiu quando asse11tou que entrasse em 
c Hlcussão, e quando designou este projecto }Jara ordem do dia ele hoje. Mas se 
~omt~clo se houver ele fazer á camar::)o alguma pergm1ta, eu penso que a primeira 
n evena ser, se a camara eleve ou não, no caso em questão, retractar-se elo-que fez 

a sessão passada. 

m - 1°NDE DE LINHA.RES : - A dizer a verdade, n'esta situação, parece-me inteira
m en e fóra de proposito que o negocio se r emetta a uma commissão; porque n'este 
je o~ento que_ ha ele fazer essa com missão? P aTa debater a generalidade elo pro
'b \ 0

' _quero ch zer, os principies em que elle se fnn cla, t emos um parecer, que é quanto 
) a~ a ' agora depois ele admittir a lei na generalidade, 6 que a meu ver deve ir 
l ar a Llma 00 · N .c b . N N estN f . < mmrssao para .tazer astantes avenguaçoes, que me parece que nao 
q~1;

0é er~as? e que _ estão fóra do alcance ele qualquer membro d'esta camara, por
elo no yr ecJso pecl:r as pautas e _outros .docum entos, e apresentar qual é o estado 
111 • s;o commermo e ela nossa mdustna. Portanto, para ser _consequente, a ca
at1~ ~ eve continuar o debate sobre a generalidade d'esta lei, e quando ella for 
1 c mlttrcla ~cho, na minha opinião particular, qu e eleve ser novam ente deferida a . 
lDJa comm1ssão para que faça as averiguações e os t rabalhos que disse. 
a ÜONDE D.AS G.ALVEIA.S : -- Ninguem deve conhecer melhor a no:::sa posição e 
q~;atntagens _ot~ prejuízos que }Jóde causar esta lei elo que o ministerio ; ·elle sabê 
qt seN está discutindo n,'esta camara; e não apparece para com batel-a, logo parece 
0 le ~ao tem nada que oppor a ella. Alem cl'isw, a senhora infanta r egente t em 
e:e ~ amsoluto, segnnclo a carta; se a 'lei for contrm:ia aos interesses da nação, 

n ° dando a sancção está tudo acabado. 

Co ? P
1
resiclente consultou' a camara sobre se devia pôr a votos a proposição do 

ncte c e s 1\,r- 1 . . . · ela · .tv.ug ne ~ e demchu-se affirmaüvamente, embora o conde ela Ponte re-
qt~ m~sse }Weferencia 11ara a sua, isto é, se a camara devia ou não retractar-se do 

e S ~era na ses.são anterior . 
ctd tob requerim ento elo di to conde ela Ponte a votação foi nominal. Disseram 
ele 

0
'13 °1!08 hlspos ele Coimbra, de Penafiel, ele Yilla Viçosa e ele Vizeu; marquezes 

Via e ~s, ele Borba, ele Louriçal, de Olhão, ele Pombal, de Torres Novas e de 
Dio~·~)' doneles d_e Almada, de Carvalhaes, ela Fig·ueira, ela L~pa, da Louzã (D. 
1'an° ' e S. M1guel, ele Paraty elo Rio Pardo e de lYiesqmtella; marquez de 

< 
008 

e duque de Caelaval. Diss~ram 1·ej eito o arcebisp0 bispo de Elvas, bispo do 
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Algarve e de Beja; marquezes de Abrantes,' ele Fronteira, de Vagos e ele Valença i 
condes de Alva, ele Ceia, ela Çunba, ela Egã, das Galveias, de Linbares, ~le Lumia
res, ele Obiclos, de P enaficl, ela Ponte, de Sampaio e ela 'l'aipa. 

Ficou portanto acloptada a proposição do conde ele S. Miguel por 22 votos 
contra 19. 

A requerimento do conde ela Taipa }Jroceclen-se immecliatamente á eleição ela 
commissão, c obtiveram maioria absoluta elos votos em primeiro escrutínio os con
des de Linhares, elo Rio P ardo, de Almada e ele S. :Mig uel; no segundo escrutí
nio ficou eleito apenas o bispo ele Bqja, e 1:);0 terceir9 os condes ele JYiurça e ela Fi
gtleira, sendo este ultimo por pluralic1acle relativa. Acerca cl'isto houve ainda .a se
guinte 

Discussão 

CONDE DA TAIPA: - Sr. presidente, antes ele se fechar a sessão quizera pecli1· 
duas cousas. A 1Jrimeira é que a camara decicl~ qual é o objecto cl' es ta commis
são. A genet·alidacTe ela lei n?io pócle ser, porque sao principias absolutos de eco
nomia política, e r ealmente eu não sei o que vae fazer. 'l'ambem era necessario 
que se cleclarasse á commissão um Llia fixo em que· os sens ·trab<Llhos 1Joclessem 
estar acabados, porque, não sendo assim, é o mesmo qi.1e um adiamento indefinido, o 
qual jà foi r ej eitado pela camara no outro dia . A segunda cousa que tinha a pe
dir, é ·que Y. ex.a queil·a desig nar para ordem do dia ela sessão immec1iata o rela
torio ela commiss[io a respeito ·elos processos. 

CONDE DE L INI1ARES:-Parece-me- que não seria mau determinar qual é õ 
genero ele trabalho em que sé eleve occupar a comrnissão; se é o detalhe, ou bem 
a elotltl'Ína geral ela lei, porque quanto á generalidade penso qne nada ba que cli
zel·, mas no detalhe parece-me que sim; mas es te trabalho para ser bem feito 
n ão póde tm· uma pressa muito grande, pois é preciso consultar muitos clocumen · 
tos e apresentar o estado actual elo nosso commer cio e inclustria, o q ne ba de ser 
algLlm ta11to longo; porém .sempre seria bom qne a camara determinasse se é este 
o trabalho que ha de faz er a commissão. . 

CoNDE DE S. MIGUEL: ~ O obj ccto cl'esta commi ssão é examinar o projccto 
e o·par ecer, r evel-o, e propor á camara tudo quanto julgar conveniente. 

O presidente consultou a camara se com, effeito a com missão cleveria examinar 
o proj ecto e parecer, e dar o seu r elativamente }Í doutrina ela lei, e ássim foi r e
solvido; tambern se approvou uma proposta elo comle ela L apa para que os pares 
elo reino ha pouco eleitos ficassem dispensados ele qnaesqucr outros trabalhos até 
concluírem os da c,ommissão. 

A camara electiva na ultima parte da ordem elo dia ele 24 começára a discutir 
o r egimento das clu:as camaras, assllmpto sobre que se formularam dois proj ectos 
ele lei, um com a data ele 17 de fevereiro e outro de 13 ele março ele 1827, no ul
timo elos· guaes é que r ecaíu o debate. Quando na sessão immecliata (25) se chegou 
ao artigo 21.0 (dnraçã.o e vencimentos elos cargos do presidente e vice-presidente), 
foram tão importantes as consicl erações expostas, que não podemos deixar ele as 
transcrever na integra. 

Dis cussão 

. ALEXANDRE THOMAZ DE MORAES SARMENTO: -A necessidade de me oppor á 
segunda parte d'este artigo, pelos motivos que exporei, igualmente me offerece 
logar para apoiar o parecer ela commissão na primeira parte elo artigo. O emprego 
da presidencia tem considerações mui particulares ; alem do talento e outras qua
lidades, que elevem entrar em consideração quando se trata da eleição de um de
putado para a cadeira da presiclencia1 o nomeado vae exercer um emprego que 
sómc:)Ute pelo exercício e pratica progressiva se pó de bem desempenhar. É este o 
motivo ele utilidade para o serviço pubHco, que cu considero -que os sabios mem
bros da commissão tiveram em vi sta na doutrina que o.fferecem á consideração ela 
camara. Não só o interesse publico, a mesma dignidade ela camara está interes-



sa~a em ~1uc os negocias se tratem com dignidade, habilidade c economia de tem
po' ~Ido Isto depende ele um presidente, não sómente de talentos ·e conhecimentos, 

-1_~8 Ig:lalmentc pratico e versado no uso de propor as questões e de manter a boa 
c Itecfição elas discussões . A pratim"L é certamente o elemento que mais conduz para 
es e m e t ó d . . . . J E In l ' es a s mente se a qmre com o exerc1010 progresSIVO CtO emprego. 'm 
~aterra tem sido este o systema constantemente segtúdo, tanto antes como de

~01.8 ela. septennjaliclade ela casa elos communs, e foi um elos estylos que os france 
~es captaram na organi ·ação elo seu actual systema político. Sou ele contra.rio pa-
1 ecer ao cl · .. · 1 1 ·a · l b · l • _a comm1ssao emqnanto cons1c era o emprego_ c a p res1 cnCia c e a1xo c as 
mes_m~s Cll'cumstuncias como a ele qualquer deputado para a taxa elo subsidio pe
ct\mano determinado p ela carta. Parece-me que n'esta parte a providencia dada 
pe 0 gov:erno da sererussima senhora infanta r egente, em nome de el-rei, calculou 
com mmor prudmwia o arb ítrio elo que a commissão. A dignidade da posição em 
que se ~char o presidente rl.a camar a r eftecte para a camara, .a qual nunca poderá 
c?lsentn· que o seu prcsiclente faça na côrte uma figlli'a sem muito decoro e con
SI: eração. A minha opinifw é que o presidente cl'esta camara deve ap])arecer sem
~1 e com aquella clignidacle conveniente. A nossa fórma de g·overno é ele monarcbia, . 
m nas occasi~es em que todos os empregados apparecem, deve apparecer igual-

ente 0 presidente cl'esta camara com aquelle decoro e dignidade conveniente ao. 
~"'~!cter pn?lico que elle representa. Nos paizes em que ba mna proeclria estricta

. te segtuda tem o presidente ela camara dos deputados um log·ar marcado . Eu 
;.e)o que em Inglaterra, nos dias ele cõrte, o orador dos commtms, tem logar des
c\~:clo.' A . consicleraç~o que ali se t~m por es_te em1~rego é tamanha, que, sendo 

J s Ieele1tos, 6 quas1 costume, clepms ele servirem cll:fferentes vezes, o ser em ele-
vaclos á J · • l l N d c1 · l ' cugmc ac e de pares . Parece-m e portanto que a camara nao pó e e1xar 
c: 0.~fcorrer para que entre nós contemplemos com o maior decoro o emprego elo 
;

1 ~stc ente . ela mesma, ct:tabelecenclo aquelles meios neccsEarios, a fim ele que eU e 
eJ a exerc1clo por um modo que exija o r esp eito elo publico, pa-ra ct~a conciliação 
con~orrc em grancle parte o emprego elo subsidias publicos. 
a OAQ.UiiH ANTONIO DE 1\fAGALITÃES : - Sr . presid nte, eu sinto ver -me obrigado 
á, se_1Jar::t·-me elo modo ele pensar do meu illustre collcga o sr . Sarmento. Emquanto 
q?llmei;·a J.:art~ do ru.·tigo, discordo d'ellai quanto á segunda parte, sigo-a . Em
m~~~to a pnmcu·a, imp11{;110 que a clwraçao do pre iclente c vice-presidente da ca-

. ' elos deputados sqja ]JOr quatro annos ; ella deve ser annual ou pelo menos 
~~1 _cltl.:'s sessões, mas melhor scrú por cada anuo, por duas rasões : primeü·a, é 
cli 

1 . ~asao ao inclh.-Jduo, pelo demasiado trabalho que accumula a esse mesmo in
s/1 ~lO i nrio se pó de expressar a qua1idacle de trabalho que é: só v . ex. 3 ou o 
a.' presr~ente é que pflcle dizer qual é o traLalho da presidenciai ter de r esumir 
u 

8 
qtlestoes, mottel-as em ordem, assignar papeis, uma immensidacle ele cousas, é 

c1~ ti~balho muitíssimo grande e qÍ.1c pede a igualdade que sej a repar tido pqr to-
0~~1: arcce-mc, portanto, em relação .ao individuo, que não seja um só o sobr e
c egado com este trabalho. A segunda rasão é em relação á auctor:idade que 

0~erce i e~1 sinto toda a força d' esta verdade , mas acho alguma cliffi.culclacle 
cl a tlbhcar, porque não sçi se clire:i alguma cousa que pareça odioso ; comtuclo u:: c ~cr qu~, quando os governos tôcm em vi~ta _to_rnar ao seu partido . . . isto é 
por Llploposiçao geral, que não tem nada com mdivicluos, mas tem com o caso, 
a q e é mais facil a compra ele 11m que ex erce um logar por sete annos, do que 
fa c~mpra de sete homens que hão ele servir nos sete annos. Quero dizer , é mais 
;nc a um governo t er os clcputaclos a seu partido, se a sua clm·ação for por sete 

nos elo J' • é . . clinhci. que _se rorcm annuaes, por 1sso que necessano ao governo ter ma1s 
rem 10 on ma1s graças para Tcpartir por sete vezes os deputados que se elegc
ist cada anno, do que para comprar por sete annos os mesmos deputados. Ora 
dc~t q11e se. pó ele verificar com os deputados, pó ele applicar-se tambem aos presi
pó l es 0 ~Ice-presidentes i por consequencia é exacto que o cargo ele pr esidente 
segc· e. servn· de grandes prejniios ou ele grande ut.:iliclaclc para o publico i con-

lllntemc t · t · d · · · E1n n e m m·essa ao publico que seJa r enova o as mms vezes poss1Ve1s . 
pro 'donsequeucia elo que, cu sou ele voto que por principio nenhmu o logar ele 81 

ente clm·e mais elo que 0 tempo ele mna scssfio ela legislatura . Em quanto á 
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segunda parte do artigo, voto contra a opinião ela commissão e combino com a elo 
s1·. Moraes Sarmento, porque para exercitar-sé este cargo é ,necessario tratar-se 
com muita dignidade e consideração, e para isto se precisa de numerario corres
pondente ao logar que occupa na sociedade. 

JOAQUDI PLACIDO GALVÃO PALi\U:- O artigo 21. 0 clà carta não marca o tempo 
da duração do preside nte, nem elle se deduz dos lagares parallelos; logo é livre 
sustentar que o deputado se póde conservar na caeleira da presidencia por mai01: 
ou menor espaço, pois qualquer das opiniões não está em contradicção com a le1 
fundamental, o que se confirma até pela divergencia de sentimentos de membros 
d'esta camara, e bem assim pelo decreto de agosto de 1826, em que se diz no ar
tigo 28. 0 que o presidente durará poe toda a legislatura e os secretarias por ses
são . Visto que se o governo achasse explicita na carta a perpetuidade, seria su
perflua aquclla determinação e inexacta expressão do projecto, pois esta se verifica 
apenas quando se póde alterar a doutrina. Interpõe pois o seu arbítrio ele quatro 
annos para um e tres mezes para os outros. E porque ·não havemos nós de inter
pretar a carta, fruição que é privativa do poder legislativo? 

Não marcando, pois, a nossa lei fundam ental a perpetuidade 011 temporal idade 
da presidencia, o criterio que develJ.lo:'l tonHu· para decidir a questão deve deri
var-se das vantagens ou prejuízos que resultarão d.e uma ou de outra medida. 
E quem duvidará, sr. presidente, das desvantagens que se derivam de se conser
var o presidente }JOr uma legislatura? E bem assim de que se augmentem as re
galias elos deputaelos, nomeando no intervallo cl'ella quatro vezes quem presida 
aos, seus trabalhos? O acto de eleger presidente é uma attribuição vantajosa, que 
até a não tem a camara dos dignos pares. A reiteração pois <.l'estes actos minis
trará outras tantas occasiões em que o deputado porá em acção o seu poder. E 
como cada inclividuo pócle ceder ele privilegias, o que não acontece ao homem pu
blico, por isso que esta cessão pr~juelicaria aos que lhe hão de substituir o logar, 
resulta que sem injm·ia a estes não podemos p1:escindir ela mencionada preroga
tiva. Pelo qne r espeita aos interesses que adquirirá o bom andamento elos nego
cios ela camara, são visíveis, pois um presiclente pócle perder a consideração que 
no acto ele sua eleição mer eceL1 á camara, cl'esta segue·se a falta ele r espei.to, e 
com ella mallograr-se a boa marcha dos negocios . O governo pó ele. vivamente in
fluir no p residente e este transigir com aquelle, obstruindo-se por este modo a ra
pidez e boa gerenci.a elos objecto3 q11e estfi.o a seu cargó. Se os deputados fossem 
inhibidos (o que b em m e aprazeria) ele pedir mercês, e se o governo não tivesse 
(o que é jnsto) o direito de agmciar, eLt não receiaria o inflt1xo e1'este, quasi sem
pre origem ele incalculaveis males. 

Sr. presidente, se quando a honra, a probidade, a firmeza ele caracter era dis
tinctivo elos antigos bons portnguezes, então mesmo se viram Mascarenhas ecli
psarem no reinado dos Filippes a gloria que adquiriram em Diu, que admirar é 
appareçam agora Coriolanos. Supposto isto, não é melhor diminuir o mal elo que 
fazel-o permanente por quatro annos? Soffrermos o jugo por uma sessão e não por 
toda a legislatma? Na certeza 'que, a comportar-se bem o presidente, ,o reelege
remos, e será este um têstemunho ela nossa compla~encia e gratidão, n em menos 
que estimulo para os ouh·os que no futuro subirem. áquelle logar. Não tem vigor 
o argumento de que a presidencia demm~ela qualidades intellectuaes e mesmo phy
sicas para bem desempenhar a sua missão, pois em cento e tantos membros é b em 
ele crer que haja alguns outros dignos elo e.mprego. ·Bem assim nao é preponde-

. rante a reflexão ele alguma demora ele t empo, que se consome na eleição, pois as 
vantagens que d 'clla r esultam são mais apreciaveis que o · breve espaço que se 
gasta n'essa operação . 

ALEXANDRE THOMAZ DE MoRAES SARMENTO: :--Convem que responda ao prin
cipal argumento do illnstre deputado que fallou depois ele mim, e que vem a ser 
sobre a duração do logar c1a presidencia. Devo dizer que alguma cousa confundiu 
esta questão com o systema da septennialiclade, tousa muito alheia e1'este caso e 
que não serve para combater a minha opinião; eu bem vejo que não foi sem prin
cipio que elle tocotl n'esta doutrina, porque todos sabem que a icléa ela septennia
lidacle é bastante ·odiosa, e por isso o sr. deputado se serviu cl' ella para 'apoiar o 
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heu modo ele pensar. Isto prova o seu talento e habilidade em conduzir um de
h ~te, _po~·ém a questão ela septennialiclade é fóra elo objecto ele que tratâmos, .e a 
rstorla da introclucção ela septennialiclacle, tanto na Inglaterra como clerracleira
meut~ em França, teve motivos particulares, que eu não exporei, para não saír ela 
{ue~~ao. F'aço justiça aos talentos elo illustre deputado, confessando que elle con
u~c lU a questão, não por invertel-a, mas por habilidade e com o fim ele se apro-

veitar elo oclio ela septennialidacle, e convertel-o como argumento contra a primeira 
parte elo arti o· o b . 

í l E~quanto ao sr. cleputaclo que acabou ele fallar, elle parte de tÍ.m principio 
:, so, P?rque diz que a camara pócle escolher uma pessoa que pócle acontecer qne 

nao sena capaz; isto não se eleve suppor, porque at6 é desairoso para a camara 
~ suppor:-se que ella fará uma eleição precipitada, quando tratar ela escolha elo 
seu presrdente. Outra idéa apresentou, a qual tem força appa,rente, e 6 que' pócle 
acontecer que o presidente anele no IJrincipio muito bem, mas que ao depois de
genere por motivos ele ci1"cumstancias ; isto só poderá acontecer em crises políticas, 
~ para estas occasiões não é que nós estamos legislando, nós estamos fazendo um 
legulamento para tempos seTenos e nfLo para tempos ele crises . Por consequencia 
Voto elo mesmo modo por que votei quando fallei a primeira vez. 

N JOAQUIM ANTONIO DE MAGALHÃES:-- O sr. deputaclo Sarmento cliz que eu 
nao toq~1ei os seus argumentos quando tratei de em~ttir a minha opinião, e que 
me servr elo systema da septennialiclacle l)ara apoiar a minha opinião; eu digo que b s~·· dep utado é que não tocou, . nem levemente, nos princípios por que eu com
.. a~~. as suas icléas. E n impugnei o artigo por dois princípios: um, tirado da impos
l'ilblhclacle physica do proprio individuo; outro, pela mais possibilidade que ha de 
que um só presidente por quatro annos assinta ao partido elo governo, elo que 
quatro presidentes que tenham el e servir nos qi.1atro annos; a rasão é porque o 
governo necessita de menos meios para chamar a seu partido um do que' quatro; r r~·a provar isto é que eu trouxe aqui como comparação o systema ele septennia- -

Lc ac_e i e1u consequencia ·parece-me que o sr. cleputaclo não entendeu bem o que y1 chsse. Resumindo pois a minha opinião, _digo que, se a lei é igual para todos, 
~ e~e carregar este trabalho sobre todos, e sou contra a opinião elo sr. deputado 
t _arment?,_ pelo que pertence ~í primeira parte, e emquanto á segunda parte, con-
la a oprmão ela commissão, pelos motivos que já expencli . 

. ~N'fON!O PINTO ALVARES PEREIRA: -:- Sr. presidente, eLl conformo-me com a 
op~nlao elo sr. deputado Magalhães, que a este respeito tem dito tudo o que cli
br~-se }JÓcle, e só acrescentarei que no principio da leg·islatura, reunida uma assem-

ea, não se podem conhecer todos os membros cl'ella; no emtanto ha de fazer-se 
uma eleição de presiclente: feita esta, apparece o nomeado. Agora digo eu, se a 
as~~mbléa acertou, se o presidente cumpriu bem com os seus deveres, que diffi
cu ~ele ha em que torne a ser eleito? E se com effeito a assembléa se enganou 
e estrv~r estabeleciclo que_ a duração ela IJresiclencia seja por quatro annos, qne in
~~nvementes se não seguem cl'aqui ?_ Em conseqnencia eu a1Jprovo o que diz o 
~bs Magall1ães, emq nau to á primeira pa~·te elo ~rtigo, e. emquanto_ á scg· L~n~:'. sou 

olu~amente contrario e voto pelo artigo, pms será sempre a mmha opm1ao que 
0 pres1elcnte não receba mais que os subsídios que lhe forem taxados como de
putado. 

FRANCisco SoARES FRANCO : ---O carg·o de presidente requer certo tale~to e 
certa cal' . a J , 1 . . "' t ~ . Jac'l.ctacte, ate p 1ys1ca, e por 1sso nao compe e seniLO a um numero mtu 
fe~ueno ele pessoas ; por outra parte, á proporçã.o que se vae trabalhancl<? n'um 
~far, tantos mais conhecimentos se tem d'elle, e por consequencia tanto mais fa~ 
~~ lhe será o clesempenhal-o bem; de sorte que um sr. presidente que no primeiro· 
~uno for bom, no seg1mdo ha ele ser muito melhor, supponclo qLw os seus senti
P :~to~ continuam a ser os mesmos; consegu.intemente, por este lado é certamente 
g~~ envel á duração ela vresiclencia por um anno a duração d' ella l)Or toda a le
t 

1
\ atura. _Alem cl'isso parece mais conforme á carta que a presiclencia dure por 

8fÍ a a leg1slatura, visto que falia só em uma proposta para o r ei escolher o pre-
c en~e e o vice-presidente. · · 

E necessario advertir que os homens que a nação escolhe para deputados cl'esta 
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camara são os homens mais conhecidos elo r eino i consegLlÍntemente a camara, 
quando os escolhe para propor ao rei, não pTocede ás cegas, como se tem dito, 

. mas com muito c_onhecimento ele causa. 'l'em-se dito que é facil ao poder corrom
per o presidente em prejuízo ela liberdade publica, e que mudando-se annualmente 
se difficulta esta possibilidade. A'. historia elo mundo e ela Inglaterra, ainda mais, . 
mostra que os homens mais populares ela opposição adoptam todas as maximas elo 
governo apenas são chamados para os seus bancos i tão facil é ao poder comprar 
um homem como quatro. · 

No rv seculo dq. fundação de Roma C . Licinio fez-se muito popular; distribuiu 
'l. geiras ele terra a cada. cidadão romano, e fez ordenar que ninguem poclesse ter 
mais ele 500. No anno seguinte foi conclemnado po ter elle mesmo 1:000. Por
tanto um homem amigo elo povo, que não ha de ser comprado pelo poc1En:, são 
chimeras. Mas suppo1ilhamos agora a hypothese contraria, isto é, que a camara 
em logal' ele ter um . presidente elo partido elo poder executivo (que não vejo b em 
como poderia exercitar essa influencia) tinha achado um homem virtuoso e que 
resistia ao poder; por isso mesmo n~ proposta do anuo seguinte o governo o ex
cluía e nomeava um ela sua facção. E melhor escolher bem, elo que mudar muitas 
vezes, porque as mudanças trazem mais erros do que acertos . 

MANUEL TEIXEmA LEOMIL:- Sr. presidente, a causa mais clifficil que ha na 
sociedade é o poder prevenir todos os males que podem r esultar - ela ambição. O 
illustre deputado que me precedeu serviu-se de exemplos ele que eu me sirvo para 
provar o contrario elo que elle provou. Na histeria romana, diz o illustre orador, 
vemos homens que eTam inteiramente populares, e depois que passaram para a 
ordem elos patrícios foram clespotas, taes como os Licinios, Lentulos; etc., porque 
o desejo - elo poder é (p.a opinião elo illustre orador) que causa todos os males, e 
não o estar misturado com o poder, porque todo aquelle que tem a virttlcle de se1· 
homem de bem, ainda que esteja misturado com os patrícios, ha ele sempre con
servar esta virt~lcle. Pois bem, por isso mesmo que vemos homens que eram intei
ramente populares e passaram depois a ser inte.U:ament~ despotas logo que ela tri
buna subiram á ordem dos patrícios, tanto mais deve evitar-se o contacto com o 
poder e obstar-se a qu~ possam os homens aspirar a elle . Não ha uma r egra mais 
justa, uma regra mais natural do que està, que se deriva do que acaba ele dizer 
o illustre deputado . Devo advertir mais, senhoTes, que nos governos Tepresentati
vos é um axioma reconhecido por toçlofl que o exercício ela liberc\acle consiste na 
maior somma ele exercício elas eleições, isto é, quanto maior for o exercício pos
sível elas eleições, tanto maior é a r epresentação e tanto maior liberdade. O di
reito publico e fundam ental da nossa carta estabelece ~L clm·aç;.ão el::ts legisbturas, 
conseguintemente sobre isto nada ha que dizer. Mas ella não marca a clnração ele 
presidente e ele vice-presidente, só diz no artig·o 21. 0 ccque a nomeação cl'estes 
compete ao rei, pela escolha que fizer sob a proposta de cinco feita por esta ca
mara». Com grande }JOlitica e profundo saber o auctor ela carta não quiz marcar 
a duração cl'estes cargos, para nos deixar toda a amplitude ele liberdacle no exer
cício elas eleições . Qnereremos nós agora tolher este exercício, privanclo-nos dare
gali'a ele o elegermos em cada mez, ou, pelo menos, em _cada sessão, marcando-lhe 

. na lei uma chu·ação nada menos ele quatro annos? Isto importaria o mesmo que 
dizer·: os cargos de presidente e vice-presidente serão ele ora em diante empr egos 
publicas, empregos que hão de durar t anto quanto a legislatura. E muito mais 
merecem este nome querendo-lhes estabelecei: ordenado: . Não ha nada mais con· 
traria- a um governo representativo, no qual, como já disse, se r equ er o maior 
exercício possível ela hberclacle . 

A historia ele todos os tempos nos mostra quanto esta materia de que estamos 
tratando é per .igosa. Sempre o poder esteve álerta para se valer cl'aquelles que 
mais podem influir nas asscmbléas .deliberantes, com a mira ele ve1· se por meio 
d'estes pócle ganhar uma maioria, a fim ele exercer o despotismo debaixo ele fór
mas de liberdade. Assim fez o grande Ccsar e assim fez Henrique VIII, empre
o·ando todas as suas forças para ganharem a influencia, ac1uelle no senaclo, este 
~o parlamento, c exercerem ·depois o maior despotismo ~í sombra elti,t liberdade. 

Assim fez o clespota elos nossos dias, o grande Napoleão,_ que, sendo o primeiro 
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~0f6~ populaJJ, depois que soube assenhorear-se ela maioria do senado e elevar-se 
• \

1gmclade ele primeiro consul, não ·aes~ansou emquanto se não eri"giu em impe
rac or e omnipotente. 

O augusto legislador da carta concede-nos esta garantia; deixa-nos a nós o 
marcarmos o tempo qne deve servir o presidente e vice-presidente ; e então deve
mos converter esta garantia em nosso clamno? Eu não fallo d' esta maneira por
~le ambicione o logar de presidente, tanto que desde já cleclaro que o não queria . 

ste cargo está Stlbordinado a incommoclos até insupportaveis. Toclos sabem a im
portante e laboriosa tarefa de um presidente ; clle deve estar aqui quasi oito horas 
assentado, elle deve entreter uma correspondencia dip lomatica, etc . E quem será 
~ue .,queira ~njeitar-se a sei· presidente, a um incommodo tão grande? Eu ele certo 

nao qnen a. Todos temos obrigação ele coadjuvarmos com as nossas forças o 
Qclamento das cleEberações d' <1sta camara . para chegar ao fim a que se prop,õe. 
f: :~al é~ b fim cl' esta camara? E fazer com que as discussões progridam, para a 
·O·maçao das leis inter essantes ao publico. O sr. presidente não tem nada que fa
zer senN ~ l' ' h . . l . ao et entro c esta camara; só se queremos que nesta camara aJa presrc ente 
0?1~~ e~ França ou Inglaterra, aonde se sabe que o governo tem toda a infl.uen-
cra e rst ~· d · l · I · · ~ t ' . o nao se evc consentir c e muncn·a a guma, por rsso mesmo, como J ~~ se 
em chto, que rí ada ha mUJis facil do que ganhar um homem. Eu fallo n 'um ho
~~m' não fali o no inclividuo; por·que ninguem tem tido a fortuna de ter um pre
Slc ente e vice-presidente melhores do que .os nossos . Se nos é licito lançar os olhos 
P~~·a nma era em que houve uma fórma cl'e governo similhante a este, . quem du
Dc ará que havia presidentes cada vez melhores, por isso que eram r enovados< 

ev0 aclver~tir que se nós temos hoje um presidente e vice-presidente que satisfa
zem aos quesitos necessarios, que caracterir3am um cargo de tanto r espeit o, qual 
~ rasão por que os não havemos r eeleger? D'este modo damos-lhe um testemunhq 
c: no ssa amisade pelo bem que desempenhou as funcções elo seu lagar; elle ficará 
rato por este r econh ecimento, e ·tratará ele ser cadà vez melhor. A minha opinião 

qne fosse cada mez, isto é, que a eleição de presidente seja 'feita uma vez cada 
mez A t l 1· · · fi b' · l 1 · laclo ·. car a na:c a c 1 z a este r es jJeüo, por consequenma ca ao ar rtrw c o egls-

1 marcar o tempo que melhor lhe parecer ,_ 
n l EmquUJnto aos orclenados, julgo qué não tem lagar nenhlllm. Qual será o arde-

- é ac 0 que elevemos dar ao nosso presidente? Nenhum, · porque tudo quanto se dê 
A pouco. Todo o dinheiro elo thesouro não paga os serviços elo nosso presidente . 
é ~ora ~levo advertir que o traball1o do presidente, não obstante _ser violento, não 
E snpenor ao ele ' secTetario, e conseguintemente deviam estes t~r igual ordenado. 
t h este caso pocler-se-ía coúsiderar esta c::imara, isto é, caclru membro cl' ella, como 
~f empregado publico. O presidente nàcla tem que faz er fó_ra da camara, e se faz 
~ g~~a causa é por sua unica vontade, tal como foi a convocação feita este anno 
b ec rante elle, convocação menos· constitucional, porque o o:fficio que d'elle rece
e:::os datava da ~ecretm:ía cl'esta cama~·a, quando ell3: estava fe~hacla, nem _cá 
l .ava~ os secretanos; c se o nosso presrdente por aqm estava f01 porque .qmz, 
~018 nmg·uem o obri·gava; e este proceclimento ela parte d'elle não foi senão um 
~'t~go __ de política e condee:ccndenci~a cl'elle com o governo. lV~a s eu n8o queró _ele 
n ~en_a nenhuma ver no meu pres1cleü.te um empregado pu bhco, Ulíl1 alto funccw
n a110 J~Tnto ao governo . Por consequencia acho que este artigo é absolutamente 
"Ontrarl ' · · l t d . . . l i' . bli < o. a expressão c espm to c a carta, e a ·o os os pnnCJ'plOS c e c 1relio pu-
el c~, ]?o1s quer-se estabelecer a perpettúclade n 'um cargo que por sua natmeza é 
e eg1

1
vel, e marcar um ordenado, alem elo subsidio, que a carta deteTmina para ida 

vota. 

t FR.ANcrsco J O.A.QUIM 1\if.A.I.A.: - Quando a commissão redigiu este ·a~tigo logo viu 
~1~ a S~la .materia havia de dar logar a grande discussão, e que bavia ele haver 

tnta d1ve · l · · ~ ·' t. l h ·a i ·~ faUo . . rgencm . c e opmwes, como J:.L m JUJ a~1 o em ou :ra. occas1ao em que se 
l). n sobre este oh)' ecto, o que se acaba de venfi.car, produzmclo-se argumentos 

!lira s t . 
cl{l"us entar _e ~ombater qualquer elas suas partes . . . . . . . ~ 

pa ·t' cto r efl.ecürm causa algmna sobre a bondade ou convemeucms das mstltmçoes 
al~~ lcnlares das nações estran geiras que têem governos representativo::: , as quaes 

5 nns 81'S . deputados têem elogiaclo em extremo e outros deprimido, }JOrque en-
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tendo que me não cumpre ser juiz n'este caso, c porque, segumlo a diversidade 
de usos e costumes dos respectivos povos, podem ser muito uteis e proveitosas na 
França e na Inglaterra co11sas que a Portugal seriam prejucliciaes . 

Não sustentarei que a cluração do presidente da ca:mara elos deputados seia on 
não ele quatl!o annos; rasões ha ele ponderação para justi_:ficar qualquer elas duas 
opiniões, mas exporei aquellas que a commissão teve para preferir o praso de qua
tro annos ao praso de mn anuo . Ella considerou qHe, sendo a duração de cada le
gislatura ele quatro annos, e não havenclo disposiçao alguma na carta para. que a 
proposta do presidente e vice-presidente se repita ou se faça to€los os ãnnos, se 
seguia que a mente do augusto auctor ·ela carta era que durasse tanto quanto 
durasse a legislatura, porque se quümsse quEl fosse annual o podia determinar ex
pressamente, o que não fez . Não direi comtudo que o corpo legislativo não possa 
determinar que seja annual, visto qL\8 a carta o não prohibe. 

O que não posso admittir é a rasão que continuamente se apresenta n' esta ca
mara, de r eceio de influencia do governo sobre o presidente que durar muito tem
po . ELl contemplo o governo como um elos poderes políticos que ha ele e eleve con
correr para a boa formação elas leis e para promover o bem geral ela nação, e por 
isso ,elle e as duas camaras devem formu,r u m todo dirigido ao mesmo fim. 

E necessario advertir que o presidente ela cam~u·a t em um r egimento que deve 
observar e fazer observar, e por isso se a camara r econhecer ·que elle o não sc
gLle, usará do seu direito ele reclamar a ordem, e mesmo deciclii· que se prefira 
para entrar em discussão este ou aquelle projecto que julgar ele maior inter esse 
publico e urgente, porque ninguem duvida que a · camara é superior ao seu presi-
dente, e isto se , t em j á praticado muitas vezes. · 

D_emais, logo que o nosso governo representativo estiver estabelecido em to
das as suas partes, isto é, que estejam feitas todas as leis regulamentares, para 
pôr em pm·feita e e:ffectivo andamento a carta, nenhum r eceio deve ha;ver de que 
algum elos ministros de, estado abuse elo seu poder para atacar a carta ou as ca
maras, porque as 'attribuições d'elles e a sua r esponsabilidade, bem como as attri
buições elos pocleres políticos, estão equilibradas sabiamente na carta. 

Reduz-se portanto a questão a conhecer qual será mais conveniente, se a ela
ração ele quatro annos, como p ar ece ser a intenção ela carta, aincla que não ex
pressa, ou se de um anno·, p elos motivos que ·têem apresentado os srs. deputados 
que segL1em esta opinião, e que na verdade são .ponderosos, porque o engana na 
escolha pam presidcJ?.te no principio ela legislatura, cujo lagar exige quallclacles 
particulares , um~ pessoa que as não t enha pócle, involuntariamente e sem influen
cia alguma es tranha, e mesmo com os melhores desejos, r etardar e embaraçar 
os trabalhos ela cam~ra; e é por esta rasão que talvez vote pela duração ele um 
anuo. 

Quanto ao subs.iclio para a inclemnisaçfbo elas desl) Czas do sr. presidente, so1t 
ele opinião que, achando-se marcaclo pelo governo, bem .como foi marcado o sub
sidio elos srs . cleputaclos, . só na ultima sessão da presente legislatura é que per
tence á camara marcal-os para a seguinte legi slatura, na fórma elo artigo 38 .0 da 
carta, e mesmo isso dependerá do vencimento que houver sobre a sua duracão. 
Longe ele nós a idéa e expressão ele ordenado . Ella é baixa e o:ffensiva á ca~ara 
e á ca1·ta. Os serviços elos deputados ela nação são impagaveis, p ela sua qualidade 
e pelos sacr ificios que pessoalmente fazem a favor da sua patl'ia, saindo de suas 

-casas e elo centro das suas famílias, ·e deix ando as suas cli:ffer entes occupações par
ticular es . O áugusto auctor quiz que as despezas ela sua estada, no sitio ela sua 
r eunião, fossem inclemnisaclas pelo thesouro, para que, alem elos seus incommoclos 
e prejuízos, não pagassem estas clespezas, que eram obrigados a fazer p elo bem. 
publico. . 

A commiss~o pareceu que o sr. presidente e vice-presicle11te, fechada ou en
cerrada a camara, nacla mais tinham a faz er, e qne cessando as suas funcções 
voltariam como os cleputaclos para suas casas, e não descobriu rasão alguma para 
que devessem :ficar na pôrte; e por isso não julgou que t ivessem maior subsidio 
do que aquellc qtw se marcasse p~r~ os ~lep~tados em g eral. Se comtudo os prin
cipias em que se fundou a comm1ssao nao sao exactos, a cmuara, com a sua sa-



81 

h_edoria, resolvercí. o que melhor convier para a decencia da camara e do seu pre
Sidente. 

r Ronmao DE SousA. ÜA.STELLO BR.A.NCO : - -Sr. presidente, a materia d'este ar
Igo 21.o _elo projecto em discussão é a mesma de um outro projecto que na sessão 
~assada t1ve a honra de offerecer á camara, e qne, r efundido em uma commissão 

; que tambem fui membro e relator, foi dado para ordem do dia e remettido 
n :~e -clia á commissão encarregada do projecto agora em discussão, a fim ele com
pre el}cler n'elle a mesma materia . Apresentou-se com effeito este ultimo projecto, 
e c_omo eu visse que n'elle se havia feito innovação essencial, declarei então que 
ret~ra_va a paTte que. tivera no proj ecto de qtte eu era auctqr, e quem<~ reservava 
pala Impugnar este ultimo quando entrasse· em discussão. E chegada a hora; le
~:~nto-me, poTtanto, para o combater, no qtte não faço mais do que defender a elon-

lUa do 1~eu projecto . 
.. r o artigo comprehencle du as partes: na primeira é que se fez a alteração já. 
~~c 1Cacla, p1:opondo-se a duração cl~ prcsidencia cl'esta s_amara pa;·a todo o tempo 
late t:ma l~egts l atu ra, qnanclo eu a tmha propost~ para um ~uno somente ela legrs
. . ua.N Teem fallaclo a favor cl'esta IJarte elo m•t,go alguns Illustres clepntaclos, po-
1 0~ 1~ao têem podido convencer o meu espírito a ponto de afastar-me de minhas 
r~memts i~léas . o primeiro argumento trazido pelo sr. deputado que abriu o der: ~' e mtu v~rsaclo nas theor ias de governo de outras nações e especialmente ela 
l gliterra., fo1 o exemplo ela Inglaterra e França, onde a presicleucia da camara 
c 0~ _c eputaclos dnra uns poucos ele annos . Estt) argumento não me fez peso; já 
ou 10 sr. deputado respondeu que nem sempre as circumstancias particulares ele 
uma !lação aclmittem os estabelecimentos ele outras em toda a sua extensão, e trouxe 
para fiTmar a sua r esposta o caso em que pela constituidio de Inglaterra os pares 

·na rettnião das duas camaras estão assentados e os co~muns em pé, o que pela 
~oisa , c~rta constitucional, pelos nossos coshrmes e antigos fóros do t erceiro es-
ac 0 e maclmissivel entre nós. Sou cl'esl:as mesmas icléas ; aquelle exemplo não 
co~vence mais elo que convenceria o argumento ele que não nos ficava indecoroso 
:~rarmos ele capote n'esta sala, e, eroquanto a sessão se não abria, estarmos esti
~: fu sobre os bancos, porqr~e se vê isso fr~qne~temente na camara dos communs 
tirad glaterra. Parece-me po1s que a analog1a nao convence . Quanto ao exemplo 

0 ele ~rança, tao longe está ele poder convencer-me, que posso assegurar, 
~0f ~ confiança ele que não me engano, que a presiclencia ela camara elos depu-
ac os é renovada annualmenfe. , 

~ambcm disse o mesmo sr . deputado que a dnração elo cargo ele presidente 
con~IUha ao decoro ela camara, que n 'aqnelles paizes era como um logar de ac
l esso para a c:.tmara dos pares, e que convinha que o presidente da camara elos 
c epl~taclos ,estivesse na côrte sempre e r epresentasse um papel clistincto nos actos 
P.~bhcos. E precisamente aquiqo que eu não quereria. Considerado o logar ele pre
~1 ~t;t.te da camant elos deputados como um logar ele accesso a par elo reino, elle 
. aflta. muito poT merecer esta clistincção ao poder, e este teria um seguro meio ele 
In nu· na camara elos deputados. Consultemos a experiencia e tomemos os seus 
~o~s~~hos . Porventura nossos fóros e patrias liberelades foram no principio da mo
c~l.lc la as mesmas que eram ha dois a.nnos? Não . Ha.via uma representação na
t~onal , e com o concnrso· cl' esta se fizeram as primeiras leis, c ainda pm: muito 
s r~o . E ~)Orquc não continuou este estado ele causas? Porque o poder, sempi·e 

0 
lhto a mvaclir estas liberdaeles publicas, aproveitou as occasiões favoraveis, 

~a~I o:t por claclivas aquelles que deviam ser os primeiros em sustentar essas li
d ~~: ~ es, estendeu depois por es tes conductos a sua influencia, e acabou 'por fim 
r eyu. anelo tudo quanto podia recorclal-as, e viLt-se a nação despojada d'ellas e 
ec l1Zldas todas as classes a uma clepenclencia servil. Aproveitemos estas lições 

{lle a ex.perienci.a nos dá e que a historia ele todos os povos attesta, porque a causa 
dem marchado elo mesmo feitio em toda a parte. Por meu voto nunca o presidente 
~~ ·tcamat·a dos deputados eleve ficar considerado como um alto funccionario ela 

1 e e como aspirante às o'l'aças elo g·ove1·no 
M r b • • p. as c tsse outro sr. dept1taclo: de que modo ha ele o presidente, na espeCie 

I oposta, exercer infi.Llencia na camara elos deputados? Elle tem nm regimento 
6 
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ao qual é adstricto, c não é a primeira vez que ternos visto YOtar a camar~ con
tra o que parecia ser opinião elo presidente . Esta reflexão nrio , satisfaz; por esse 
mesmo regimento .ii. escolha das materü1s parra discusslto é do presidente, e muito 
faz . ao caso o modo de as propor e entregal-as á votação: ninguem ha que desco
nheça isto. Não se. vê então quanto lJÓele influir nas deliberações da camara o go
verno, tendo de sua mão o presidente? Isto é claríssimo. A experiencia é o prin
cipal ele todos os argumentos, que eu opponho ruos argumentos çle que o governo 
não ha de querer influir na camara pelo seu presidente. Pelo contrario, é ela na
tureza .ela cousa que elle propencla constantemente para exercer influencia na ca
mara. Outro argumento ouvi produzir a favor da duração cl~ presidencia, na con
formidade do artigo: que o logar reqüer uma pratica e que esta só se ganha na 
maior duração . Este a.rgumento é inconch1dente pela experiencia, que é o men 
principid ele decidir. Não são muitos os annos que tem exercido a presidencia o 
nosso actual presidente, · e então não tem elle desempenhado completamente, ou 
seja no modo ·ele apanhar as ~déas ele discussões (ás vezes implicadas e loDgas), e 
de propor á votação ou na m~rcha r egular em que põe e conserva as mesmas dis
cussões? A sua intelligencia e talentos tem ido sempre a par da sua reconhecida 
probiclaele. V. ex. a mesmo, tendo algui1s dias apenas subido á cadeira ele presidente, 
tem clesempenhado ele um modo convincente a destruir o argumento a qtle respondo. 
A cousa não tem com etfeito uma clifficulclade tal1 para as 1)essoas versadas n'estas 
tarefas, que não se encontrem n'uma camara tms poucos ele membros com· aptidão 
sufficiente para desde logo satisfazerem. 

Ainda me lembro ele outro argumento a favor da clontrina do artigo, e é que 
:ficava desairoso <Í camara fazer nova proposta na mesma legislatura para presi
dente1 porque clava icléa ele que não estava satisfeita ele sua primeira proposta, e 
que mostrava não ter votado a primeira vez com bastante consieleração, e que 
não se podia aclrnittir por ser desairosa a icléa ele que se ertganára. Esta icléa ele 
infaUibilidade ela camara confesso que é nova para mim. Infallivel sei que é a 
Igreja nas suas decisões; sei que o papa tambem tem a isso pretensões, que ou
tros lhe contestam e eu tambem; mas ela infallíbi1idacle ela camara, em materia 
ele proposta de presidente, confesso nunca ouvi fallar. Pois é admissivel o prin
cipio ele que não pócle enganar-se a camara votando para a proposta do seu pre
sidente? Fallemos a verdade; quando se t1~ata d'isto conversam os membTos ela 
camara uns com .outros . Perguntam-se, se são deputados novos, .quem ha de ser 
o presidente . Apontando-se algum, poucos o conhecem ele perto, · e dez, quinze 
ou vinte é que votarão pelo conhecimento particular e pessoal do individuo; todos 
os mais votam por informação. Póde ser mais fallivel o conceito? Cuido que não. 
Supponhamos que o presidente não _sartisfaz, que não corresponcle á e;xpectação, e 
que Oll não se mostra com bastante ;:t.ptidão ou se bandeia com o poder. Não ele
verá haver algum, remeclio a isto? E possível que approvanclo a perpetuayão da 
presiclencia deixemos de mão o r emedio a esse mal? A nossa obrigação é prover 
ao bem geral1 e se por meio de uma nova proposta, no tempo designaclo por lei, 
a camara não mudar, em tal caso o ·seu presidente não provê ao bem geral, não 
cumpre com o seu dever. 

Não sei que empenho é este da perpetuidade da presiclencia d'esta camara. 
Ou elle é bom ou não satisfaz; no primeiro caso certo tem ser conternr)lado na 

. ff ' n~va p~oJ?osta, e seJa o novo su r~gio ela camara um premio f.lo seu trabalho; so 
nao satLsfaz,. por sua culpa ou omissão, será para elle uma especie ele sancção pe
nal o _dar-lhe successoT; esta sancção é essencial porque é a unica que legalmente 
poelena a camara empregar. Nunca votarei por que elle sej~t independente ela ca
n:a_:·a pela p~1:petuidacle do_ cargo . Depois1 pela. repetição ela proposta e pela r epe
tiçao_ ela ele1çao, qae o r~t, regente ou r egencw faz ele entre os propostos1 tanto 
o re1, r~gente ou regencm, como_ a camara, tem mais amplidão no uso ele sua:s 
prerogatJvas. Poderá tambem o re1, r egente ou r egencia desejar retira.r a sua elm
çào e dal-a a um novo proposto. E 'mfim, vejo todos os argumentos ele boa ra são 
contraries á perpetuidade ela presiel~ncia em cada legislatura · a favor d'esta nadà 
vejo_ que ?Je pareça convincente. Substituo, pois, a icléa do ~eu projecto, que a 
pres1denma dure por um anno, abrangendo por esta fórma a sessão orelinaria e 
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extraorc1inaria, se a houver. Approvo, porém, a outra parte elo artigo em que se 
:nservou a ~o'utrina do meu prqjecto, que é, quanto ao sn?siclio, que seja o mes-

0 estabelec1clo para qualquer elos outros deputados. A Idéa de um ordenado, 
como se estabeleceu, firmava-se sobre a da perpetuidade do cargo, e, pm·tanto, de
_cáe, vencido qtw a presidencia não dure mais ele um anuo . 

. M-ANUEL GONÇALVES DE MIRANDA: - Sr. vice-presidente, todos os argumentos 
Jne se têem feito para sustenta r a presidencia por uma legislatura ou por tempo 

e qua~ro annos, mais se têem dirigido a enfraquecer os arg·umentos que se têem 
produzido contra, elo q Lle a sustentar clirec tamente aquella opinião. A carta nao 
estabelece principio ou regr a alguma a este r .espeito. No artigo 2 l. 0

, o unico em 
Jue se trata ela nomeação elo presidente e vice-presidente ela cm:?-am ~lo s deput~-

os, es~abelece - fJ e unicamente que ao r ei compete a nomeação do presidente e V l 

~e-presld~nte, sob a proposta ele cinco membros feita yel~ camara elos cl_ep~lt~clo s, 
como ~ao declara quanclo esta proposta eleve ser feita, Isto é, se no pnnctp!O ele 

c~d~ leg1~latnra ou no principio de cada sessão ordinaria, é claro que a du_ração da 
P esLdencJa póde e deve ser r egulada por uma lei regulamentar. Estabelecido como. 
certo este principio preliminar, pois que se _elle fosse duvidoso deveria disct~tir-se 
antes da qu~stão principal, vejamos quaes s~to as rasões em que elevemos funda
~entar a opmião ácerca da duração da presidenci11 .. · As rasões não podem ser ou-
~ as senão aqnellas que se podem deduzir dos p rinc:ipios ele utilidade e convenien
~la . O presidente da camara é aquelle qne dirige os seus trabalhos, que regula e 
az manter a ordem durante os debates; que tendo attentamente notado as diver

s:s opiniões manifestadas durante a cliscussao, depois cl'ella fechacla as r esume e 
poe yom ordem e clareza á votação. · . 
. r E, portanto, a questão se este fim se consegue melhor sendo o presidente s_em
p e 0 mesmo por t empo de quatro annos, ou faz enclo-se cada anuo uma nova pro
pos.ta para a nomeação elo r ei. E quem poderá duvidar qtle a proposta annual ·é a 
~ais c,onveniente? ·Quem poderá duvidar que é mais conveniente aquella que offe
l;cer a camara uma garantia mais segura para a boa ordem e pm·a a boa clirec
ç,to dos seus trabalhos? Bastaria um simples dilemma para resolver esta questão: 
~n ° 1:n·e~iclent<:, cl epois ele eleito, c01-responcle á confiança e esperanças ela cama
lall, ou n;:~o corresponcle. Se C01Tesponcle1 não haver.ia inconveniente algtlm em que 
e e serVI 

• 'N sse por qt1atro annos7 se durante os quatro annos sustentasse sempre uma 
orlniao favoravel pelo que r espeita ás suas qualidades moraes e physicas i mas 
~1~'3ta mesma hypothese não ha inconveniente algum em que a sua eleição sej a por 
cl anuo sóm~nte, porque, merecendo a confiança ela camara, entrará na propost~t 
c 

0 
anuo segmnte ; e por isso que bem desempenhou os seus deveres e mereceu á 

a~ara uma prova ela sua confiança, é muito provavel que o r ei o elej a ; e, quando 
0 

nao elegesse por algum particular motivo, em todo o caso. a eleição r ecaíria em 
~m dos quatro restantes propostos 1)ela camara. Porém pócle v erificar-se a segunda 

YJ?othese, ele que o presidente ou não tem as qualidades intellectuaes indispensa
b~l~ para. a presiclericia ou que as suas forças physicas não lhe p ermittem un:t tra
clo ro ass~cluo e constan~e, e então que du~vida pócle haver ác.er~a ela necessrcla:cle 

emecho por uma ele !Cão annual? Quererá a camara constttmr-se por maneira 
~ne para o futuro tenha 'ele merecer uma J·usta censura I)Or haver aclontac1o7 e sem 
Jtrev ,N 1 · · · .r 
'V ] Isa_o a gurua, a presidencia quatriennal? O acontecimento é possível, é prova-

1
• e ' e _Isto é quanto basta para justificar a necessidade do meio 1.mico que o póde 
emech ar. · , 

l ' ~em-~e dito que, depois ele eleito o presidente no principio de uma legislatu- . 
ela, :fica Indecoroso á camara a substituição ele outro, porque clava tuna publica 
d:ru~nstração ele ha:er errado em sua escolh~. ~1:nca m_e J?as~o~t.pela imaginação 
dos qle entre nós, qmzesse estab elecer-se o prmClpiO da t'Jifalltbd~dade da cama1·a 

. deputados. A camar a não é indecor oso o errar; ha ele errar r porque é com
~osta ele homens . O que fica indecoroso á camara é não prever o r emeclio ele seus 
cl~~~ quanto c~be em seu pocl er ; é não r emediar os seus erros quanclo poclér 

e o remecho. 
". Que ' llma camara I)Ócle eno-anar-se n'esta escolha é evidente; e póde enga-'-<ar-se . a b 

' aln a q11e ella tenha os maiores desejos de fazer mna escolha a mais acer-
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tacla, e com tanta mais rasão, qtte , ella muitas vezes se ved. obrjgada a fazer a 
proposta ele memqros, que, t endo aliás qnalidaeles muito r ecommendaveis, lbes fal
t em aqnellas que são necessar ias a trm bom presidente. Púcle o proposto ter vas
tos e profnnclos conhecimentos em toclas as matcrias legislativas , porém póde não · 
ter a;. clareza e attenção necess.aria IJara seguir 1rma eliscussão, e, r esumindo-a, 
r eduzil-a a proposições claras, simples e distinctas para a pôr á votação; pó ele 
ser IJrofLmdo, claro e attento, mas póde, por su.a constituição nervosa, não ser clo
taelo cl'aquella impar cialidacl e com que, mostrando-se indi:fl'erente ás opiniões, eleve 
manter a orcle:rn, no meio elos debates. Póele finalmente remlir todas estas qualicla- ' 
eles ; porém pó el e acontecer que, por falta ele forças pbysioas, não possa ser assieluo . 
em seu trabalho ou que as suas boas, qualidades intellectnaes se r esintam do abati
mento procluziclo pela debilidade ele suas forças . Por ora temos pouca experiencia 
ele trabalhos pm·lamentares ; mas todos aquelles que r efl.ectirem sobre o que se 
t em dito e passado em outros tempos e em óntus assembléas legislativas, acha
rão que é muito cxacto quanto acabo de r eferir, e estou bem certo que muitos 
dos srs . cleputaclos que t êem sustentado a op inião ela presiclencia quatriennal mu-

• dariam de opinião se não clirígíssem o seu juizo pelo raro exemplo que nos o:ffe-
recem as qualidades elo nosso actual 12r~iclgnte . . 

Não fallarei na influencia possível que o pocler ministerial teria occasião de 
-.exercer, porque a este r esp eito nada posso acr escentar; e concluirei declarando 
que voto p ela presiclencia annual, podenclo t er logar nova proposta entre os cinco 
da lista que ao r ei deve apresentar-se. 

J o.X.o DE CAMPOS B.A.RRE'l'O : - Sr. presidente, se eu soubesse que os lagares 
ele presidente e vice-JJresielente haviam d'aqui em diante ser tão b em occupaclos, 
como são actl1almente, ele certo me levantaria para a1Joiar o artigo, mas não po
dem chegar a t anto as nossas vistas; não podemos saber -se os nossos successores 
hão ele ser t ão felizes, e por consequencia, na possibilicl ade ele haver 1rma escolha 
menos acertada, não posso ele maneira alguma convir no artigo . T êem-se clirigiclo 
as opiniões, durante a discussão, para duas partes : t em vogado para uma parte 
a opinião elo artigo, isto é, que o presidente e vice-presidente chuem por toda a 
legislattim; e por outra parte se tem proposto que tenham ele clmação sómente 
trm anno . 

Poderia parecer que ha dois extremos na clivergencia elas OJJÍniões sobre esta 
materia; trm elos extremos (e este em verdade o é) , o que aprese11ta o artigo, que 
os cargos ele presidente e vice-presidente chuem pela legislatura; e o óutJ:o ex
tremo, a opinião qllle se emittin que tenham ele cluração 1rm anno. Mas se aquelle 
dos quatro annos é o maior, este não é o mais pequeno extremo, porque podia a 
eleição ser cliaria ; por consequencia vê-se que entre os verdadeiros extremos para 
menos e para mais, ha lrm espaço muito grancle . A pruclencia aconselha geral
mente qu:e, quanclo se apresentam dois extremos, nínguem está tão segm·o ele acer
tar, como quem sabe evitai-os a ambos, caminh.anclo pelo meio entre elles. Ora 
aquelles senhores que são ele parecer que durem por 11m anno, ainda se approxi
mam mais ao extr emo da maior chuação possível, do que ao extremo possível e op
posto, se attenclermos a que pócle haver muitas sessões em cada· anuo ou ser todo 
o anuo uma sessão . Portanto não é excessivamente climinuta a clnracão de um 
m1.no, antes me parece o meio t ermo rasoavel. Ninguem cluvída que am'bos os ex
tremos são vantajosos e prejucliciaes, segnnclo a face por que se consideram, isto 
é, têem seus convenientes e inconvenientes certos e inclubitaveis. ' 

Todos os argumentos produzidos a favor elo artigo e elo tep:~po ele 1un anuo 
estão ele pé, assim como os argumentos contra ambas as opiniões . Os honrados 
membros não t êem feito mais elo que pqr em ambos os casos as conveniencias 
a par clps inconveniente.s ; mas é ele extrema difficulclacle conhecer q Llaes p esam 
mais. A vista el' isto parece que temos rigorosa obrigação de seguiT o termo me
dia, pois, a p articiparmos ele alguns inconvenientes, participaremos tambem ele 
convenientes; por isto eu impugno o artigo na primeira parte, ·e acloptaria q1te 
fosse só 1un am1o ; mas cligo que não se faça uso ela eX}Jressão ele um anuo, mas 
sim que se_ declare que os cargos ele presidente e de vice-presidente sel'ão só
mente pelo tempo das sessões qu e tiverem logar em cada anuo . Isto depois pela 
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reJ. " 11 _acçao puc e fazer-se e eleve fazer -se, de maneira que se entencla que na pri-
~~tra sessão em cada um elos annos se haja ele fazer a proposta para ser cliri
gic a ao poder moderador. E se houver sessão extraorclinar.ia continuem a oc-
cupa~· estes log·ares aquelles que os occupavam na sessão orclinaria. · 

, ~~tre os argumentos que se t êem exposto o que parece ter feito alg1~:ma im
th essao ú'~sta camara foi o que s-e tirou ela clifficuldacle elas r eeleições . Se a esco-
. a for mmto acertada, disse mn honrado membro, e se a camar a em consequen

~Ia 2 reeleger, o poder mocleraclor .o poderá excluir; pois que á camara não toca 
~;~ao propo_r e ao r ei escolher mn dos incluídos na proposta. A isto responderei 
l sta m~ne1ra : o poder ou ha ele ter as mesmas vistas que esta camara, ou as ha 
c e ~ter cltversas; se a vontade elo poder moderador e os fins a que elle se dirige 
estao em conformiclacle com a camara, r)rovavelmente ba ele escolher o que esti-
ver e · · · ' 11 .· ~- prrmmro logar, e, a não o escolher, estando o poder atfectado c1 aque es 
pnnmpws, que caracterisam a camara, isto é, ele desejar o bem geral ela nação, 
esir cl~ro que, em cons icl er ação cl 'este mesmo bem, elle o cleixa ele escolher, e es
co lera~ um elos outros quatro, pois poderá ter vindo no conhecimento ele que a 
nohl~açao cl 'aquelle para presidente cl'esta.camara poderá ser desfavoravel á causa 
pncl lca. A~·ora se o pocle1· e:;; tiver com vistas diversas d 'estas que acabo ele dizer, 
~o erá cle1xar de nomear o primeiro, mas infallivelmente ha ele ir t eJ.' com um 

08 quatro· que a camara propoz, por ser em bons. E' se a escolha for má, estando 
~ artigo em vigor, quanto não so:ffrerá a causa publica tendo mn presidente cl'es
es por quatro annos ? Alem cl'isto é muito mais' facil ganhar um homem elo que 
qua~o; á vista cl'isto tudo concluo impugnando o artigo na sua primeira parte. 

j ste artigo el eve-se tambem considerar p elo lado economico . Se nós approvar
lUos 0. a.rtigo vamofl crear no presiclente uma entidade politica, um cargo publico 
quacln ennal e constante, e a este cargo hão ele corresponder honras, prer ogativas 
e~ avultado ordenado annual. TL1clo isto é necessario, maxime se ficar r esidindo na 
âort_e, para que possa conciliar e manter o respeito, decoro e consicleraçfio que são 
evi~los a um homem constituído em tão alta clig·niclacle; mas isto é contra a eco

.11~~la que -~ nação precisa, e em consequencia cl'isto digo que, acabada a sessão, 
: mtroduzn·-se na massa elos cidadãos , e, por assim dizer, estar fóra ela face ela 
erra. Nada mais bello e mais constitucional elo que apparecer aqui, como por en

canto, a r epresentação nacional com seu presidente, tirado ela massa elos cidadãos; 
â ~cabaclas ele qualquer fórma as funcções ele seu alto destino, como por encanto 

esapparecer e ir confundir-se na massa g·eral cl' onde saíra . Se assim não for, 
lllm _se estabelecer um grande orclemiclo aó presidente, ver-nos-íamos na eleição 
ac ~tnctos á riqueza, como condição sine qtta non) quando só deveríamos olhar 
para o saber, pruclencia e firmeza.• Por isto eu não queria que se dissesse «por um 
~uno)), mas sim até ao fim elas sessões, pois findas as sessões acabou-se o presi
l :~te .. Portanto a minha opinião é que se eleve seguir o meio termo, em quanto á 
Pt_l rmerra parte, sendo a dnraeão ele um annó ·, emquanto á segunda, parte elo ar -

Ig·o "' , nao posso tambem deixar ele oppor-me a ella. 
. Não é possível cleséonhecer que ·as clespezas ele um presidente são muito Jl!aio- · 
hes_ elo que as ele qualquer deputado . Precisa ter maior casa ; mtúto maior fami
f, a' uma sege constante, sua ou alugada; ha de ir a todas as deputações;· ha ele 
baz.er tudo istq, para o que é muito insufficiente o subsiclio que possa julg~r-se 
a:s\ante para . qualquer deputado. ~~tão o meio ele conciliar estas ex~g_enci~s coril 
q c a economia, ele que tanto precisamos, é estabelecer -'lhe um subs1cho tnplo elo 

118 corresponcler a cada cleputaclo ; e é com esta alteração que eu appr ovo a se
ânncla parte elo artigo. E desejo que o vice-presidente gose pelas mesmas rasões 

0 mesmo subsiclio em todos os dias em que for ::t cadeira. 
t AN·roNro JosÉ CLAUDINO DE OLIVEIRA.. PnmNTEL: - T êem-se mostrado as van
clag.ens qtie r esultam ele que os cargos ele presidente e vice-presidente tenham ele 
cl1~ação um anuo, e tem-se feito isto com r asões tão jucliciosas, que não posso 
. elJl:ar ele r eprovar a primeira parte elo m·tio·o, sendo ele opinião que sómente clu-
l em a U • o O · 'tti. n' c que .es çargos um anno . Emquanto á segtmcla par te, approvo . UVl enn r 

esta camara a icléa ele que o presidente é necessario que esteja em contacto 
com a côrte ; e eu digo absolutamente o contrario, senclo para desejar que os le-. 
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gisladOTes saís:em da côrte vinte e quatro hOl'as depois de acabaclos os seus tra
balhos parlamentarios, e fossem confundir-se na massa elo povo, para melhor ~o- · 
nhecerem as suas necessidades, entregando-se ao estudo para fazerem boas le1s. 

JosÉ VICTOÍ.mw BARRETO FEio : -Ainda que a materia se acha quasi ex
hansta, e na maior parte do que eu tinha a dizer fui prevenido pelos serulOres 
que me precederam, sempre farei algumas Teflexões, mas serei breve. 

É da natureza elo homem ambicionar as grancles honras, fazer todos os esfor
ços para as obter c clesmazelar-se e corromper-se cle1Jois ele as conseguir, porquC?, 
cessando a causa, necess.ariamentc deve cessar o e:ff'eito. Isto supposto, é elo de
ver elos legisladores conservar sempre em acção esta paixão, que, sendo bem cli
l'igicla, tem sido e será sempre a mola real ele todas as gr~ncles acç~es . E Clomo 
tem mostrado a expetiencia ·que a longa clw·ação elos cargos é a cloen.ça, como a 
sua perpetuidade é a moTte. ela virtude, tanto menor for a sua duração, tanto me
lhor serão exercidos. Por esta r asão e porque a historia nos mostra que sempre 
a perpetlúclacl'? das magistraturas foi ·a estrada para o despotismo, voto que os 
presidentes sejam annuaes 

FRANCISOO ANTONIO DE CAMPOS: - . Logo na segunda ou terceira sessão elo 
n,nno passado eu emitti a minha opin:i~G -a. respeito cl'este objecto, e por conse
quencia não posso ele maneira nenhuma approvar o que diz o artigo . Sou, por
tanto, de opinião que a duração da presiclencia eleve ser annnal. Para um presiclente 
ser bom s-ão necessarios mlútos requisitos ; é preciso uma vastidão immensa ele 
icléas, ter conhecimento ele todas as materias que aqui se tratam para as submet
ter á votação com ordem, e ter uni es1Jirito perspicaz, methoclico e claro, qua
lidades que não são mtúto cmmmms. Uma assembléa tl'abalha o mais irregu
lm·mente que é possível se o presiclente se confunde e embp.raça i a assembléa 
fl.uciua, protrahem-se as di~?cussões e a final nacla se conclue . 

.Mas para que eu pedi privativamente a palavra foi para responder a dois ar
gumentos_ ele um sr . deplltado que segue a opinião contraria, e ele que nenhum 
se fez cargo . Diz elle. que, sendo o loga1· ele presidente cli:ffi.cil, uo segmrclo anuo 
será mais babil elo que no primeiro, .e ncr terceiro mais elo qlw nos antecedentes, 
e que assim iní, adquirindo com o tempo aptidão e conhecimentos. Se aqlú se 
tratasse de uma profissão mechanica, eu concebo que co:in o tempo se aclqlúr e 
clextericlacle, e ainda isso não é em todos os inclivicluos e em todas as idades i mas 
em qualidades elo espírito e em dons ela natureza, quaes a penetração, a ordem, 
a clareza elas icléas, não sei que esse exercício ele dois ou tres annos seja ele 
grancle aproveitamento a homens feitos e cll=l uma certa ielade. Alem ele que, não 
será mais couveniente que, se no primeiro annõ um presidente é reconhecida
mente mau, procm·emos antes outrq que seja bom, elo que esperemos que elle 
aprenda á nossa custa e ela nação? PaTece-mc que isto é incontestavel e que o ar
gum.ento não procede. O mesmo ' digo do segundo argumento. Diz o sr. deputado 
que os homens os mais liberaes, mudando ele posição mudam ele icléas; que em 
chega:nclo aos altos empregos são os primeiros que sacrificam· o poder, e compa
rava Isto com um facto ela bistoria romana, concluindo cl'aqui que nada se lucrará 
com a mudanç~ cl.os incliviel~:1o~ - ~ste argumento nada pTova, porque prova de mais; 
se elle· se aclmlttisse, segmr-se-Ia que cleveriamos conservar nos empregos todos 
os qlle os oceupam, ainda que evidentemente fo ssem inclio·nos cl'elles . Ora isto é 
inadmissível, e portanto o argumento não procede. Não n~s eleve importar o que 
os homens são en;t geral, mas sim faz er boa escolha e corrigir aquella que for má. 
Para haver occas1ão ele fazer-se esta conecção é que a presiclencia eleve ser ~m: 
nual. Sobre as vantagens que resultam da presiclencia clurar um anuo não clire1 
mais nada, porquant.o o s~·· Miranda o satisfez ·mui ju~ciosamente . Emquanto á 
seglmcla parte elo artigo, cl1g-o que este logar ele presidente é ele uma natureza tal, 
que ~ necessario que tenha ~rm Sl~bsidio, a fim ele que possa aqui existir com cle
cenCia1 e que a r epresentaçao nacwnal se conserve sempre viva, em conformidade 
elo que faço lrma emenda, que manclo para a mesa . . 

FR.A.NCISCO X.A. vmR. LEITE LoBo : - Eu vejo que tanto os senhores que tê em 
fallado a favor elo artigo, como aquelles que o têem impugnado chamam ~t sua 
doutrina o artigo 21. 0 ela carta, elo titulo r v, e }Jortanto h a n' elles

1 
clesintelligencia. 

' 
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so~re::; artigo, qu~e cliz ... ( Leu.) O seu senticlo é este. N'elle existem tres deter
rmaçoes : a nomeação de presidente elos pares e a nomeação ele presielente elos 
c ~pt~taclos i nada mais diz sobre presiclencias. Por consequencia a nomeação elo 
p~esicleute elos pares é vitalícia e a presicleucia elos deputados é tambem vitali
~1~ : ~ ele .quatro annos, que é a clmação ele cada legislatura . Esta é a verclacleiTa 
~~ ~lhgencm ela carta, e sobre isto não pócle esta carnara legislar, e os respectivos 
t gnne~tos e leis regul.amentares são para os casos pela catta inculcaelos. Por-
auto . nao posso cleixar ele votar pelo parecer ela commissão, visto que se encosta 

ao vercl~cleiro espírito ela carta. . 
J os:m CuPEH'l'INO DA FoNSECA E BRITO: - Pedi a palavra quando ouvi o clis

ctu·so verdadeiramente secluctor ele um sr. cleputaclo por Traz os Montes; que com 
a 0 ?nstumnacla habilidade que o distingue tratou ele mostrar a.s vantagens elas r e
l~~~rlas ele,ições e os perigos ela duração ela presiclencia por todo o tempo ela le
gis atur.a. E preciso clesfa2ler a impressão que as suas r asões, mais bxilhantes elo 
que sohclas? podem ter proc1uzic1o, e eu quero concorrer para isso com o meu pe-
queno contmgente . · 
lll O sr. cleputaclo, a quem aUuclo, faborou em um supposto inexacto e inteira
lll e~te gratuito': di1·-se-ía, ao ou vil-o, que ellc se tinha esqueciclo ele que a ca-
. aia não elege o seu presiclente e sómente pócle apresentar ao rei uma lista ele 

~~nco, ~a qual o_r ei escolhe livremente . Se isto assim fosse, os seus argumentos 
n:o terJam resposta i mas elles cáem por terra logo q·ne se r e:fucta que a camara 
:o~p6cle esco lher para seu presidente o membro que ella acha mais digno e que 
:~ ere a todos os mais . Receia-se com a presidencia quaclriennal tirar á camara o 
. e1?fi ele melhorar, · se tiver conhecido que se enganou, · ou o presidente não tiver 
Jllsti caclo a sua confian.ça i e n!io se eleve igualmente receiar com a presidencia 
:nu~l clar~se a alguem a occasifio para privar a camara elo presidente, ele quem 

a tinha mteira satisfac;ão? Pelo primeiro modo a camara terá ele conservar a 
quelll l -- ?J j .· c erx.ou ele lhe agradar, mas pelo segundo perderá a quem ella muito elese-
:na conservar. Pela eleicão annual a carnara poderá ás vezes melhorar, mas ou
sas tant~s peorará. Diz.;e que se a camara estivEÍÍ: contente elo modo por que o 
qeu pres1clente desempenhou s1:~as funcções no primeiro anno o reelegerá; mas 

0~1~ segurança se nos dá de que elle ha ele tornar a ser nomeado? Figura-se que 
cl' Interesses ela camara podem estar em opposição com os ~lo ministerio, e então 
alz-se que ~e o presidente, findo o anno, tiver propencliclo para o segundo, possa 
ta~billara hvrar-se cl'eUe; mas é preciso refl.ecti~ que no caso contrario se dará 
não ~m a UI~ ministerio corrupt~ o meio ele se liv~·ar ele um presicl~nte que d'elle 
ele. lecebe mfl.uencia. Logo, tanto uma cousa como outra tem vantagens e tem 
gt svantagens, e· umas são compensadas pelas outras . E então ficam em })é os ar-

q lll11
entos com que se tem sustentado o systema ela presidencia quaclriennal, 11ela 

ua voto · · ' h fin J , , como a mars propna a preenc er os s que nos propomos. 
ew ~SJJ.: XAVIER MouSINEIO DA SILVEIRA: - Este al'tigo que está em discussão . 
ha a hgaclo inteiramente com a carta. J~í sabemos que clenti·o d'esta camara não 
tocl ~elll um só clepcltáclo que queira ma~s ou menos elo que a carta determina i 
couos ~uerem exactissimamente o que ella prescr eve. A carta eliz .. . (Lett.) Que 
Cot sa . e camara? Será uma sessão ela camara? Não, porque sessão é mna parte ela 
el~l~a, po1;tanto a camara é a união dos deputados Llescle o momento em que se 
llla~:lll :te ao mo~e.úto em sue se clissolvem, ~01: ~onsequencia não. pócle a ?~· 
não . ter ·u~ pres1clente senao desde o seu pnnCJ.plO até ao fim, p01s que ahas 
sessi.~~ ~lev1a dizer presiclente ela camara elos cleputaclos, mas sim presidente ela 
se a ' Isto vae em perfeita harmonia com a carta. A camara existe, posto que 
é d cabe a sessão, pois que ella ri.ão se acha dissolvida i portanto se o presiclente 
UJ.a1~ canl~ra, eleve-o ser por to ela a leg'islatura, pois só no fim cl' esta é que a ca-

a se dissolve · 
o es~~ conformi~la~le com o que tenho dito o artigo eleve passar, pois é conform!'l 
tuna ll~lto da carta. Quanto á segunda parte . .. ( Lett.) Que cousa é subsiclio? E 
gar aJuda ~e custo est abelecida pelo auctor ela carta, não com o fim ele nos pa
qn~ t:as s1m para deixar ~vre á nação a e.scolha elo cle1mtaclo; es.colha aquel~e 

nha talentos e conhec1mentos necessanos para tal emprego, amcla que seJa 
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pobre : é esta a rasão por que o auctor da carta estabelece o s1ibsi~lio. É ela natu
r eza das cousas que este subsidio seja r elativo; é inncgavel que um pTesielent_e 
está muito mais sobrecarregado ele clespezas absolutamente n ecessarias, por rum
tos pTincipios, elo que um eleputaclo . Um presidente não ha ele assistir n'uma casa 
.ele pasto, ainda que não sej a por· outl·a rasão, elo que por ser visitado por nós. O 
presidente não ha de vir a pé, sem que a nação, por assim clizer, tleixe ele met
ter á bulha a camara dos eleputaclos ; e eis-aqui estão elespezas, que, senclo ele es
sencia o fazerem-se no cargo ele presiel ente, _são comtudo elispensaveis n'um 01ltTO 
deputado . P ortanto parece-me ter mostraclo que o subsidio elo presidente deve seT 
maior, aliás, quando se estiver procedendo á eleição ·de presielente, ha de haver 
escolhas de circumstancias, e com esta escolha pôde p erigaT muito a liberdade. 
A idéa que aqui se emittiu para que v. ex.~ t enha o triplo ou quadruplo q11e uro 
deputado, por cada elia que se achar assentado 1;1'esta cadeii·a, esta idéa é pura
men~e jornaleira, e por consequencia indigna ele se pronunciar n'esta camara. 

A vista d'isto approv~ a segunda parte do artigo, impondo-se-lhe uma quantia 
proporcionada ás clespezas e esplendor de tão alto emprego . 

JOSÉ MAXIMO PINTO DA FONSECA RANGEL: - Já sobejam argumentos para 
esta cliscL1ssão, e para _outras o t elliLpo fal.tn.;_fallar ei p ar a ver se consigo que ella 
se acabe. A camara está cliviclicla em opiniões, mas ella se r eunirá ele accorclo, 
se melhor e ele mais perto consultarmos a utilidade publica, que eleve ser o firo 
e o obj ecto principal ele todas as leis. E xaminemos se convem mais que o mesm~ 
presidente perdure nos quatro annos ou que sej a annualmente eleito . Provare1 
esta segtfucla parte . D e entre mtútos srs. deputados icloneos para . a presiclencia é 
eleito um; este, como todos os homens, é fragil, sujeito á corrupção physica e á 
moral; supponhamos que é tocâdo cl'estas enfermidades, e q11.e chega essa crise 
ele que já fallou um illustre deputado, e com ella a occasião ele ser nociva a in
fluencia d'esse presidente ; que fará, que r emeelio cl;:trá a este mal a camara, se 
por lei ha ele conservar o mesmo presidente até ao quarto anuo? Ha d e soffrel-o, 
e ha ele a útiliclacle publica ser victima ela sinistra influencia que elle tiver. P elo 
contrario, se a eleição for annual, a cama.ra obsery-a se o presidente justifica a 
-eleição, se é digno êl,e reeleição e o propõe; se observa o contrario não o inclue 
na proposta. Não p ergunto, porque é obvia resposta a de que mais convem ao 
b em publico a eleição annual. V o to, ]JOis, n' est e sentido e contra o IJ:krecer ela · 
commissão. Quanto ao orelenaclo pam o presidente não convenho, porque o estado 
ele nossas finanças exige que não accumul.emos clesp ezas que não forem extrema
mente inclispensaveis, e como o motivo que se apontou foi que o pxesiclente devia 
ser permanente na capital elo r eino, para appai·ecer nos intervallos das sessões, 
já no paço, _já nos actos publicos ela côrte, etc., não posso crer que r esulte utili
. dacle alguma á Ração ele que appareça n'esses logares aquella cabeça sem corpo. 
Portanto approvo a ultima parte elo artigo . 

JOAQUTI11: ANTONIO DE MAGALEÃES:- Sr. presidente, tem-se elito n'esta ma
teria quante se pócle diz er, pois q11e já se t êem reproduzido os mesmos argumen
tos, e r eceianclo que queira estabelecer-se a chu·ação elos cargos ele presicl ente e 
vice-presidente por toda a vida, p eço a v . ex . a queira propor á assembléa se a 
materia se acha suffi.cientemente cliscuticla·. 

MANUEL TEIXEIRA LEOl\'IIL: - Sr. p1;·esiclente, suscitou-se uma icléa nova m• 
c amara: falla-se n'um artigo ela carta, e eliz-se que é expresso na constit1úção se1· 
a presiclencia chuante a legislatma ; é necessario examinarmos isto. ' Sobre este 
artigo ainda não fallaram senão dois srs. cleputaclos; portanto julgo que por ora 
não pócle t er logar. 

JOAQUIM ANTONIO DE AGUIA.R : - Sr. presidente, eu não pecli a l)alavra para 
fallar sobre a materia elo artigo e sustentar ou combater o parecer ela commissão~ 
porque entendi que se achava sufficientemente clisc11ticlo, e tão sufficientemente, 
que ha muito t empo que se estão. r epetinclo as rasões que por uma e outra parte 
produziram os srs. deputados que primeiro opinaram, e ele novo nacla ha a dizer 
nem a desejar. O que .eu tive em vista foi p edir a consideração ela camara sobre 
uma questão preliminar a res1)eito ela segLmda parte elo artigo; convem saber se 
esta camara poderá tomar deliberação -alguma sebre a inclemnisação que hão ele 
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ter. os srs. presidente e vice-presidente. A mim parece-mé que não, e fi.mclo-me no 
artigo 38.0 ela cm·ta, o qual cletermina que o suLsiclio elos srs. deputados seja ta
xado no fim ela ultima sessão ela legislatura antecedente, e ele certo comprehencle 
lquelle que compete ao sr. presidente e vice-presidente, ou seja o mesmo que o 
c e . todos os Olltros ou maior, como eu julg·o que deve ser inquestionaveLnente, 
poique o cargo que occupam exige maiores despezas e um tratamento analogo á 
~ua representação. Portanto, para a pre. ente lcgisla~u·a, eleve vigorar ~ ~ecreto 

e sua alteza a este respeito; e no fim ela ultima sessao taxaremos o snbs1clio para 
os Clepu~aclos, presidente e -,ice-presidente ela legislattna segtúnte . Peço em con
~eque~Cla a v . cx.n que, antes ele ubmetter á decisão a materia ela segunda parte 

0 artigo, submetta a questão preliminar, e qnc, vencendo-se negativamente, pro-
llonha a suppressão cl' aquella. · 

. JosÉ JOAQUil\I GEl~AJiDO DE SAl\fPA.IO :-Requeiro que a votação seja no
llllnal. 

JosÉ JOAQUIM CoRDEmo: - Sr. presidente, na fórma elo regimento, se é que 
elle regula n'este caso, julgo que a votação cleTe ser por espheras, pois dirige-se 
a._,pcssoas certas. Uma vez que esta votação tende a determinar se na seguinte ses
~ao h.ao de ou não ser consicleraclos como presidente e vice-presidente os actuaes, 
t _ev.Jclente gue esta votação tem relação com as suas pessoas, e n'este caso de-
ermtna o regimento ·qne a votação seja por espheras. 

Lurz T.avAlillS DE CARvALHO E CosTA:- Esta votacão não tem logar, pois 
cru li' • se c r1ge unicamente aos Jogares. 
t ~J OAQ?LH ANTONIO DE AGUIAR: - Eu tambem não tenho duvida em que a vo-
a?ao seJa nominal, porque nada póde impedir-me ele manifestar francamente a 

DJJnba opinião; porém deve saber o sr. deputado que se levantou para mostrar 
que o regimento, emquanto manda votar por espheras, tratando-se ele pessoas 
c~rtas, não tem applicaçào alguma ao caso ele que se trata; C1lle se as pa1avms o 
nao coml).rehemlcm expressamente, ao menos é comprchencliclo ua sua rasão, por· 
que ele certo esta foi o não ser tolhi ela a liberdade ela votação, manifestando-se os 
qne votaram a favor ou contra . as pessoas interessadas; e é evidente que a cleci
sao da camara, ainda que c tabeleça tuna disposição geral, comtttclo immecliata
Ulente se refere ao sr. presidente e a v . ex.a Devo, porém, repetir que tambem 
concorclo em que, não obstante o regimento, seja nominal. 

J Leu-se na mesa o r equerimento ele José Joaquim Gerarclo ele Sampaio e 
o~é J oaquim Cordeiro . Consultada a camara optou pelo elo primeiro, e então 

:pot"s~ a vo tos «se os cargos ele presidente c vice-presidente elevem durar por toda 
a ~glslattu-at' . Disseram 1·ejeilo: André Urbano Xavier da Fonseca, Antonio Ca
~e lo. Fortes ele Pina, Antonio José Clauclino ele Olivcixa Pimentel, Antonio José 
p~ Lima Leitão, Antonio Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira Girão, Antonio 
S mto Alvares Pereira, Antoni_o Ribeiro ela Costa, Antonio Vicente ele Carvalho e 
O 01lsa, . Bento Pereira elo Carmo, Bispo ele Cabo Verde, Caetano Alberto Soares, 
t u~toclio José Leite Pereira, Filippe Ferreira ele Araujo e Castro, Francisco An
t 
0U:0 ele Abreu e Lima, Francisco Antonio ele Almeida Pessanha, Francisco An

p:U0 ~le Campos, Francisco de B01:ja P r eira ele Sá, Francisco Forttmato L eite, 
. tauctsco ela Gama Lobo Botelho, Francisco Ignacio P ereira ele Cerqueira Fer
~az,l Francisco Joaquim l\Iaia, Francisco ele Lemos Bettencourt, Francisco Ma-
Oue Gravito, João ele Campos Barreto, João Carlos Leitão, João Ferreira ela 
1" osta Sampaio, João Hem·iques elo Couto, J oão Joaqlúm Pinto, João Maria Soa-
e~ Castello Branco, João da JYiata Chapuzet, Joaquim ele Almeida Novaes, Joa
~1u: . Antonio ele Agtúar, ,Joaquim Antonio ele lVIagalhães, J oaq1.úm Bernardino 
J 0 

, "Igues Coimbra, Joaquim Jo é ele Qu.eiroz, Joaquim Placiclo Galvão Palma, 
r os~ A~ves Pinto Vil1ar, José Antonio Ferreira Braklamy, José· Antonio GuerreiE' ose Caetano de Paiva Pereira, J osé Camillo Ferreira Botelho Sampaio, José 
p ~lllem Correia Telles, José Joaquim Cordeiro, José J oaqlúm .Gerarclo ele Sam
Mto, José Machado de Abreu, José Maximo Pinto ela Fonseca Rangel, José ele 
L ello Freire, José elas Neves Mascarenhas e Mello, José Victorino Barreto Feio, 

Otu·enço José Moniz1 lVIrumel Alves elo Rio
1 

l\Ianuel Caetano Pimenta ele Aguiar, 
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Manuel Gonçalves de Miranda, Manuel de Macedo P er eira Coutinho, Manuel Pi
r es ele Azevedo Loureiro, lVIaRuel · de Sousa Rebello Raivoso, Manuel T eixeira 
L eomil, Roclrig-o ele Sousa Castello Branco e Vicente Nunes Carcloso. Dissemm 
appTovo : Alexanclre Thomaz ele Moraes Sarmento, Antonio Julio ele Frias Pimen
tel, Antonio Marciano de Azeveclo, Antonio Vieira Tovar ele Albuquerque, Barão 
de Sobral (Hermano), Bento Ferreira Cabral Paes elo Amaral, Bernardo José 
Vieira ela Mota, Caetano Rodrigues de Macedo, Conde de Sampaio (Manuel), 
Florido Rodrigues Pereira Fenaz, Francisco de Almeida Portugal (D.), Fran
cisco Barroso P ereira, Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, Francisco 
de Paula 'l'ravassos, Fral}cisco Soares Franco, Francisco Tavares ele Almeida, 
Francisco Vanzeller, Francisco Xavier Leite Lobo, Francisco Xavier ele Sousa 
Queiroga, João Elias ela Costa Faria e Silva, José Cnpertino da Fons-eca e Brito, 
José Ignacio Pereira Derramado, José ele Macedo Ribeiro, José Pimentel Freire, 
José Ribeiro Saraiva, José Xavier Mousinho da Silveira, Luiz Antonio Rebello, 
Luiz Antonio Rebello da Silva, Luiz José Ribeiro, Luiz Tavares ele Carvalho e 
Costa, Manuel Borges Carneiro, Manuel Gonçalves Ferreira, lVIanuel ele Serpa 
Machado, lVIarcellino Maximo ele Azeveclo e Mello, Pedro Mansinho ele Albuquer
que, Pech·o Paulo ela Cunha e Roclrigo ele-Sonsa Machado . 

Ficou portanto rejeitado o artigo por 59 votos contra· 37. . 
O vice-presidente propoz então se os cargos mencionados chu·ariam por um 

anuo, e clecicliu-se affirmativamente, assim como que :ficasse supprimida a segunda 
parte elo mesmo artigo . · 

* 
Depois ela camar a hereditaria tomar conhecimento do expediente recebiclo 

pela mesa, passou ao parecer ela commissão encarregada elo exame elos 1wocessos 
relativo~ a quatro pares .elo r eino proB.unciaclos, que está a pag. 41. 

Discussão 

• CONDE DE S. MIGUEL: - Eu quizera, antes ele entrar na cliscussão, que a ca
mara desse mna ex1)licação do artigo 126.0 ela carta, que diz . (Leu.) Eu desejo · 
saber se a c1uestão ele hoj e eleve ser tratada em sessão publica ou em sessão se
creta. Eu penso que eleve ser em sessão secreta, porque eleve ser secr eto tudo 
o que é anterior ~1 pronuncia. . 

· CoNDE DE LINIIARES .: - O acto ela pronuncia está feito, mas a carta, tendo 
estabelecido o jurado, deferiu o julgar do merecimento ela 11rommcia á camar a 
para deciclir se com effeito eleve continuar ou não ; é por conseguinte este o pri
meiro julgado que temos a fazer . Em todos os julgados é essencial a publicidade. 
Alem cl'isso, não · podemos s6mente n'esta camara explicar um aTtigo ela carta, · 
porque n'esse caso a . explicação deve ser um acto elo corpo legislativo; é inclis-
pensavel .a concorrencia da outra camara e a ela sancção real. . 

Parece-me pois, que, nem a camara pócle explicar a carta, nem esta est?, no 
ca;so de aclm[ttir duvida alguma. O acto ela prommcia está feito, agor a trata-se do 
primeiro passo elo juizo, isto é, ele decidir se a prommcia está bem feita, e se 013 
pares accusaclos estão bastante quali6caelos para entrarem na categoria ele réus. 

CONDE DE S . MIGUEL : - Eu pergtmtaria se a camara considera prommciados 
estes quatro pares; se ·os eleclara pmmmciaclos estou em que tudo eleve ser pu
blico, mas se ha ele dar a sua. opinião sobre a pronuncia, então h a ele ser em se
creto, porque seglmclo o artigo da carta só devem ser publicos os actos· posterio-
r es à pronuncia. . 

BISPO DO ALGARVE : - O que a camara vae decidir não é se estão prommcia
dos, porque isto é um facto ; o que tem que cleciclir é se a pTommcia é justa ou 
injusta, e se o processo ha ele . continuar, e os pares serem, suspensos elas suas 
funcções ; ora isto é posterior á prommcia, e portanto eleve ser publico. 

MARQUEZ D.l!: ABRA.NTES: - Eu ouço pouco, e este defeito organico, ele que 
nino·uem tem culpa, fez-me persuaelir ele que o que a camara resolvêra na ses
são 

0 
Ç.e 15, com réspeito ao processo elos dignos pares prommciaclos, fôra que, 

mandando-se imprimü· o relatorio ela commissão, com elle tambem se imprüni- . 



91 

ria;n o auto do corpo de clelicto, o ela devassa, e o depoimento das testemunhas, 
POis q_ue, tendo-se tudo isto lido ele passagem n' esta c_aniru:a, pelo relator ela mesma 
00~I ·são, constitnia o toclo elo seu relatorio ; porém acho-me énganado na minha 
?0?-Jectma, porque apcna.s vejo n'este papel, que me entregaram, um particular 
Jurzo ela mesma commissão, no qual pintando com as mais negras cores, e sobi·e
~~rreganclo ~los mais odiosos epithetos os acontecimentos em que diz que, pene-

acla ela mats profnncla dor, achára criminalmente implicaclos os clignos pares ele 
que. se trata, c1.~os acontecimentos chama facto s horríveis, dos quaes toda esta 
?apl~al ain la se recorda. com pungente dor, r emata em expor que, abstendo-se 
mteu·amentc de interpor juizo algum sobre o merecimento elas provas, se limita 
a .o.bserv_:u· que os processos estão legalmente formados para que se siga o que o 
arti&o 2 I . 

0 ela carta positivamente determina, isto é, se o processo ba de ou não 
1ontiUuar, e os dignos pares pronunciados ser em ou não suspensos no exercício 
c e suas ftmcções . · 

Se pois este juizo solemnissimo em que a camara, pelo decreto ela carta, eleve 
intrar,. está reservado para hoje então admittido pela mesma carta, como se ê 
c 0 capitulo vr, a.rtjgos 118 .0 e 1 Hl. 0 , o , y tema dos j1.uaclos, e sendo elle filho 
dato elo systema constitucional, está hoj e a mesma camara constihúda na necessi
~~le de fol'mar-sc em tribunal ele justiça. ou no grande jm·aclo, para conhecer e clecil se ha ou não o facto, ao qual, havendo-o, ha ele segtúr-se depois a combinação 
~ 0 mesmo facto com a lei, para ter legar a applicação ela sancçã.o d' ella ao mesmo 
acto . })~as como poderei eu julgar-me nas circumstancias de poder com segma.nç.1. 
~ con Clencia dar o meu voto a r espeito. ele continuar ou não o processo ele que 
se trata, se eu apenas o ouvi ler ele passagem ; se nem :;t.qui nem em minha casa, 
~orn · ocego, tenho ante c.s olhos esses autos elo coxpo elo clelicto, devassa., e essas 
:rno ~s te tem1.mbas que fizeram culpa aos dignos pares, para r e:B.ectir sobre a 
: ~l·acidacle e legaliclacle elos primeiros, e sobre a auctoriclacle e peso moral elas 
segundas ? 

Se eu for sómente a r egular-me pelo relatorio ela commi.ssão, no horroroso 
q~clro .que ella clesenha elos crimes em que, não obstante a sua profunda mágua, 
ac ~t1 . Implicados os dignos pares ele que se trata, me acharia preclisposto para 
um. Jtlizo terrível ; e se acaso eu q1.úzer partir ele outr os princípios não os tenho ; 
ft:~ne. não s~ podem julgar sufficientes aquelles que, ainda mesmo mna memoria 
t~ lClSSlilla poderia tirar ela simples lcitm·a elo processo, muito mais em uma materia 

·~ g~·ave e tran. ·cendente, na qual tem ele se attender á qualidade ela.· pessoas 
? encliclas, ao estado e circumstancias das suppostas offensora. , e á moralidade e. 
llllputação el'aquclles que, pócle. ser, sem motivo ele justiça e ele verdade, PToces
sa~sern offensas para uma e para outras, por fin · sinish·os e particulm·e . A face 
llOis elo ponderado, se 6 necessario o meu voto, e o voto geral ela camara, sobr e 
0 Parecer e relatorio ela commissão, não se nos devem, ele modo algum, negar os 
nuesmos meios que ella e cada um elos seus membros tiveram á sua disposição : 
e e~ foram senhores elo processo por muitos dia~, elles pocleram simultanea e 
Particularmente examinai-o, e talvez em pontos difficultosos consultar o j1.úzo elos. 
prllclentes ; e então a mim, assim como áquelles que se acham nas minhas cir
ctu:nst~ncias, a quem faltam os conhecimentos jmiclicos necessarios, que na sabia 
~0~1ssão tanto resplandecem, porque se nos hão de negar os recursos que tão 
~o eJamente á mesma commissão se franquearrun? Requeiro portanto, sr. presi
rnente, que os autos do corpo ele delicto e da devassa se imprimam com o dspoi-

ento elas testem1.mhas, e se r epartam por cada um elos dignos pares cl' esta ca
~ara i e que, dando-se-lhe ao menos txes dias para sobre tudo refl.ectirem, ao quarto 
e clete.rmine o grande jm·aclo para se decidir sobre o facto ; e não obste o di-

zer-se d b · d' li s que o processo tem esta o patente so re a mesa para exammar-se, e e e 
e e colherem as icléas necessarias á prestação de um segmo voto ; porque nem 
f: ssa qualidade ele exame pócle dar-se, nem mesmo que poclesse era sufficiente, á 
sace ela natmeza e melindre-ele um negocio ele tanta h·anscendencia em si, e pelos 
el.ls desusados e estranhos promenores . 

CONDE DE S. lVlrGDEL : - Não poderei responder ao longo papel jmidico qLle 
aeaba ele ler o sr. marquez de Abrantes, mas responderei simplesmente a uma 
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parte d'elle. Disse que a commissão qualificou de horrorosos e cleploraveis os fa
ctos acontecidos nas noites de 24, 25 e 26 de j1,llho ; a commissão restringiu-se 
ao que achou no corpo d<? delicto, e não se serviu ele mais uma palavra que as 
que n' elle achou. 

ÜONDE DE LrNIIARES:- Peço a palavra para pôr fóra ele toda a duvida a 
questão que antes se suscitou. Diz o artigo 27 .0 ela carta : «Se algum par ou 
cleptltado for .pronunciado (logo admitte-se que o magistraclo pócle pronunciar os 
pares e os deputados, o juiz, suspenelenclo todo o ulterior procedimento (ulterior á 
pronuncia), dará conta á sua respectiva camara, a qu.al cleciclirá se o processo eleve 
continuar e o membro ser ou não suspenso no exercício das suas funcções ». Esta 
segunda parte é ele que nos devemos occupar agora. Portanto, parece-me que não 
pócle haver necess.idade alguma, ele explicação, porque o artigo está bem claro . 

CoNDE DE S . MIGUEL:- Eu pedi a interpretação d'esse artigo, porque jul
gava que a camara havia ele prommciar ; mas se a camara suppõe que estão pro-
nunciados, então é inutil a interpretação. -

CoNDE DA TAIPA : - Eu vou pedir a palavra, menos })ara dar o meu voto, 
que como peticionaria, pOJ:que sou um elos accusaclos . Esta in~ame intriga em que 
nos envolveram, pela mais atroz e .infame cahunnin., foi feita ele proposito para 
que a impressão ficasse, e por isso agora se trabalha para que não haja um juizo 
publico em que se possa desmascarar aos calumniaelores . Portanto, peço, como 
membro cl' esta camara, e como accusaclo, que seja tl,lclo publico, que não ha:i a 
nacla secreto, para que todo o munclo possa conhecer a verdade . (Apoiaclos.) 

O presidente submetteu a votos se o assumpto devia ser tratado em publico e 
a caimíra decidiu a:ffirmativamente; por conseguinte o secretario :rp.arquez ele Tan
cos fez a leitlua elo parecer. 

UOJ\TDE DE Lu~IIARES : - Sr. presidente, as leis reqlierem para uma legitima 
pronuncia isto que se chama em direito cabal informação elo clelicto, q{le, sup
posto não tenha regras absolutamente determinadas, comtuclo é elo sentir commum 
de todos os criminalistas, que ella consiste no depoimento ele duas ou mais teste
munhas ele vista ou ouvido ; · sendo isto assim, estão os quatro dignos pares ele 
que trata o parecer ela commissão legalmente pronum:iaclos pelos juizes das de
vassas, pois qLle nos depoimentos elas· testemlwhas se encontra a precisa cabal 
intenção do clelicto em sentido jnriclico; sou portanto obrigado a conformaa;-me 
com o parecer da commissão acima referido, e com ella reconbeço a legaliclacle 
elas }Jrommcias. 

13'eito este reconhecimento é preciso deduzir cl'elle alg·umas consequencias, en
tretanto eu não passarei por ~ra de tirar mais do que uma, e para isso lerei o 
artigo 27. 0 da carta. (Letb.) Analysando este artigo, vejo que a carta confere a 
esta camara o poder ele decidir da proceclencia ou improceclencia elas prommcias, 
que vale o mesmo que dar-lhe a attribuição dos tribunaes que ·conl1ecem por ag
gravo, ~ que portanto podem eleclarar justas ou injust:õl>s as pronuncias. Reves
tida pois a commissão el'este pocler, e reconhecendo a commissão e eu, qlle com 
ella me conformo, que a pronuncia é legal, isto é, que os dignos pares prommcia
dos estão suspeitos elo crime ou crimes que foram objecto elas devassas, segue-se 
que elevem entrar em livramento, para serem ,conclemnados ou para destruirem 
a suspei('l. elo crime em que se acham envolvidos . Tendo dito o que me parece 
emquanto á necessidade do livn11mento dos clignos }Jares pTonunciaclos, peço 
licença á c amara para arriscar algumas reflexões sobre a hom·a da mesma camara, 
por occasião elas pronuncias de que se trata. Tanto maior é a jerarchia ele que 
gosâmos, tanto maior deve ser o empenho de nos mostrarmos dignos d' ella, muito 
principalmente quando os crimes ele que tratam as clevassas, infamando qualquer 
homem, fazem por isso o maior clescreclito áquelles que têem a hom"a ele se sen
tarem n'estas cadeiras, e que alem ele infinitas obrigações que têem a preencher, 
são responsaveis ao estado por uma conducta tão superior como o logar qllC oc
cupam; portanto, jamais elevemos consentir que esteja eqlúvoco o nosso -compor
tamento, e é por isso que eu considero que os cugnos pares pronunciados sejam 
ouvidos, julgados ·e sentenciados, para que não se possa dizer por uma parte que 
esta camara se não atreveu a julgai-os, e pela · outra que elles mesmos assim o 
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quizeram, fi cUJJ.clo em um e outro caso duvidosa assim a inteireza ela camara., 
como a i~ocencia elos mes1nos cugnos pares. (Apoiado.) 

BISPO DO ALGARVE : - E ntra em cliscussão o parecer ela cornmissao especial 
lobre ~ summario ela~ devassas ~ que se procedeu ,pelos terüv_eis acontecimentos 

_ as noites ele 24, 2o e 26 ele JUlho elo anno passado, remett1clo a esta camara, 
e~ que ficaram pronunciados quatro cugnos pares ; e na fórma ela carta constitu
Cional a commi sao limitou-se unicamente a declarar ... (Letb o 1·espectivo pa· 
1
'ece1) Eu não tenho duvida ele me conformar n'esta parte com e parecer ela 
?0?Jmissão, ainda que n'elle eu podesse notar algm:na ÜTegularielacle ele p arte elos 
Jlnze~, na fóFma por .que os processos foram r emettielos a est.1. cama.ra, porque cliz 
0 artigo 27. 0 da carta . . . ( Letb.) O jtúz prommciou ; parece que os mesmos corre
gedores elos bairros que pTonunciaram eram os que deviam r emetter a esta ca
ma~:a os processos, e não o corregeclor elo crime da côrte e casa ; cr eio que ha 
a~u1 uma irregularidade, mas, p1:escinclinclo cl'isto, passo a fallar sobre o substan
Cial ela materia. 1Yüúto embora estej am legaes todos os actos elo processo, a ca
ma~·a. tem que clecicur se os processos hão de continuar, e se os dignos pares pro
f1lUCiaclos hão ele ser ·uspensos ou não, e ].JOr consequencia se a pronuncia tem 
og~· e se foi j usta ou injusta. Todos sabem que a pronuncia é mna sentença em 
~~· se declara o r éu culpado ou ao menos suspeito de algmu delicto, e o jui?-' o 
l hga a clefencl er-se, ou preso, ou solto, 011 com segm·o, segundo a qualidade elo 
~ eD cto . P ara haver prommcia, é lei geral que é necessario que haja uma cabal E armação elo delicto, e prova não só elo clelicto, mas tambem do clelinquente .. 

sta .cabal informação elo clelicto é muito arbitraria ao juiz, mas é necessaJ:io que 
~ haJ~; não só é principio ele todos os nossos cl'imina;listas, mas é mesmo ela or
e ~naçao elo r eino, livro v, titulo cxvu, § 12 .0 (Lw) E pois necessario haver mna 
~10:'"~ do delicto e elo clelinquente. Já disse que esta prova ficava mtúto ao arbítrio 

0 JUIZ ,i ~as é outra reg-ra geral que não é tão arbitraria que não se deva confor
lll.~· 0 J1UZ com as disposicoes ele direito . Ora as dispo ições ele direito a este r es
fYto são outra r egra gei·al ; que pam a pr ommcia eleve concorrer uma prova 
a que _seja sufficiente para o r éu seT c<Jllclemnaclo em alguma pena, aincla que 
~!~·aorclinaria ; esta tem logar, principalmente n' aquelles casos em que não ha 
l . te, porque não havendo esper ança alguma ele augmentar a prova ao smnma-: 
no,_ seria um absm·do obrigarem o réu a livramento, havendo j á a certeza que a final 
~~ria ~bsolvicle. T emos por est es p-rincípios ele éü~·eito, q~1e deve haver uma prova 
a dehcto, e que esta prova eleve ser tal que seJa suffic1ente para a final se 1mpor 

P
c ~ réu alguma p ena. Resta agora examinar se nos autos do summario existe esta 
Iova sufficiente para se impor aos dignos pares a final algm:na pena, ainda que 

e~traor{linaria i cugo que não . Nao ha nos autos a prova sufficiente para os dignos 
~~res ~erem prommciaclos, e por conseq11encia a prommcia foi injusta e illegal. 
t le dizem as te.·temunhas? E lias são as mesmas em ambas as devassas, o que 
alve.z dê alg'lrma suspeita contra ellas ; dizem qt1e viram, ou ouviram dizer, que 

os ~~~nos piD·es foram vistos n'aquelles sítios, no meio d'esses grupos ele pessoas 
Edic10s~s ; mas, pergtmto -eu, ou pergtmtm·ia ás testemtmhas, se este facto é delicto ? 

8 
~ .cre1o que nao, aliás as mesmas t estemunhas que depõem ele vi. ta deveriam 

s~l ~u=:-Imcnté prommciaclas . Muitas pessoas foram áquelles actos por uma curio
dic a_. e Incliser eta ; mas esta curiosidade não é m:n crime, e o que as testemunhas 

8 
e~oem não é ' ba.tante para os éügnos pares serem prommciados, pois era neces

cr:,.no qu~ dissessem que, não só appm·ecer am nos grupos, mas que praticaram ac
~~es sediciosas i isto é o que não diz t estemunha alg'lrma i nenhuma expr essa, que 
p ~1lls elos cl:i.gnos pares praticassem acções ou proferissem palavras sediciosas. 
P 0~ conseqnencia não temos prova algtrma ele que os clignos par~s tomassem 
s:lt~ nos -crimes d'aquellas noites. o cuzer-se que deram vivas ao digno pru· o 
di. htspo ele Elvas, isto não é crime, e como se pócle fazer responsavel ao mesmo 

8 gno par ele um obj ecto alheio ? D eTam-se vivas a mtútas pessoas, e11 ouvi que 

0 e t cleram vivas ao ex. mo ministro da faz enda, porque foram á sua porta, e sei ele 
ilros actos em que não tiveram parte as pessoas nomeadas. Eu tambem poderia 
cl' zit algtrma cousa elo credito que me merecem a.s testemtmhas, mas nflo tenho 

e as conhecimento pessoal, e só não posso olnittü· m:na circumstancia para co-



94 

nhecer a su~ probidade e boa fé . Dizem algttmas test~munhas que entre as vozes 
· ele «vivas» e ele «merras ll, ouviram tambem gritar «inorra o diabo ! o Esta e::K
pressão só por si nada significa, mas as testemunhas procuraram descobrir o ve
neno, e acrescentaram o commentario que era allucliclõ ao senhor infante D. lVIi
gttel ; em que fundamento Oll que regras ele hermeneutica acharam as teste
mtmhas esta interpretação? Pocleria apresentar outras circumstancias para se 
con~10cer qual era o caracter das testemtmhas, mas concluo, resumindo o que te
nho dito, qt't.e para haver pronuncia é necessario que haja a prova, e que esta 
prova seja sufficiente pa:t;a impor alguma pena ao réu ; esta não a ba, por conse
quencia julgo que a pronuncia é injHsta, e que o processo não deve continuar. 

BISPO DE BEJA : - - Eu concordo com o parecer do digno par que acaba ele 
fallar. Nos . atltos acho só um indicio remoto ela cnlpabiliclacle elos accusados, e 
todos os criminalistas concordam em que quando ha só trm indicio remoto . .. (Lew.) 
e este mesmo indicio não tem uma relação immecliata com o facto de que se trata. 
Se houvesse muitos indícios j á haveria lllll motivo forte, mas apparecendo só 
um, e que não tem a connexão neccssaria com o facto de que se trata, estou 
conforme com a eloutrina elo sr. bispo do Algarve, e penso que a prommcia não 
tem logar. _ 

.CONDE DO Rro P A.lWO : ·-Decidiu-se que a prommcia estava feita, e que 
agora esta camara devia j ulgar se ella procede ou não, e então a camara vae ser 
o julgador n'este processo. A ordenação no titulo XXIV, in pTincipio, prohibe. 
gue lJarente algum do réu, dentro do quarto grau, possa ser o seu juiz, e esta 
ordenação foi corroborada nos n . os 1. 0 e 2. 0 da collisão ao dito titulo : o § 1. 0 elo 
artigo 145.0 ela carta constitucional cliz . . . (Leu.) Acho pois a lei que probibe que 
nenhum juJgaclor possa julgar. os crimes dos seus parentes, dentro do quarto grau 
canonico. A carta dá á camara a auctoridade ele julgar· os réus que forem pares, 
quero dizer, dá-lhe a mesma auctoriclade que tem o supremo conselho .de justiça 
a respeito elo seu fôro, mas este juizo ha de ser segtmclo a lei anterior, e portanto 
é preciso que a ca;mara decida se os parentes em quarto grau dos accusaclos po
dem votar n'este novo julgado que vae· haver. 

CoNDE DE LUMIA.RES: - O que acaba ele dizer o sr. conde do Rio Pardo é 
um obj ecto estranho á questão que se trata, mas comtuclo, responclenclo ao seu 
argtrmento, direi que basta ler o fim elo § 34. 0 do artigo 145.0 ela carta para o 
desvanecer : cliz assim : «pelo que . . . sem embarg·o da ordenação em contrario>>. 
Parece-me que, segtmclo este paragrapho, tudo quanto ha na orclenação que seja 
contrario á carta está clerogaelo . _ 

CONDE DA. TAIPA :-A lei cl'esta camara :b.ão é a ordenação elo reino, é a 
carta constjtucional. Do principio estabelecido pelo sr. conde elo Rio Pardo se 
seguiria lllll absmdo que se não póde aclmittir, e é que os membros el'esta ca
mara poclerão fa.zer tuclo o que quizerem impunemente, porque o legislador sabia 
muito bem que todos elles eram J.Jarentes, mais ou menos proximos tms elos ou
tros, e comtuelo deu a esta camara a attribtúção ele julgar os seus membros ; se 
esta não os pócle julgar pela rasão que aponta o cligno par o sr. conde elo Rio 
Pardo, segue-se que não podemos ser julg;:~.clos nem pela camara nem por outro 
tribtma1, e pOTtanto podemos faZJer o que quizermo:;;. · 

CoNDE DO Rio PARDO : - Sem embargo elo que leu o ST. conde ele Ltrmiares, 
na caTta não ba uma revogação expressa, e não a havendo, a carta apoia a mi
nha opinião, visto que diz qtte ning·uem poelerá ser julgaelo senão em virtude cl:;. 
lei anterior. Alem ele que poderia mtúto bem combinar a car ta com a ordenação, 
porque para a pena u ltima basta que haja seis jtúzes, e n' esta camara ha certa
mente mais ele seis, e dezeseis membros que não sej am parentes elos accusaclos 
dentro elo quarto grau. 

CoNDE DE LINHARES :-;- Nós queremos a constituição sem combinações . 
CoNDE DE ÜBIDOS :- E verdade que as leis c1'este reu1o (ordenação, livro UI, 

titulo rv, in p1·incipio) determinam q1te os parentes ou cunhados não julguem as 
causas ele outros parentes, elentro do quarto grau, contando os graus ele parel).
tesco e ctmhadio, conforme o elireito canonico ; porém como a carta· declare que 
as leis em contrario ficam clerogaclas, vem a ser a questão se aquella ordenação 
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de>e ou não reputar-se tleroo-atla a respeito da cansa dos -dignos pares que ~e 
acham ~rommciado ·, e cujos feitos foram remettidos :i sua re pectiva camara, na 
conformtdacle do artigo 27 .0

, capitulo 1 elo titulo IV da carta para ali ser em jul
gados. Diz o ar tigo 41. 0 ela earta : u E da attFibuiçã:o exclusiva ela cam::11:a elos 
~ar~s.: § 1. ° Conhecer elos clelictos incli vieh1aes, commettidos por membros ela 
família l'eal mini tros ele estado, conselheü·os de estaclo e pares v. Ora a camara 
dos pares, quasi na sua totalidade, é composta de membros que têem parent.esco 
nh·e si, dentro do quarto grau, contado segundo o direito canonico; modo e te 

de contar em que .-e comprehenclem muito mais p essoas elo que por direito civil, 
porquanto este. mun ra ambo.s o · laclos da linha ele geraçao, aquelle tão sómente 
um elos me mos lado . · Por con equencia, cl' este modo ele contru: os gTans ele 
pare~te co muito mais xtensi>o elo que o outro o qual a citada ordenação de
~er:nma que eja seguido, resulta uma impossibilidade ele se poderem julgar os 
elictos elos pares na sua r espectiva camara. 

Temos portanto uma opposiÇão ele lei, e se ha opposição, eleve ser clcrogacla 
aqu~Ua que o póde ser. Ora a lei que manda po teriormente clerogar a sua con
h·an~ é a conteúda na carta. ; logo ces a o impedimento elo parentesco que e 
contem na clerogacla. 

Tanto mais se conhece a necessidade ele ter como clerog·acla a legislação op- _ 
P?sta á carta, quanto a attribuição ele julgar a camara elos pares os clelictos ineli
ilidnaes elos pares pronunciado. , se lhe torna especial e printtiva, porquanto 

z a cmta : «E ela attrib1ú_Ção e:s:clu iva ela camara elos pare '' etc. De onde s 
.egue que a nenhuma ouh·a auctoridacle é permitticlo j tug-ar dos cl lictos do pa
les i , e então uma ele dnas : ou os cl lictos elos pares não hão ele ser julg-ados, o 
que c abs1.u·clo cliz r-se, ou o hão ele ser pela sua camara, assim composta el e pa
l'entes em g-rau prohibiclo pela lei anterior á curta. 

Acrescem a estas ra ões ainda ouh·as deâuziclas da \Ontacle elo legi laclor da 
carta, e >em a ser qu sabell(lo elie muito bem as 'circumstancias em que se 
achava quasi a totalidade dos membros componentes ela camara elos pares, em
~~anto ao I ar entesco ele uns para com outros, determinou que elles fossem os 
Jlllzes privativos e exclusivos elos cl lictos que commettessem os seus iguaes . O 
kar.en.tesco não foi uma qualidade que e procuras e e adquirisse cl pois da carta. 
d :JUs tia antes cl' ella ; logo esse impedimento foi clestnúclo e desfeito pela vontade 

0 proprio I gislaclor n'aquelle artigo ela mesma carta .. 
. Por conclusão ele tudo eleve-se inferir que, sendo a carta lei supr ema que d -

1 op;a a legislação em contrario, se eleve cumprü· o que ella expr essamente deter
~~~' e tão inteiramente como n'ella se contém ; nao . ervinclo ele ra~ão em con
laJ.·ro o não fazer a me~ma carta e:s:pre sa menção da lei derogada · porqu 
~a lei ele estado, quan lo altera a fôrma elo governo existente, não necessita fa
Íer expressa menção cl cada lei que deroga, aliás seria necessario formar um 
dngo r epertorio ele toda a legislação invalidada, o que é contrario á excellencia 
e llma lei fundamental . 
c~NDE DA. T AIPA : - É preci o que a camara clecicla e ta materia, porque o 

ctue dtz o sr. conde do Rio Pa1·clo é querer derribar a constituir.ao com a mesma 
constituição . ' 

Cü}.TDE DO Rro PARDo:- O direito é positivo n'este ponto e é preciso sab er 
se es~á clerogaclo ou não. Eu sempre votm·ei segundo o que me dieta a minha 
co~screncia, porque acho que a con tituição manda observar a no sa legislaçao 
anttga. 

CoNDE DE S. MIGUEL : - Eu não tenho prevenção contra pessoa alguma,· mas 
~~ ca;,usa propria ninguem pócle votar. O direito ele petição todos o têem, mas 

ao é as entaclos n'esta camara que o elevem exercer. 
Co}."DE DA T AIPA :- E ta não é a cau a ele. um par é a causa ela camara é 

lllna questão que se >ae decidir para sempre. E q_uerer tirar á camm·a a mell10r 
~t~rogativa que a car ta lhe clá. Eu não estou ainda suspenso, e emquanto o ;não 
Stiver ninguem me pócl exchur ele tomar parte nas cliscussões . 

É Co~E DE LINllARES : - Certfunente o digno par está em toclo o sen clli·e~to . 
preciso que nos desenganemos que a carta clerogou tudo quanto ha na ru1tiga 
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legislação que lhe é opposto, e é som ente pela carta que nos elevemos regular. 
Eu não duvido que tal vez alguns inclivicluos não gostam cl' ella, mas como a ju
l'aram e têem assento . n' esta camara, em vi1·tucle da 'mesma carta, devem r egu
lar-se por ella. Portanto ella se eleve observar, e confor:QJ.e o seu texto ninguem. 
pócle tirar a um par o direito ele estar sentado n' esta camara, em quanto não fgr 
suspenso no exercício elas suas ftmcções . 

ÜONDE DE S. MIGUEL : - - O cligno · par está em contraclicção comsigo mesmo, 
porque reconheceu que os dignos pares estão pronunciados ; então não sei agora 
como quer sustentar esse clireito . 

CoNDE DA TAIPA:- Agora se trata ele um incidente que nacla tem qu!3 ver 
com a questão pessoal ; quando se tratar ela minha causa, eu sei o que elevo fa
zer, porque n' esta camara haverá muitos membros que tenham tanta delicadeza 
como eu, porém mais elo que eu não ha ninguem. t 

CARDEAL PATRIARCEIA : - Não posso deixar ele faz er uma pequena r eflexão 
sobre a questão; disse-se que a ordenação está r evogada pela carta, e que em 
consequencia todos os pares tê em o direito ele votar na camara; n' esse caso o pae 
poderá votar nas causas elo :filho, o filho nas elo pae, e o ú:mão nas' elo irmão ; e 
temos uma éousa que mmca se acbnittiu em juizo algum. Eu não me quero oppor 
a que os parentes votem, mas quero sim que se t enha presente esta circumstan
cia, e se examine, se .se viu em juizo algum que o irmão sentenciasse o irmão, 
ou o pae ao :filho, para não cairmos em um absurdo. Poderá dizer-se que presen
temente não ha · irmãos, nem paes~ nem :filhos dos accusaclos, mas é preciso ver 
a decisão que se clá, porque ella poderá servir ele regra para outras occasiões. 

CoNDE DE Onmos : -Não ha clifficulclacle nenhuma em fazer uma excepção 
á regra geral que eu estabeleci, porque não seria decente que um :filho julgasse 
a seu pae, ou o pae a seu :filho. Eu, concordando com a opinião elo eminentissÍJDO 
senhor cardeal patriarcha,. peclixia que se determinasse quaes são os graus ele pa
rentesco dentro elos quaes não poderão v:otar os pares. 

CoNDE DO Rro P .ARDO : - Não precisâmos para isso formar uma nova lei, 
porque temos já a antiga, que prohibe ser juiz clentro do quarto grau canonico. 

CONDE DE LINHARES : - Penso que ningu.em pócle privar tun par ê!.os seus 
direitos, emquanto não houver uma lei que clerogue a constitttição, e esta lei não 
póde ser feita senão depois ele passados quatro annos. Por conseguinte deixemos 
á delicadeza ele cada um o retirar-se, se assim o julga a proposito, mas não at
te'ntemos ao direi-to que cada membro tem, e que não lhe -pócle tirar mesmo a 
totalidade ele todos os outros membros, iguaes em direitos indivicluaes. 

BISPO DE BEJA : - Ha uma lei anterior a todas as leis, que decide esta ques
tão, e é a lei natural; esta repugna a que um pae possa sentenciar o :filho ou um 
fi lho a seu,.,. pae.' -

CONDE DA TAIPA : - O legislador que deu a ·carta sabia muito b em que ern. 
contra a lei natural que um pae sentenciasse a seu :filho, ou um :fil)lo a seu pae ; 
mas sabia tambem que n'esta camara não havia paes nem :filhos que p oclessem 
estar no caso ele sentenciar-se; e por consegtúnte salvou a lei natural, e todas as 
outras leis ficaram clerogaclas pela carta. 

M.A.RQUEZ DE VAGOS : - Eu tenho a dizer que eu sou par, e meu pae ·o é 
j gualm ente. 

CoNDE DE LINEARES : - E.n tenho a propor mna questão preliminar; e é se 
esta camara se julga auctorisacla para alterar a constituição antes ele passados 
quat1:o annos1 para ·privar alguns pares elo direito que lhes é concedido pela carta? 
Esta questão est::í na letra da carta constitucional, e não ha outra ; portanto a 
minha tem a prioricl:;tcle. , 

BISPO DE BEJA : - A questão elo sr. conde elo Rio Pardó está na lei natm·al, 
e esta é anterior a todas as leis, e portanto a camara deverá clechwar se o pae, 
0 jrmão ou o filho poderão julgar o filho, o irmão ou o pae ; porque não pócle 
ser essa a mente ela carta constitucional. . 

CO·NDf.l: DE LINEARES : - Mas esta questão é ociosa, porque nenhum elo s pares 
accusad.os está n'esse caso; alem ele que é preciso attencler a tuna cousa : que 
essa r estricção era muito . necessaria quando os juizes eram poucos, e quando os 
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juizos eram secretos e inquisitorios ; mas agora mudou a uatlli'eza do processo, 
e, portanto as circnmstancias que eram apropriaclas ~íquella fórma de juizo não 
teem relação com a fórma do jmado. 

ÜONDE DA TAIP.Â. : - 'Deve-se pôr á votação se, al m d'aqnelles que a lei na
tura~ excluiu de poder julg·ar, todos os OlÜTos pares podem votar i esta é uma 
ex.tJ~cação necessaria, porque da proposiÇão do sr. conde do Rio Pardo se se
gnma lllua consequencia muito absmda, e resultaria a duvida ela competencia ela 
camara; e como o chancelLer mór é qnem clecicle cl~s competencias, resultaria 
que se fazia na camara uma p1:oposição que a mesma camara não podia decidir . 

~ONDE DB S . :i\'lrctUEL : - O sr. conde do Rio Pardo não disse que a camara 
era mcompetente para julgar antes disse que, havendo seis juizes, estes eram bas
tan~e., na conformidadc elas nos as leis, paTa julgar, e que n'esta camara havia 
ll1a1s .ele seis e mais ele dez membros que não estivessem dentro elo quarto grau 
canon1co; mas isso nao é ·dizer que a camara é incompetente, pelo contrario é r e
conhecer a competehcia ela camara. · 
. . ÜONDE DE LINHAJill. : - O jurado pela sua natureza pecle vinte e quatro 
]luzes, doze para julgar a questão preliminar, i to é, a e:xistcncia elo facto, e doze 
para o segundo j utzo i por consegu~intc esta reflexão não pó ele , ter logar. 

ÜONDE DO RIO P .ARDO : ----:-A lei dos jurados não está ainda feita, e p01·tanto 
nós devemos regulaT-nos pela lei anterior. 
. 0. conde ele Linhares reclamou que se pozesse a votos a sua prorJosição ; 
Isto e, se a camaTa está auctoTisada pam. alterar a con.stituiçao, antes ele passa
dob quatro annos i e tendo o presidente consultado a camara, se se deveria votar 
80 re esta proposição, decidiu-se que não. · · 

. O presidente declarou que n'esse caso continuava a discussão sobre a questão 
prmcipal. . 
~ Co~'DE DE LTh'HA..RES : - Eu não posso concordar com o relato rio da commis

sao quando diz que «tendo examinaclo attcntamente» 1 etc. (Let6 .) Os documentos 
c1~e vi sobre a mesa são fracções cl' esta devassa, porque n' elles não acho se
llao as testemunhas que são relativas aos djgnos pares accusados . Par13ce-me in
~ spensavel se nos apresente a clevassa inteira, porque a camara, em primeiro 
ogar, eleve julgar sobre a natureza elo facto commettido, e como é i to possível e 
dst.abclecer-se a veracidade cl'este facto, quando só temo:; presente uma fracção 
nh processo? Vejo 11-m auto de corpo ele delicto, no qual existem tres testemu-

as, as mesmas, tanto para o bairro elos Romulares, como para o cl<r Rocio, e 
e~tas testemunhas por certo não depõem de maneira alguma tudo quanto o ma
f1strado faz entrar no seu auto. A.. pTimeira testemunha só disse ter visto tumul-

08 e não especificou que tumultos eram ; a segunda disse que ouviu gritos e viu 
grandes tumultos, que davam vivas á constituição e a el-rei, e acrescenta so
mente : «é publico qu e fizeram os desatinos constantes el o mesmo auto» . Aqui 
\elllos a testemtmha reportando-se ao auto, quan~lo bem pelo contrario· o aut<;> se 
c e:veria reportar á testemunha, e por consegninte esta testemunha é no meu con
ceito reputada graciosa. A terceira testemunha disse que vú·a os grandes tumultos 
e assnaclas com vivas e morras, nas noites inclicadas no auto, e anelando com ar
chotes, fazendo toda a qualidade ele desordens que são bem notorias . Esta teste
:lln.l~a é ela mesma natmeza do que a precedente, tambem tira a força do seu 
lhepouuento elo atlto . O magistrado não pócle autuar senão aquelles factos que 

1
e constam por meio do depoimento elas testemtmbas (aliás para que se tirariam 

e las se o magistrado estivesse informado) i como vemos nós aqui o contrario, o 
alt~o ser feito para col'l'oborar ou fortificar o depoimento elas testem1u1has ? Vej o 
Pols que o magistrado muito gratuitamente qualificou um crime, · que não. ba ne
llhttm testemtmho qtte corrobore. Seria pois n'este caso de parecer que a camara 
lan.dasse vir estes autos inteiros, para cl'elles poder colligir .mesmo a natureza 
c 0 facto, e ver se, existem outras provas sobre as quaes o magistrado ftmcle a 
~na horrível clesCI;ipção de uma co:njmaçao r epublicana ; mas esta; conspiração 
nele se prova? E no depoimento elas tres ~estemunhas que formam a base elo 

corp? de clelicto, ou é na serie elas 01ltras testemunhas que foram chamadas para 
qualificar o corpo de delicto ? As primeiras não justificam o auto do corpo ele de. 

7 



licto, e a.· segundas sfio incom]_Jletas, porque sú nos foram r emettidas fracções elo 
processo . Se os pares accusados tivessem commettido um dclicto em que fossem 
sómente implicados, não seria necessario produzir senão as t!3stemmilias que lhes 
fossem relativas, mas quando no mesmo caso se acham complicadas muitas outras 
pessoas, não creio que a· camara possa formar um juizo exacto, sem ;ver a de
vassa completa, e acho que a commissfLo não foi exacta quando disse : cc os qua
tro traslaelos authenticos da devassa)), porque são quatro traslados ele fracções ela 

· devassa. 
F alla-se de um.a conspiração r epublicana ; este delicto é extremamente grave, 

mas por isso mesmo que é extr emamente gTave e que f0i commettido em publico, 
necessariamente deveri a trazer comsigo provas as mais evidentes. Ora estas lJro
vas não apparecem.. Alguns gritos incoherentes e os mais rieliculos podem provar 
acaso uma asserção de tanta importancia, e que deveria merecer ao governo a 
rp.ais seria attenção para prom.over o castigo dos culpados ele tão grave crime? 
E crível que se tenha commettido mn clelicto el'esta natmeza1 e não appareça 
nenhum individuo que possa ser qualificado como chefe d' essa sedição ? P ar ece.-me 
que o· caso é mui facil ele explicar , r emovendo a ieléa ele mna conspiração qu~ 
nunca existiu. Todo o mtmclo sabe que o primeiro principio cl'esta clesorcle:t;n f01 
o desejo que tiveram algtms· inclivi.cluos ele usar cl9 elireito ele petição. para peeli
rem que fosse conservado no seu lagar um ministro, um homem que suppunham. 
affecto á causa constitucional. Não existia uma lei que r egulasse como este cli
reito se deveria exercer, e não é muito par~ admirar que n' este caso houvesse al
gtms tum.ultos e commoções . Era pois essencialmente elo dever elo g·overno obstar _a 
este mal na sua orig-em, explic·amlo immediatamente que, se a carta tinha conce
clielo o clireíto ,de petição_, este direito não podia exer cer -se, .pelo menos proviso~ 
r iamente, senão por tal ou tal fórma (que o governo assignalasse na falta ele le1 
r egulamentar), e qt\e todo o ajuntamento, toda a reunião feita em um sentido 
contl:ario á concessão que o governo fazia paTa exercer este direito, seria r epu
tado um acto ele sedição . . Então estava qualificada a sedição, e toclos os inclivi
cluos que· fossem apanhados no tumulto poeliam ser trataelos como r ebeldes . Mas 
o governo não praticou isto, e seja-me licito dizel-o, mostrou muito pouca 
lealdade, e afastou-se elos princi1Jios que elevem reger toelo 0 g-overno, isto é, de 
ser um poder tutelar para a naç_ão a que preside, porque parece que mais ele
pressa teve em vista deixar progTeclir o abuso, para calumniar a nação . 

O conde ele S. Miguel reclamou que o digno par estava fóra ela .ordem, e ten
do-se posto á decisão ela camara, esta r esolveu affirmativamente . 

CONDE DE L INDARES (D epois ele expor que estava na ordem, pois lhe era im
possível qualificar o cle4cto sem se r eferir a tudo quanto tinha ligação com elle, 
ct"0as provas até trazia na alg ibeira, t endo pedido ao presidente que convidasse 
alguns elos membros ela maioria a usar em ela IJalavra para o instruirem sobre a 
maneira 'ele clesempenhar o seu .clever n'aquella casa, e não se levantando nenhum 
par· elo r eino em consequencia ele similbante convite) : - N' esse caso, desistindo elas · 
provas das mesmas conclusões, asseverarei que o crime não é aquelle que se quer 
qualificar na devassa ; que é innegavel que houve tumultos, mas que estes tumultos 
não foram, emquanto a mim, ele maneira alg-uma perigosos, e que houve sempre a 
possibilidade de os cohibir logo qne assim cÕnveiu, e que este facto, n 'esse caso, 
não se pócle qualificar senã-o como a expressão tmnultuaria do clesejo que muitos 
inclivicluos tiveram. ele exercer uma prm;og-ativa que .a carta lhes cdncecle, isto é, a: 
ele peticionar .. Agora perguntarei qual é a I:.'tsão pQr que, n'estes tumultos, os ma
gistrados locaes não tom.aram parte algmna '? Porque os magistrados elos bairros do 
Rocio e elos Romulares não appareceram., como era elo seu dever, para per suadir 
ao povo que tornasse a entrar na ordem? Qual é a rasão por que não prender~m., 
segundo o seu cargo, aquelles indivíduos que acharam que deviam sex qualifica
elos ele r ebeldes, um.a vez que elles foram intimados a separar-se, sendo aqueDa 
r eunião illegal? Em que se funda a clifferença ele serem uns elos present'es aos 
tumultos t estemtmhas, e outros (por mna preclilecção que se não explica) rebel
des e tumultuarias, não tendo outros crimes qt~e o mesmo ele se achar em presen· 
·tes ? Qual é a rasão por que a ·força militar interveiu n 'estes tumultos com prefe-



renc:ia ·i m : t . " Q ~ N • . ~ ' agu; ratura r ual é a rasao por que nau se nu em todos e.·tes tmnultos 
~e~ao a força militar? Acaso vivem v · nós am mn govcmo militar, qu::mdo o nosso 

~ e. ~sua natureza constitucional ? Quanto ás testemunhas que depõem, na minha 
~p~~o, não _vejo que sejam dignas de cr dito, t:mto mais que me consta que n:ui-
~~ estas testemunhas que vem comprometter o ca.ractcr de indivíduos bem .conhe-

Cictos e que th l d . l l d . -"' l até 1 -. eem c a u provas assrgna ac as e que os seus sentnnentos :sa_O eaes, 
, _a _gunsl tendo recentemente defendido a patria

1 
se acham em outra r ebellião mais 

>'en c1ica cont 1 · · E · - d · 1' • ~. . ra o egünno governo. ~ por con~egumte o seu ep01mento e mmto 
n aco e talve . t . . dil P _,:. . . , . -1 ' .. ' z lll en·amente gratmto ou ven c o. el.lll·e1 por a camara, se Jt:uga 
;ue a questão não está sufficientemente clara para a consciencía de todos os 
i~11:. 1 men:brosl que exn.mine a devassa inteira. ~mquanto a mim, este ex:ame é 
t t1

11
' e J~ulgo que o processo é illegal e injusto, e que como tal deve ser rej ei-

ac o e nao . .l l O ' . ser mats tomac o em consic eração por esta camara. 
de ONDE IJE S. MIGUEL:- A commissão, como era elo seu dever, absteve-se 
est' eu~·ar no merecimento das p~:ovas1 porqtw isso só compete á camara quando 
acab~1 for~a~a em tribunal ele ~ustiça, e por_ta~to não r~sl?onde~ei a tuclo o que 
rev lt de drzer o sr . con.de de Linharcs i só di-re1 que os JUIZes nao prenderam os 
pi·e~d os os. porque não tinham culpa formada, e segundo a carta não se· pó d-e 

O er mnguem sem culpa formada. 
seru ~NDE . DE LINFIA.RES : _:_ Em flagrante delicto todo o homem pó ele ser preso 

ecessldacle de culpa formada. . 
que ÜO:h'TIE DE S. MIGUEL: - 1\Ias não haviam ele prender a milhares de pe.·soas 
. cestavam presentes n 'esses tumultos. 
elo ONDE D ' LINIIA.RE ' : - Prendessem os chefes pelo menos ; mas os magistra
co~ nem ap1;areceram n 'aquelles dias . AqtP, está um Cügno par que foi quem 
peç laudo~ a força armada, e poderá compr ovar a minha a~serção ; e eu lhe 

~que cliga se viu intervir em cousa alguma os magistr ados. _ 
0N!lE DE VILLA. FLOR : -Eu vi que os mao·istrados não tomaram n'isso parte alg o -

que mua ; . e até o intendente foi o primeiro que nada me fez saber ; eu fui o 
fizer em~n·egue1 a força militar em socegar os tumultos, mas os magistradQs nada IUtmh:' entr e!anto e_u ~-e~ervo para quando . se tratar el o juizo o fallar nas teste
dos a· ' e entao peclu·m a camara 9-ne clemcla que, devendo eu ser testemunha 

C 1g~os pares, se dever ei ser juiz ao mesmo tempo . 
força O~DE DE S. MrmmL:- O cligno par que acaba ele fallar intervein com a 
nos d?'rmada, nos tumultos no ultimo dia; isto é, no dia 271 e a commissão falia 

tas 24 2- \)6 ~ :.. · l ~ l 1· i! ridos t ' D e ~ ; pecw·e1 ao sr. genera que ctec are, se nos tres c 1as rele-
gover eve algum ?ommando? Não o tendo, não poclia receber communicações do 

c~o, nem do mtendente geral ela policia. 
Te:DE ?E VILLA FLOR : - CertaJ?ente, etJ. só a~sisti no ult~o d~a. 

de Linh clo_-s~ clecl::trado que a mater1a ,estava suffimentemente clisc~üda, o :on~e 
eoru ares reque1'eu que se pozesse a votação se a camara se da por satisfeita 
que ~~ traslados remetticlos, ou se se cleveria peclu· a devassa inteira, e decidiu-se 

O caru~ra estava satisfeita . 
rnissão:)resiclente aununciou que íà procecler-.;e á votação do parecer da com-

CoNDE DE L N~ 1 . d l J :_ · l 'ul granel . . ' INHARES : -.r ao poc em os ce er c o nosso cw·e1to c e J gar como 
prova es Jurados a propria questão ela natureza do clelicto, e o merecimento das 
torio da como ~od~mos; pois avaliar uma e outra ?ousa, . di~cutinclo sómen_te _o ~ela
com q comnussao ? E esta certamente a manerra mms· Irregular e mms lllJUSta 

p 11e se pó ele proceder. . . · 
elas l)~ESlDE~TE : -O parecer da commissão está dado em vista dos traslados 

C onuncras. 
direc~NDE DE LTNHA.RES: - Então para votar é preciso que se abra a cliscussão 
accesso~ente sobre a materia. Porque rasão havemos de discutir mna roateria 
gar? Ela, qual o parecer ela commissão, quanclo temos a causa principal aju).
d'este ~lliexerço aqui as funcções ele jm·ado, para decidir, tanto da natureza 
di cu ti: e cto, _ 9-uanto do merecimento elas provas, o que não po!?SO fazer sem 

1 
a clouttma elos autos, ·e até dos autos i~teiro~, motivo por que os reclamei. 
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CONDE DO Rro PARDO :- O que quer o sr. conde ele Linhares é prohibiclo 
pela lei, porque aqui nlio eleve vir a parte da devassa r elativa a réus que devem 
ser julgãdos em outro fôro. 

CoNDE -'DE LIJ\THARES : - Nó~:; temos o d.:ireito de manclar vir todas as teste
mnnh~s, e mesmo não lJodemos julg&r sem oúvil-as. Eu p eço que rião se elecida 
nada sem primeiramente se f&zer o processo legal, e que .:nos refu·amos em tudo 
aos autos1 .e nãQ ao parecer da commissão. 

CONDE DO Rro PARDO: - As t estemtmhas que fazem culpa aos dignos pares 
accusados podem ser chamadas e pergm1tadas ; mas vir o processo na parte que 
culpa a outras p essoas que p ertencem a outros fóros, isso não póde ser. 

:l;>RESIDENTE : - Os traslados das culpas foram remettielos a esta camara, n~ 
conformidaele elo artigo 27. 0 ela cai ta . A camara clecidin qtw se nomeasse uma 
commissão especial para dar o seu parecer. A commissão o eleu, e foi lido na 
camara, assim como os processos ; pozeram-se depois no archivo, paTa os exami
narem todos os membros que quizessem. Tem sielo discutido este parecer, e 
agora o que se trata é, se deve 0 11 não continuar o processo . 

CONDE DE LINHARES: -Mas esta resolução não a póde tomar a camara sobre 
o parecer da commissão, elb não póde ser resultado senão elo conhecimento dos 
autos completos, tanto mais quanto o parecer da commissão é tão incompleto, 
que de maneira nenhtrma pre~ncheu o obj ecto a que se tinha proposto, e não 
entrou na analyse das provas, asseverando que a clevassa está completa, quando 
o não está de facto, e é preciso qué o estej a . · 

CoNDE DE S . MIGUEL : - O silencio é a melhor r esposta que póde clar-se aos 
louvores que o sr. conde de Linhares eleu á commissão ; esta fez a sua obriga
ção, e se fez mal, e se não fez talvez tudo quanto devia., foi por andar mtúto 
moderada, e não tirar as .J)OnclusÕes que devia tirar, C0nforme OS artigos da carta, 
contentando-se com citar estes artigos e submettel-os á deliberação da camara. 

Julgado o parecer sufficientemente discuti elo e passando-se á votação· nominal, 
conforme r equer êra o conde ela Ponte, sobre se a pronuncia eTa procedente, dis
seram adopto: o cardeal patriarcha; bispos ele Coimbra, de Pinhel, de Villa Viçosa 
e de Vizeu; marquezes de B'ellas, ele B.orba, ele Louriçal, ele Olhão, de Pombal, 
de Torres Novas, de Vagos e ele Valença; condes ele Almada, de Alva, ele Carva
lhaes, da Ega, ela Lapa, da Louzã (D . Diogo), de Lumiares, ele S . Miguel, ele 
Paraty, de Penafiel, de Villa Flor e de Il1esquitella; marquez ele Tancos e duque 
ele Caclaval. Disseram ?'ejeito: os bispos do Algarve e ele Beja; marquez ele Abran
t es; condes elE) Linhares, de Obidos, elo Rio Pardo e de Sampaio. 

Ficou portanto approvaclo por 27 votos contra 7. 
O marqnez de Fronteira e o con'de da Taipa tinham declarado antes ela vóta

ção que se retiravam ela sala por assim o exigir a sua delicadeza. 
L eu-se na mesa a delibera-ção definitiva, n'estes t ermos : «A camara elos pares, 

por votação nominal, resolveu que as pronuncias que lhe foram ap-resentadas são 
procedentes, e que os dignos pares pronunciados ficam suspensos das suas fnnc-
ções». · 

O conde ele Linhares propoz que esta resolução fosse assignada por toclos os 
pares presentes, mas decidiu-se negativamente . 

Em acto suecessivo o conde de Lumiares peclil1 que se nomeasse a deputação 
• incumbida de comprimentar o infante D. JYDguel quando sua alteza regressasse a 

Lisboa ; e fixando-se o mrmero ele quatorze· membros, indicado pelo presidente, 
este nomeou os bispos de Pinhel e ele Villa Viçosa; marquezes ele Pombal, e~e . 
Louriçal, de T ancos, ele Lavradio e de V aliada; condes da F igueira, da Louúl. 
(D. Diogo), de Carvalhaes, ela Lapa, ela Anacli.a e de Paraty. , 

Apoz isto o conde de S. Miguel disse : «Eu quizera que a camara desde já 
resolvesse como e aonde ha de esta deputação apresentar-se a sua alteza o senhor 
infante D. Mig'uel; parece-me que a camara não ha de querer, 'na recepção elo 
dito senhor e nas felicitações que lhe dirigir, fazer causa alguma que se pareça 
com a recep ção que em 1821 se fez ao senhor D . João VI, das qaaes ainda cqm 
máo·ua se recordam os verdadeiros portugnezes ; e por isso proponho ~1, camara se . o 
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:li\ convem que v . ex. a, como presidente d'ella, se dirija pessoalmente ao mesmo 
eu ~r para cl'elle receb·er as suas cleterminaçocs sobre este assumpton.-Teve 

unanrme assentimento . 
En: observancia elo que pouco antes se cleliberán•, a mesa mandou expedir 

o segnmte 

Officio 

fiLmo e ex. mo sr. - Havendo o corregedor el o crime ela côrte e casa enviado á ' 
ca~ara dos pares elo reino, com o offiçio da cop ia junta i, os t raslados das culpas 
1J_

01 E)le foram pronunciados os quatro dignos pares, o ex. mo e rev.mo arcebispo bispo 
. e l vas, e os ill. mos e ex. mos marquez ele Fronteira, condes da Cunha e da T aipa, 
},e~-~ veu a camara, em sessão ele hoje, que a pronuncia é procedente, e que os re-
e~r os tra lados fossem remcttidos a v . ex. a, como procurador da real corôa, para 
~~ ?~ver a accu:ação na conformidade do· artigo 42.0 da carta. Em observancia 

t ~~sl dn. mencionada r esolução da camara dos pares, remetto a v . ex. a os r eferidos 
ras a os. 

Deus gua . J 

1828 c ICte a v . 
. - m. mo e ex. mo 

Tancos . 

ex .a Palacio da camara dos pares, em 25 de j aneiro de 
sr. L ucas da Silva de Azeredo Coutinho.= J.vfm-quez de 

tl!] D~u·ante _ parte elas sessões de 26 e 28 a assembléa electiva examinou o capi
co 

0 
c 0 regimento das duas camaras que dizia respeito á communic-açâo d'~stas 

ta~ 0 governo c entr·e si 2 (artigos 24.0 a 26.0
) 1 assumpto sobre o qual fundamen

re1~~ 0 seu voto alglms dos oradores mais conspícuos. Eis, conforme consta elos 
gls os parlamentares a . ' 

Di!Scussão 

post~ANDEL ~ORGES CARNEIRO : -:-Tenho alguma· duvida sobre a doutrina pr~
que nas ultr:nas palaVJ.·as elo ar tigo; a saber : que as duas camaras se commruu
hlill In entre . Sl por via elos seus pr esiclentes. A pratica estabelecida por lei e cos
qu e nos ti·1bunacs é communicarem-se por via elos ~ecretarios . Em negocios pe
se e:os, .como o ele remetter as respectivas actas, etc., não vejo a necessiclade de 
bast mpr~gm· a conesponclencia e assignatlU'a elos srs. presidente:'\, e porque não · J a ,c os secretarias . A camara cleciclirá o melh01·. 
mini ~~E IGNAcro PEREIRA DERRAiil.ADO: - Proponho que sejam convidados os 
das s ros ela corôa para assistirem á cliscussão do titulo I V elo regimento externo 

Lamaras legislativas. . · 
v-iclaiOUR~Nço_ ~OSÉ Momz : - Sr. presidente, nunca me opporei a que sejam con
de c os os mimstros ele estado para assistirem ás cliscussões· quando as materias 
mt~~nderem ele informações impor tantes que só elles nos ppssam dar, ou para que 
pel 0. l)~ssam contr·ibuir. O que não posso consentir é que elles sejam convidados 
de a ~asao de se tratar ele defender prerogativas da corôa, como se se cl~seonfiasse 
s6mn ~a este respeito . Nós estamos intimamente persuadidos que não vim<?s aqui 
08 de~ e defender os clireitos elo povo, mas que somos todos, todos sem excepção, 

FRensores elas pr erogativas constitucionaes ela corôa. 
rn.i.n.i tr~Ncrsco 'f A VARES DE ALiUEIDA:- Não vejo a necessiçlaclc ele convidar os 
no s~ .os .ele estado para assistirem a est.:'1 discussão, porquanto no artigo 58 .0 do 
1·ão ) r.:gunent? se lê o seguinte : «Os ministr·os e secretarias de estado não toma
Ora I ar e nas ?-iscussões Clljo objecto não tiver sido proposto pelo poder executivo» . 
da c e~;e proJecto não foi proposto pelo ministerio, logo não podem os ministr·os 
tigo) 

0à_0a tomar par te na sua discussão : ccPodem, por ém (continúa o mesmo ar
inf01!ma~~ qua~sque~· illustr·ações. e ip.form~ções que lhes sejam pedidas;~; mas estas 
dir-lh' ,oes nao veJo cu que SeJam precrsas, nem na camata a necessrclacle de pe
nistro ~para 0 caso em que estamos. Logo, para que se hão ele convidar os mi-

J;i ara nada. Voto portanto contra a emenda elo sr. Derramado. 
QULY! ANTONIO DE AGUIAR : ~ P r etende o sr . clep:ntaclo que se suspenda 

1 Vide p 16 , 
2 V'icl ag. d este tomo. 
. e tomo m, pag. 254. 
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a discussão cl'este artigo e dos mais em que se trata matería analog-a, a :fim ele 
serem convidados os ministro s ele estado, e poderem advogar n'esta camm·a as pre
l'Ogativas ela corôn,; porém é necessario advertir que, não contenclo os referido<~ 
artigos pl'oposta a1gmna elo poder executivo, ainda que el1 es assis"t::tm? .não são 
aelmitticlos a discutir, porque só lhes é isto concecliclo para sustentare1p. os proje
ctos ele lei origina1·ios elo govm·no, e então ell não vej o que a sua presença possa 
ser ele alguma utilidade . Porém, senh01·es, não deixará por isso ele ser nclvogacla 
a causa elo tbrono ~ n' este tem a ca1·ta a libenlaele bem enteneliela e os clir eitos 
llos cielaclãos a melhor gm·a.ntia, e por isso a nós cumpre vigiar pela conservaÇão 
cl'ell~ e obstar a qualqller invasão .nas attribuições elo r ei e nas prer ogativas elos 
poderes que exerce, porque os inter esses ele cada um dos p ocl e1·es estão ele tal 
maneira ligados com os elos outros, que formam um interesse geral,. e defende os 
seus proprios direitos· aquelle que sustenta os ela corôa . 'Taes são os sentimentos 
ela camara, a qual terá sempre presente o ar tigo 10. 0 da cm·ta : <<A divisão e l1a,r
mónia elos ;pocler es políticos é o principio conservador elos clireitos elos ciclaclãos e 
o mais segm'o m eio ele faz er effectivas as garantias que a constituição offerece », 
p ara nãp consentir que se fa~a a mais pequena invasão no poder executivo ·ou ero 
qualquer elos outros. . 

JoÃo DE ÜM'l.PC>S B.ARRETO : - Aincla que e11 não vejo n ecessidade para assis
tirem os ministros a esta cliscussão1 comtuclo não teria duvida em que as·sistissem, 
porque cl' essa maneira poder iam ela r os esclar ecimentos que lhes fossem pecliclos. 

JOAQUHI ANTONIO DE MAG.ALBÃES~-Tem proposto o sr. deputado que ve
nbam os secr etarias ele estado á camara, e para que ? Para tomar pnrte na clis
cussão ? Não, porque o prohibe o r egimento interno. Logo, se não poclem vir para. 
esse ':fim, que v em cá fazm· ? Para que os · temos ele incommoclar e interromper a 
clíscussão elo projecto? Se este projecto fosse proposta elo governo, então, sim, cle
veTiam vir, porqlle estavam na r egra geral; mas, não o sendo, não acho rasão al
guma. 

Lmz JosÉ RIBEIRO : '-A proposta elo sr. D erramado não pócle teT log·ar al
gum; se se trata ele defender os interesses ela cm·ôa os srs . deputados são toelos tfio 
capazes ele os defender com~ os ministTos ele sua alteza. Se se trata simplesmente 
ela materia elo artigo, não me pm·ece causa que mereça a pena ele incommoclar aos 

· ministros, nem demorar a discu ssão . 
J OSÉ I GNACIO PEREIRA DERl~AMADO : - Quando pedi a palavrtt na sessão ele . 

hontem sobre a duração çla pxesiclencia, pretendia eu fazer a moção que ora faço, 
posto que conheça que a assistencia elos ministros á cliscussão elo titulo rv elo pro
j ecto não seja tão essencial como· o serin, a respeito ela outra ma t eria já cliscuticla, 

- ela qual um i1lustre cleputaclo1 então minis~ro ela coTôa, na sessão elo armo passn,clo, 
pecliu o acliamento ·até se convidar todo o ministerio para a sua discussão i a ca
mara julgou a proposta attenelivel como eleve constar ela r espectiva acta. No titulo 
que vamos discutir ainda se trata ele objectos que podem interessar as prerogati
vas elo poder executivo, e po1· isso me parecia decoroso que esta ca.mara convi-
classe o m'inisterio para ser presente á sua discussão. · 

FIUNCISCO JOAQUIM MAIA : -:- P ar ece-me que a discussão t em laborado n'uro 
eqtúvoco formal i n'este titulo IV não se trata ele prerogativa nenhuma ela corôa, 
aqui trata-se simplesmente elo moclo ela correspo1.1.clencia elo governo com as ,duas 
camaras, e a este r êspeito não pócle ser nem mais cle.corosa n em mais conveniente 
a doutrina elo artigo . Os ministros j amais podem ignorar o que se está cliscutinclo 
em qualquer elas cam~ras, e podem compaxecer n' ellas e fazer as propostas que 
quizerem ela parte elo governo e cliscutil-as , sem que seja necessario convidai-os 
a que as façam . D esejo que não passe, e jà &m outra occasião r eclamei que não 
passasse, o pr incipio que seja n ecessario a presença elos ministros ele estado para 
elles poderem clefencl er as prerogativas ela c·orôa, · porque esta icléa suppõe que 
as camaras as pretenderão offencler ou menoscabar. Quando ellas formam um to elo 
p olítico com a corôa, considero as camaras e qualquer ·elos seus membros na rigo
r osa obrigação ele pugnar por toclas as prerogativas e attribuições ele qualquer elos 
poderes políticos, porque? achando-se consignadas na carta constitucional, cumpre 
a todos ve.1.w na sua guarda c execu~ão : en nunca o deixar ei ele fazer . 
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~EDRO MouSINFIO DE ALBUQUERQUE : -Tratando-se n ' ste titulo IV ua. com
mumcação do governo com as camaras, cl'estas com o governo e das mesmas ca
~'l.ras entee si, ?-ada pa~·e~e mais . n~tmal elo q~w- ~serem convidados o.s mil~stros 

est::tdo para VIrem asststJr e enutttr a sua opmHLO sobre esta matena. Nos de
~-emos mostrar <L nação e ao muiJ.clo que da nossa parte fazemos todas as cliligen
Clas para que se estabeleca e conserve a harmonia entr e os poderes políticos. tlou 
trtanto de opinião que~ s.e ·com-idem os ministros de estado para o fim que já. 
\ 

8 ·e, : se lles não quizerem vir, muito embora não venham, porque assim to
\?8 far~o a devida j ustiça a elles e á camara. F ique portanto adiada a materia 
c esj e t~tulo , e l)as:emos a discutir o seguinte, que trata das commissões mixtas . 
cili ~ E C PER'.riN~ ~:\. FONSECA :: BRITO: ---:- Queria off'eTec r uma idéa de con-

aç:o entr e as opm1oes que· se tcem produzido . Eu acho que todos os senhores 
tue teem fallado têem rasão cada um a seu modo. Se a materia elo artigo 25.0 

osse. propl'ia d'este r egimento , eu cliria que para assistirem <Í sua discussão se 
convidassem os ministros de estado do mesmo moclo e pelas mesmas rn.sões por 
çn~ a camara, quanclo a mesma materia se tratou na discussão elo regimento in-
erno,_ teve esta attenção com o ·ministerio; mas o conteúdo cl'est artigo pertence 

proprtamente ao regimento interno, no qual se acha consignado no artigo 58.0
1 

e 
~.~1~e se eleve faz~r 6 eliminal-a d' aq_-:,u ~om~ e~tranha; escusa-.sc clis~ussão cl '.e~te 
trosgo,. e corta -se 1~uabnentc a quest~o preliminar sobre a assist~nma dos .mllllS
. . t ·.Isto parece eVIclente : sta matet1a ou ba ele ter logar propno no regrmento 
u; elllo ou no x:terno; se o tem n'este então foi uma im.Iwoprieclade o incluil-a 
nll'lqnelle; mas se quando se fez o regim.ento interno ninguem duvidou ele que 
e a se devia ali collocar; se ainda agora convimos em que lá se eleve con-
servar seo· . l . . . . b •. t J ' · oue-se que este art1go se ceve suppn mn·, e assJm aca ar ao onas as 
questões . · 

~IANUEL BORGES ÜARNEIRO: - Eu me incHno a eguir opinião contraria :t qu~ 
ac.a . 0 ~le ouvir. Esta materia tem toda a relação para fóra da camaTa e com os 
~lstros i. supl)Onbamo!> que se lhe clesignava n'ella um logar que clle · :it.ao que
pt~tn acc~1tar, que tínhamos adiantado? Em geral a bella machina elo governo l'e
/1sentat1Vo não pócle mover-se bem senão stando em harm'onia todas as ·uas 

8 
o::s. A har~onia elos quatro poderes é, seg·umlo a carta, todo o principio cl' este 

{"ema. Infelizmente não e tamos ainda acostumaclos aos habitos parlamentares . 
a ragamo~ Inglaterra á memoria : ali passam-se seculos sem se ver o veto po to 
st 

111~aJm· . Porque? . Porque o· ministros frequentam as eamaras, propõem ali as :a c fficuldacle:, cli cu tem e tratam familiarmente com os cleputado: . Assim, 
; tan~ a lei chega ao throno, j á vae, por assim dizer, sanccionada. Eu não ignoro 
se ma:una ele l\Iontesq1.lieu1 que é ela natureza ele todo o poder executivo procm·ar 
ta ~pre ganhar terreno e ir até onde não achar obstaculo; porém isso não é bas
a ~ e para que as camm·as elevam estar com elle em clescon:fiança e hostilidade, 

n~desd que em boa-intelligencia tendente ao fim geral elo bem ele toda a commn-
1 a e. 

cl J OAQur~ ANTO:NIO DE MAGALBAES : - Eu estou persuacliclo ela necessidade 
uãessa ba.rmonia ; mas é que no caso presente a r a ão está a favor ela camara e 
ob~e; f~vor elo mi~isterio . A camara })Oz ela sua_ parte já tudo quanto ~ô~e pa~a 
qu essa harmoma, e se me posso explicar assnn, é ela pa.1·te ela aclmimstraçao re;. se não poz o necessario para que a houvesse. Eu r eclamo a observação elo 
a e UUento; o r egimento diz . . . ( Leu.) E então a camara não abriu o seio, a porta 
con 

8~ harmonia dos poderes? Então não estabeleceu a camaTa a base lru·ga e 
ha c a~oTa dos poderes ? Porque não vem os ministros? Porque não querem essa 

l1lJ.oma A "' _, d ' ' . M · camara nao tem cwpa L so . 
d.'e ·t Âl\'UEL BoRGES CARNEIRO: -Acha-se estabelecido no r egimento interno 
ela 

8 
a. camara que os ministros ele estado não podem tomru· parte na discussão 

bel Plopostas que não são suas. A minha duvida é se essa cloutrina f?e póde esta-
ecer sem 1 · 1 l E l d t · em ' mna ei approvada pe os tres poc eres. 1m gera to as estas ma enas 

con q~e te?! alguma cousa o governo, é conveniente que se estabel_eçam com a 
~ h~:en_cut, elos ~nistros, no que se ganha em vez ele perde1~- se, pois se fomenta 

oma e, cammhando-se de accorclo na confecção elas leis, se remove a pro-



habilidade do teto~ que . é um acto sempre clesagradavel para as camaras e op
posto á l1armonia que se eleve continuamente levar diante elos olhos . 

JOSÉ lGNACIO PEREIRA DERRAMADO: - Eu sou um elos que sempre têem pu· 
' gnado tambem pela exacta · observancia elo r egiiD:ento; mas aqui, como acaba ele 
dizer o sr. Borges Carneiro, trata-se ele um objecto que n~o pertence ao regimento 
ínte~·no, e portanto quanto diz o anterior preopinante não vem nada para o caso 
em questão. 

MANUEL Gm.;·çALVES DE lVIIRANDA:- Eu acho q11e a questão está muito fóra 
ela ordem. Ha ou não ba necessidade de chamar os ministros á discussão c1' este 
artigo? E sta é a questão. O r egimento determina que não tomem parte os minis
tros na discussão senão no que é proposta elo govemo; logo, segundo o 1·egimento 
e a carta, não podem tomar parte na cliscussão cl' este a1tigo; e então a que hão 
ele vir? Diz-se que para clar esclar ecimentos ; mas ainda quando se pergtmte al
guma causa ao ministro ou occol'l'a alguma duvida, que eu não." acho, que resposta 
havia ele cla.r o ministro ele repente, sem ter tomado a materia em consideração? 
Por conseguinte a minha opinião é que não devem chamar-se os ministros, por
que a sua presença seria inutil. 

Lmz JosÉ RIBEIRO:- Usando da -faculdade que me concede o regimento; 
peço a v . ex.a. que proponha se a materia está su:fficientemente discutida . 

Assim se r esolveu, e, pondo-se a votos a proposta ele J osé Igna,cio P er eira 
D erramado, foi rej eitada. 

VICE-PRESIDEN'rE:- Continúa a discussão sobre o artigo 24.0 

JoÃo DE CAMPOS BARRETO : -Eu desejava que se emendasse o a.rtigo cl' esta 
maneira : qJ.le aonde se diz agoverno,J, se diga <<poder executivon. 

A camara .approvou a dita emenda e passou-se ao artigo 25 .0 

. JosÉ CUPERTJNO DA FONSECA E BRITO: - Acho que cumpre tratar uma ques
tão p1~eliminar; a sab er: se isto está já clecicliclo no r egimento interno, e se a ma
teria é ou não propl'ia d'aquelle r egimento ou cl'este, para não t ermos ao clepois 
difficulclácles . .. · 

Quando se discut~u a materia correspondente elo regimento interno, que hoje 
vigora, houve então cliversiclacle ele opiniões ; o que se venceu e o que está con
signado no artigo ó8 .0 é que os secr etarias ele estado só tomassem parte nas dis
cussões elas propostas elo governo. 

Eu fui então ele outra opinião; entretanto "isto foi o que se venceu. Agora 
torna esta mesma questão, e como ella foi opporttmamente tratada e clecidida no 
regimento interno, faz-me duvida que possa de novo discutir-se n 'este r egimento 
e até que seja propria cl'elle . Todavia, se a camara assentar em que esta materia 
é propria cl' este logar e pó ele ser discuti ela livremente, então eu, em consideração 
ás rasões ela utilidade publica, que sempre me elevem determinar , votarei que aos 
ministros ele estado eleve ser permitticlo tomar parte em qualquer discussão, ainda 
que não se trate ele propostas elo poder executivo. 
· JosÉ XAVIER MousiNHO DA SILVEIRA : - Disse o sr. deputaclo que acaba cl,e 

fallar que a ma teria elo artigo está prejuclicacla pelo r egimento interno; a isto res
pondo que a materia é, por assim clizer, mixta (deixe-se-me usar d'esta phrase, 
ainda que não seja propria) . P elo que respeita a se os ministros hão ele ou não 
assistir ás discussões, vejamos· sobre isto o que a carta determina. Nós não que
r emos nem mais n em menos elo que a carta; a minha opinião pois não será ntmca 
a ele que se clê ao,s ministros mais prerogativas cl'aquellas que pela carta lhes são 
concedidas . Se os ministros poclessem assistir a todas as cliscussões, a sua influen
cia estaria mais marcada na carta; mas a carta determina que quando um depu
taclo for nomeado ministrá deixe ele ser · deputado; logo a carta não quer esta in
fluencia. Nem mais nem menos elo que a carta, sr. presidente; estab eleçamos a 
harmonia elos pocler es, conservando cada um na linba que lhe pertence; mas não 
vamos estabelecer invasões de lms nos· outros. · 

ALEXAJ>.TJJRE THOMAZ DE MORAES SARMENTO:-Vou apoiar exactamente as 
icléas emmciaclas p elo sr . cleputaclo; a carta tem marcado n'esta pa,rte uns limites 
que não está em poder ela camara avançar nem recuar: a carta procuTou uma 
especie ele meio termo entre a carta fi·anceza e a constituição ingleza. Na França 
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a iniciativa pertence ao governo, e por esta rasão o que ali é necessario, feliz
me~te e~tre nós o n[o é. Todas as hypotheses que se podem combinar sobre a 
assistencm elos ministros ele estado estão na carta; nada mais tenho a dizer, por
que se trata de uma interpretação ·a 'ell a. · 
fe F,RA.NCISCO J OA.QUIM: 1\IIA.I.A.: - Sou de opin~ão contrari~ á que ac~ba de man~

stax _o sr. cleputaclo, talvez por não ser amigo ele dar mterpretaçoes. A carta, 
no . artigo 4 7. 01 diz positivnmente que nas suas propostas possam assistir e dis-
cutu· · ma · "" li "" · · · · (L ) d · "" ' s nao c z que nao possam assistir nas outras et~ . ; e, sen o assrm, eu 
nao posso negar ao poder legislativo a faculclacle de legislar a esse r espeito . Aoncle 
estal~á na carta esta prohibição dos ministros não poderem assistir a todas as dis
cussoe~? Eu não a encontr o .. Sou portanto c1e opinião que os ministros do poder 
executivo devem ter entrada franca na camara e que isso se não oppõe à carta, 
po~·que não ha expressa disposicão em contrario, e que nenhum mal se póde s_e-
gttU' t b. ' · ti·ab' an es em, da sua: assistencia, podendo-~~ evitar a pe:·da ele . mmto t empo e 

jlho, pelos esclar eCimentos que estão hab1htados a dar nnmechatam.ente. 
O.A.Q~~ ANTONIO DE A GUI..A.R : - Não ha logar algum na carta em que se diga 

que os m1mstros de estado não podem assistir ás discussões e tomar parte n' e lias, 
:~ceptuanclo o caso em que versarem sobre propostas originarias elo governo; po
~=~· é necessario não attender só à. letra da carta, cumpre examinar o espírito elo 

1 l~aclor e a sua mente, porque tuclo quanto a encontrar se eleve considerar pro -
11 

1 o, tudo quanto se derivar d'ella se deve julgar declarado, e tudo qi1anto n em 
se c?nformar com ella, nem se lhe oppozer, se eleve considemr omisso . Fazendo 
a.p)hcação d'este principio á materia ele que tratâmos, vê-se que os ministros não 
p~c,~m. t?mar parte nas discussões quaesquer, porque de outl·a maneira, como lhes 
a tr.tbull'la o auctor da carta este direito a" r espeito das propostas do poder exe
CtltiVo? Se elles t êem direito de assistir ás outras, e cliscutil-as com as ca.maras, 
~o~h'não teriam mais forte clireit~ para discutir as suas? Seria um absurdo ne
~af" o, e_ seria ainda uma inepcia cleclaral-o compr ehencliclo no direito que ge
ra mente t1vessem . Qual foi pois a mente do augusto legislador? Foi sem cluvicla 
que a.rJesa . l "" , '1 . N l . . ". N l . ' c _1 c e nao pertencer as attn Jmçoes c o governo mgenr-se nas Ctlscussoes 
~as camaras, comtuclo o podesse fazer pelos seus orgãos, que são os ministros, no 
ras? em que ahi leva algumas propostas, porque então convem que clê os esc]a
c ectmentos, e é justo que se lhe conceda a faculdade ele sustentai-as . Fór~ cl' este 
aso oppõe t • • d' N l 

l . -se a car a a que os mm1stros tomem parte nas 1scussoes ~as cama-
as e nó ~· cl · d ' s nao evemos quer er nem mats nem menos o que a carta. 

rn Luiz TaVARES DE ÜARYALRO E CoSTA. : - Sendo os meus sentimentos os mes-os ' t . . E n es a matena que os elo sr . cleputaclo que acaba de fallar, cedo da palavr a. 
u tambem não quero nem mais nem menos do que a carta. 

· MaNUEL GONÇ'AL YES DE MmAl>'D..A. : - N' esta ma teria clnas attribuições di ver
. ~as devemos distinguir: a iniciatiYa elas leis e a sua discussão .. A iniciativa n' esta 
;~.ara é ele cada um dos seus membr os, e, segundo a carta, tambem a têem os 

11 
mistro~ elo r ei . Pelo que r espeita á discussão , ha uma r egra geral, que climana 

cl ecessan amente elos princípios ela organisação- ele todas as assembléas formadas 
P~ 1tun. munero determinado ele membros . Esta r egra vem a ser que ninguem 
O c e tomar parte na discussão em uma assembléa sem que sej a um membr o cl'ella. 
Petontrario seria um principio subversivo e inteiramente opposto á boa ordem. 
rémo que r espeita a esta Gamara, subsiste a r egra geral em toda a sua· força, po
clor com as excepções que, ]Jara bem do estado, estabeleceu o supremo legisla
carta Porém estas excepções só podem ser aquellas que se acham estabelecidas na 
ach ' · nos. casos e p elo moclo qu e na carta se achaJ?l designados. Estes casos 
rnin~~-se especificados no artigo 47 .0

, e são estes . .. (Let~ .) D e onde se vê que os 
pos;stros elo rei só podem tomar parte na discussão quando esta voersar sobre pro-· 
nha~s ~m. que elles tiverem a TI:ic~ativa. ~óra cl' estes casos, ainda que ell es ~e
cus ~ 11 esta camara um logar chstmcto, nao poc~em tomar parte alguma na chs-

sao . Esta · .• , ' b ' l d cl F'R c op1mao e o o ~ ecto c e uma emen a que vou man a.r ]Jara a mes~. 

der .A.NCISCO ANTONIO DE C.A.lVIPOS : - Creio que a questão ha clivagaclo const
ten avelmente, e eu peço que se submetta á decisão da camara se este artigo per

ce ao r egimento interno ou externo ela mesma. Se pertence ao regimento in~ 
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terno, a questão está acabada, não pertence a este logar, e lá a temos consignada 
no nosso regimento; porém, se pertence ao regimento externo, então ha aill(la 
outra questão, e é se se póele tratar ele uma cousa contra o que j á está decidido 
no mesmo regimento? A coherencia parece pedir que agora se não tome uma ele
liberação .contraria áquella que então se tomou. A minha opinifio é que pertence 
ao regimento interno . 

MANUEL BoRGES CARNEffiO : -A questão ele que tratou o sr. Campos é facil 
de decidir, porque a carta diz no artigo 21. 0 que a · r egulação elo que é policia in
terior ele caela uma elas camaras é o objecto elos seus respectivos regimentos in
temos. Ora · eu,perguntarei se a matería ele que tratftmos é ele policia meramente 
interior e que tenha o seu e:ffeito e consummação dentro ela camara? Portanto 
ella pertence a esta lei e n'ella se pócle estabelecer ou não, como parecer conve
niente . 

JOSÉ CuPEI~TINO DA FONSECA E · BRITO : - Eu el:igo que a ma teria cl' este ar~ 
tigo 26 .0 é toda propria elo regimento n1terno . Se se dissesse n'este artigo que os 
ministros ele estado têem entrada franca nas sessões cl' esta camara para cl:iscutir 
as sllas propostas ou para as fazer, isto seria proprio elo regimento externo, ou, 
melhor, não seria necessario que fosse · em parte alguma, porque jtí está na carta ; 
mas aquillo que se trata é sim1Jlesmente elo local que hão ele ter os ministros na 

. camara, e isto é propriamente elo regimento interno ; isto cliz respeito á C!rdem e 
economia ela camara. Assim como nós elizemos que havení taes e taes galerias, 
que n'ellas taes e taes pessoas serão aclmitticlas, assim tambem clizemos· que os 
ministros de estado serão aclmitticlos no recinto ela camara debaixo ele taes e taes 
formalidades : isto é da economia interior . 

JOAQUiiVI ANTONIO DE AGUIAR : - A discussão que tem havido mostra a ne
cessidade que ha ele a chamar á sua ordem, que é a indicada pelo sr . Campos. 
Pertence ao regimento externo ou ao interno a •materia el'este artigo? Esta é a 
questão preliminaT, e a respeito d' ella é O meu VOtO erne pertence á lei do Tegi
mento elas duas camaras designar quando os ministros de estado têem entrada 
franca em qualquer cl'ellas, quando podem assistir ás suas sessões publicas e se
cretas, e qual é o lagar que se ll1es clestina lJara tomarem assento . Alem de ele
ver es.te objecto, pela sua mesma natureza, fazer parte elo regimento externo, 
porque nfio é comprehenclido nos limites ela policia interior das camaras, basta 
re8.ectir em que se trata de leg.islaT para ambas ellas ; e que pertencendo a cada 
uma fazer o seu regimento interno, podendo o de uma ser contrario ao ela oub·a, 
e estanelo admittido o principiv ele que a camara,· que fez a sua lei domestica., 
para assim me explicar, pócle revogai-a quando lhe apro1nrer, não seria proprio 
d'esta tratar cl'aquelle assumpto . 

ANTONIO MARCIANO DE AzEVEDO:- Se aqui se estabelecesse uma obrigação . 
para os ministros ele estaclo, eu conviria que devia pertencer ao regimento exter
no ; mas para estabelecer o local oncle hão de permanecer na camara1 para isto 
basta um artigo no Tegimento interno. 

JosÉ JoAQUIM CoRDEIRO : - Sr. presidente, ha formulas c1í:fferentes, ha eliver
siclacle entre o r egimento ela camara dos pares e o cl'esta, e como é necessario 
estabelecer uma uniformidade nos actos parlamentares, isto só pócle fazer-se no 
regimento externo . 

FRANCiSCO JoAQUil\1 lVIAlA :.- Sou tambem ele opinião de que pertence ao re
gimento externo esta questão . Trata-se ele dar permissão ou ele conceder libe1·
clade aos secretarios de estaclo ele vir a 1una ou outra 'bamara em qualq~er das 
suas sessões, ~ainda que n'ellas se não clisctliam propostas do governo . E certo 
que e11ta disposição se faz necessaria, porque. é certo que ninguem póde estar den
tro ela sala junto com os deputados ou pares senão os ministros ele estado nos casos 
eXpTeSSOS na Carta i e tanto assim que esta Ca.mara, nO reg·imento interno, não qu:iz 
que o deputado eleito tomasse assento entre os deputados quando o seu diploma 
não fosse approvaclo . O argumento de que isto j á se b·atou no regimento interno 
ela camara não eleve ser obj ecto cl'esta lei, por si mesmo se elestroe; pois a con
clusão que se devia tirar é inteiramente a contraria, acrescendo a r eflexão elo 
sr. Cordeiro sobre a r egularidade dos actos parlamentares, para não lu•:ver cliffe-
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renças ele ceremonial nas duas camaras legislativas. Voto portanto que este as
sumpto pertence a esta lei e que. o artigo se appr ove como está . 

J O.AQUThi ANTONIO DE lYI.AG.ALnÃES : - Eu sou ele voto contrario á elos dois an
à~Tiores preopinantes; cliz-se. que eleve pertencer ao regimento externo o tratar-se 

est: matena para a regularidade elos actos parlamentares . Que tem que ver · a 
- tu.es~ao com a regularidade cl'esses actos? Nem para que é necessaria essa uni
_Olmidade? Ter o banco na frente ou encostado, isto . é o mesmo. 

J O.AQUiu ANTON·ro DE AGUIAR : - O sr. Marciano ele Azevedo, . querendo que 
a .mate~·ia -cl'este artigo pertença ao regimentà interno ele cada uma das camaras, 
produzm como argumento que elle não contém senão uma permissão, que não 
p6cl~ fa~er objecto ele lei . Porém isto não clestroe a minha 0}Jinião, que é a coli
trana. E verdade. que não · se trata ele obrigar os ministros de estaclo a que assis
tam ás sessões, e só se ll1es dá a faculclacle de assistirem; mas se n'esta conside
\ação s·e estabelece um clireito permissivo, emquanto e:;;ta beleçiclo elle cada uma 
c ~s camaras é obrigada a franquear a entrada aos ministros pelomodo estabele
Cido i. ~sta lei é obrig·atoria. E ainda consicleranelo só a permissão ele assistirem 
os llll~stros ás discussões ele qualquer das camaras, poderia ella ser estabele.cida 
~o r_eg1~~nto de cada uma el'ellas? Não ficaria suj eita a ser todos os dias tirada 
. os mm1stros expostos a não poclerem usar y'ella quando menos o ·pensassem, 
1 ~vogando~se o .artig·o do regimento, como toçlos os clias se estão revogando ou
trb~ sem mtervencão de formalidade alguma? ·Seria conveniente deixar isto ao 
a~· Itrio ele cada 1~a das camaras, e que um di~,. quando se annunciassem os mi
mstr·os ele el-rei, podesse dizer-se-lhes : "Acaba ele ser revogado o regimento na 
parte em· que lhes conceclia entrada franca, ella não tem j á logan? Voto portanto 
ql.te a ~ateria cl'este artig·o pertence ao regimento externo . 
. J OAO DE C.Ai\iPOS BARRETO : - Levanto-me }Jara apoiar o argumento elo pr eo

plnante . Todos os. que se têem feito cargo ela questão a têem considerado sómente 
para 0 caso de estar cada camara separada; mas não têem consicleraclo o caso 
em que as cama.ras estejam reunidas. Como cada uma elas camaras pócle fazer 
seu regimento interno, supponhamos que clizemos nós ·que tenham os ministros 
~~tracla publica na sala _da camara, e que os dignos pares, no seu regimento, 
c :zem que a não tenham.' Reunem-se as côrtes geraes, e é necessm:io que os mi
~stros vão a ellas para alguma causa; então a qual elos dois regu]ame;;_tos hão 
. e ~ttencler? Poxtanto não posso menos ele considerar a ma teria éomo pro}Jria do 

_1 egFen~o ~xterno, ou, pelo menos, tão propria elo externo com? elo interno . 
ti RANCISCO ANT01H:O DE C.AUPOS : - Se o .-r. cleputaelo qmzesse formar um 

ar go pal'a prevenir este caso da reunião ele ambas as ·camaras, conViria em que 
esse artig·o - i! 1 · · t · t · , que a-ss1m 10rmasse, c ever1a pertencer ao reg1men o ex erno; mas 
como o que aqui se trata é da entrada dos ministros em cada camara e não ela 
~ntr·acla elos ministros nas. camaras reunidas, não posso convir em que não per
:nce ao regimento in temo _ Esta op.inião não é tão destittúda ele auctoric1ade que 
f~0 tenha a seu favor a . decisão clesta camara quando approvou o seu regimento 
a11 ~ruo . Então assim o r ecouheceu, e ainda não oíwi rasões por que haja ele mu-

ar ele parecer. , · · 
J 0~É ÜUPERTINO DA. FoNSECA E BRITO:- O que é preciso t ermos em vista é 

;ue nao ~ inclifferente que isto }Jertença ao regimento interno ou ao externo, an
ses. él obJecto ele grande transcendencia, porque, pertencendo ao primeiro, pócle 
c~l a tera_clo pela mesma camara; mas a pertencer ao segundo, cl epois cl'este sanc-
Ion~clo,, Já não pócle ser alterado senão pela .cl!mcorrenc'ia dos tres poderes . 

1 °8E M.AXIMO PINTO DA FoNSECA RANGEL : -Parece-me que se la hora em 
cFa eqclivocação ou que se confundem os diversos motivos paTa que um ministro 
li~·testa~o podesse assistir á.s sessões publicas da camar a. Se elle vem (seja-me 
v 

1 0 c1Jzer assim) ex offi.cio~ isto é,. para sustentar a proposta elo poder executi
lJ~\ está determinado na carta, como excepção da regra geral o que elle eleve e 
co c e f~zer, e sobre isto nada póde altera.r os regulamentos interiores . Se elle vem 
vemo Slmples espectaclor, deve ter a mesma liberdaele que têem os senhor es que 
sõ: occup~r as galer ias resÚvadas e geraes, e assistir, como este~, ás . disCllS-

.' ~otaçoes, etc: E que diz agora o artigo em discussão ? DeteTmma que (por 
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mais significar a boa harmonia e consideração entr e a ca.mara e o poder execu
tivo) se permitta, quando os ministros de es~ado vierem á sessão publica, tenham, 
em vez de galeria, um lagar no centro d:;t camara, no qual usarão elo c1ir eito que 
lhes dá a carta, nos casos n 'ella inc1icaclos1 e fóra cl'isso ser ão mudos esp ectado
r es . Ora como n ' est~ segtmclo caso a influencia poderá emanar só ela presença e 
nunca -de expr essões, tanto a pocl eria o ministro exer cer estando · ao cimo ela ca
mara nas galerias, como es~ando no ftmclo ou centro elo recinto . Esta medida po
lítica e el e civilidade j á está approvacla no r egimento interno cl'esta camara; por
tanto convenho em que este artigo sej a supprimiclo, por não t er log·ar n 'esta lei, 
e estar já determinado e approvado no mesmo regimento interno. 

Lurz JOSÉ RmEmo : -A questão é ele tal natureza e está tão sufficientemente 
discutida, que, usanelo do direito que me conceel e o r egimento e lembrauclo-me 
ele que caela hora que aqui estamos custa 75/POOO réis á nação, p eço a v . ex. a que 
pergunte se a questão está debatida sufficientemente . 

Julgado o assumpto cliscutido, e próponclo a; presiclencia se na lei devia tra~ 
tar-se o dito objeeto, resolveu a camara ele modo affirmativo por 51 votos con
tra 41. 

VICE-PRESIDENTE: - Continúa a discussão sobr e a materia elo artigo 26.0 

MANUEL BoRGES CARNEIRO- Par.ece-me que se não pócle pôr em duvida que os 
ministros devem ter entrada franca em qualquer elas camara.s, porque á camara ele
ctiva mesmo elles não vão sóme1ite fazer propostas ele lei, -mas tamb em a outros 

· fins, como apresentar o orçamento ou b alanço, anmmciar mensagens elo rei, etc . 
Ha de, pois, mandar-se perguntar ao ministro que diga aquillo a que vem, p ar a 
'cleixal-o ou não deixai-o entrar? A duvicla. poderá ser ·Se os ministrds podm·ão 
tomar parte nas discussões, e como o artigo presente não falla n 'isso, p ergunto se 
está em discussão? · 

VICE-PRESIDEN'I'E : - O que está em c1iscussão simplesmente é o artigo 25 .0 

MANUEL BmWES CARNEIRO: - Eu limito-me a observar que não sei se ha al
guma contraclicção na reclacção d'este artigo, emquanto diz que os ministros terão 
entrada franca, com o artigo seguinte, que cliz que elles antes ele entrar se farão 
annunciar . Os senhores ela commissão consicl erarão se n' estas duas icléas ha al-
guma incompatibilidade. . 

ANDRÉ UR~ANO XA YIER. DA FONSECA : -Eu approvo a primeÍI'a parte cl' este 
artigo, mas não approvo a palavra «requerimento» ela segunela parte, porque o 
governo ou commtmica ou propõe; eu diria melhor, em vez .d 'aquella palavra, 
''quando se tratar ele proposta feita pelo p oder executivo ». 

MANUEL GONÇALVES DE MIRANDA: - Proponho que no fim elo artigo 25 .0 se 
acrescentem as palavras amas não tomarão parte nas discussões publicas, cujo 
objecto não tiver sielo proposto pelo poder executivo ». 

MANUEL BoRGES CARNEIRO : -Essa emenda do sr. lVIirancla pócle ir á com
missão . 

lVIANUEL GONÇALVES DE MIRANDA:- Isto é ela carta . 
·JosÉ IGNáCIO PEREIRA DERRAMADO : -Se é ela carta, não é necessario então 

fazer declaração alguma. 
MANUEL GONÇALVES DE. MIRANDA: -Na carta está determinado que os mi

nistros não poclem tomar parte na discussão senão nas suas propostas ; porque, 
ainda que não e~teja tão expressamente cleclaraclo na carta, é uma consequencia 
necessaria elo principio n'ella estabelecido, conforme ao espiúto e á letra ela mes
ma carta. Não se quer todavia cl ar importancia alguma a que os ministros possam 
dar as informações que se lhes pedirem durante uma discussão; porém é mui te 
facil manifestarem a sua opinião; até mesmo seria clifficil não _ a deixarem entre
ver, com o pretexto ele darem uma simples in_formação, e el'esta maneira podem . 
t er uma notavel influencia. Não digo sobre a camara actual, porém póc1e aconte
cer para o futuro; e, se não for em mna occasião, pócle ser em outra, e é neces
sario acautelar todos os casos possíveis. Quando forem necessarias informações 
elo governo, pedem-se como até agora se t em prat~caclo, e como é el a boa ordem, 
isto é, por escripto; e não c~evem os ministros do rei ser clistrahiclos ele suas im
portantes funcções com o motivo ele v:iJ:em á camara dar informações, o que aliás 
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elles não podem ser obrigados a fazer, nem é aa boa ordem o fazer-se. Por outra 
parte, se esta regra se estabelecesse, bem facil é de compreheneler quaes seriam 
~s abusos ~ que daria logar, ou contra a e1ignidade do~ ministros o~t contra a in-
epenelen~la . ela càmara; e eu desej aria que tanto a mdependenCla ela cama-ra, 

~omo a clig·mcl~de ~los ministros el o r ei se mantivesse _illesa ; e o _meio mrico e facil 
P ~ observanma ngorosa elo que se acha estabeleC1elo no artigo 4 7 . 0 ela carta. 

01 ;onsequencia a minha opinião é que os ministros não possam enti·ar na c1is
cussao senão ácerca elas propostas em que elles tiverem a iniciativa. E sta r egra 

_t~lvez J e:a admittir uma excepção pelo qüe r espeita ás sessões secr etas, porque 
n bt.as nao convem a stricta observancia ela r egra g·eral relativamente ~1 s sessões 
~~1 lica_s, e por isso peço a v . ex. a que na minha em nela, depois da palavra (( ses
s~esv_, se acrescentem «publicas n, porque este é o meu pensamento, que não ele
c arei bem pela pressa com que foi redigida. 
e 11~DEL Bo~GES Ü.A.RNEIRO : --Eu sempre estive, e estou per suacliclo ele _que 

om_Jssa na carta ·a presente quest~~o, a saber, se os ministros poderão tomar parte 
~a. elis~ussão ele uma proposta que não foi sua originariamente. A carta no ar

go 4b. 
0 

natmalmente tratou elas propostas elo }Jocler executivo, e cl'ellas conti
~nou nos artigos 46 .0

, 47 .0
1 48 ." e 49 .0

, e só no art igo 50. 0 começou a tratar ele 
E elas as propostas ele lei , principianclo ~ste artigo 50.0 pelas pala·vras «Em geral» . 

starrclo pois a desenvolver este tratado das propostas do poder executivo, cliz 
;ntre outras cousas que os ministros poderão estar presentes á sua discussão, e 
omar. }Jarte n'ella, e o disse occasionalite?·, isto é, por estar tratanclo cl 'essa 

: atena. E quanto ás outi·as propostas, que não são originar·ias elo poder execu
l vo? N acla disse, porque d ' ellas não tratava, e deixou est e ponto em inteiro si-
enc1?·. Se pois o caso é perfeitamente omisso, já a questão não é , se o poeler em 
0~. 1mm1stros assistir a taes discussões é ou não contrario á carta; mas se é ou não 
1~ 1

.:. E pois sobre esta questão, quanto a mim, por uma parte pesam-me assás as 
\asoes elo sr . Miranda, cleTivadas ela influencia que terá na camara a presença 
~ 0 8 q:te são orgãos do e1istribuidor das mercês e elas graças, as quaes têem o maior 
Impeno sobre o commum elos corações humanos, porém essa influencia ele qual
qner moelo é inevitavel, e por outra parte o estarem os ministros afastados elos 
~ohpQs legislativos prova uma clesharmonia, e um estado como ele hostilidade, que 
tati astante conti·ario aos interesse~ publicos e ao andaine~t? c~o regim~n rel?rese~?--;:o, e se pócle observar nos pmzes onde ha assás fami:handacle e mtelhgenCia 
eu_ ·e os dois pocl eres, que as leis se fazem e executam . com facilidade, e que se 
e~Ita o veto). que é um meio sempre desagraclavel que as duas camaras elevem 
~10?ln·ar evitar quanto esteja da sua parte . Ora, par ece-me estar já. disposto no 
1 6~Imento interno que o nrinistro poderá dar na camara esclarecimentos ele facto 
80 re a materia ela discussão . Então só falta questionar se os póde dar sómente 
senclo-l.he pee1ielos ou mesmo espontanea .e officiosamente ? 1\'Ias, ele qualquer modo 
tte seJa, logo que o mini stro comece a dar mn esclarecimento, quem l)Orá limi
eÚ!ao s_eu di~cm·so? Quem ousará c~zer-lhe : .«~té ~hi é esclarecimento, cl'~lú para 
])l nte JA é discussao,J ? Quem o obn gará a distmgmr a todo o momento cmcladosa
P:~te em. seu cliscm~? o «factoJ> elo ~< direito.;, a informação d? juizo sobre ella ? 

di ece po1s que a utlli 1acle geral obnga a nao se neg·ar aos mm1stros o fallar nas 
scuss"'oe. · , s a que estiverem presentes. . 

tr _JosE lGNACIO P EREIRA DERll.Ai\LADO: -Eu não r eceio a influencia dos minis
])l~s ; es~a . é n~cessaria e i:ndispensavel entre certos limites : o que eu temo é a 
a~' a VlClOSa mflueucia. Ora, esta má influencia mais se póde praticar ás escm as 

111J~1e ás clara.· . Se os deputados ela nação for em capazes de prevaricar, e os 
ele s\os ele os seduzir pru·a maus fins, não lhes f~ltarão . modos de os attrahir in·
lll~J.eneDntemente ela influencia qne pócle exer cer a sua voz nas cli~cussões da. ca
te~ha. eve~nos por tanto examinar se é conforme á utiliclacl e publica que elles 
Pedi lm aqm entrada franca, que possam dar os es.clar ecimentos que lhes forem 
qu \ os, e entrar mesmo nas c1iscnssões ; porque é este o grande e geral principio 
ellle ceve r esolver a questão, visto que o mesmo auctor .elo adclitamento cvncorda 
tê que esta especie é omissa na carta. E quem cluviclaní que os millistros, que 
· em 0 repertorio ele todos os factos relativos á administração, sej am aquelles que 
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melhor nos possam fornecer os dados necessarios para a confecção ele boas leis? 
Não estamos nós aqui torlos os dias a peelir-lhes · esclarecimentos por escripto, 
elespen(!.enelo com isso um tempo precioso, cujo desperclicio poderá evitar-se com 
eluas palavras se os miuistros forem pre·sentes '? .Vê-se pois que a utiliclacle ela sua 
presença é por este laclo bem sensível. lVIas não será util que elles tomem parte 
na eliscussão? Não é este o modo ele os fazer interessa;r ria execução elas leis, 
ele conseguir que ellas passem dignas ele obter · a sancção, elos outros poeleres r 
Em Inglaterra p,assa-se meio seculo sem que as duas camaras exercitem o veto 
reciproco,· e sem que o r ei igualmente o exerp. Mas é porque no parlamento in
glez os ministros assistem r eg·ularmente ás discussões, c não se trata negocio al
gum importante sem que elles estejam presentes. Não se teme ali esta..magica 
in:fl.uencia, que tanto assusta -alguns senhores, e o ministro que não teve boas ra
sões pTÓ' ou contra qualquer pi·ojecto, pata as apresentar e fazer prevalecer em 
publico, não tem a impuclencia ele machinar clandestinamente Jlara levar ávante 
a sua opinião . Eu bem sei qne estqs icléas não são populares, mas eu não me im
porto com popularidades , importo-me uuicamente com ôs vetclacleiros interesses 
elo es_taclo, n em me pejo ele clefeneler n'esta materia as o_piniões elos Bentham, 
Domont e _ Mirabeau, homens verdadeiramente sabios, e que ninguem taxará ele 
illiberaes, posto que nunca duvidassem que, os que se venclem ás claras, mais facil-
mente se compram ás escuras . • 

FRANCISCO MANUEL -GR.A.VI'l'O: - Sr. pTesiclente, eu tambem sou ele opinião 
que o aclditamento çlo sr . Miranda se d<;lve acloptar; assim o reclama a utilidadE! 

. publica, que tem o· seu inter esse actualmente connexo com a mais religiosa obser
vancia ela nossa carta constitucional. Não elesconheceu por certo o sabio e aug·usto 
legislador o senhor D. P edro IV qúanta influencia os ministros ele estaclo podiam 
exercer sobre as deliberações elas camaras legislativas com a sua assistencia ~ís 
cliscussões, e quanto perigo esta faculdade em sua inteira plenitude poderia occa
sionar; é esta um a icléa que eu não receio emitti.T n'esta camara, em vista ela elis
posição elo artigo 47 .0 'ela carta constitJ-1Cional, aoncl e se observa que uma l'Ími
lhante faculelacle se limita ás discussões elas propo~tas elo governo ; nãô ampliemos 
pois uma permissão que o legislador constituinte restringiu . Ninguem pócle metter 
em duvida a necessidade ele manter a harmonia entre qs eliversos poderes políti
cos elo estaclo; todavia esta verdade, por isso que não encerra em si a demonstra
ção do principio ele que seja l)reciso conceder aos ministros ele estado a facul
dade ele assistir a todas as discussões, para que se não destrua aquella harmonia, 
é evidente que ella não pôde constituir argumento no obj ecto em questão. Sem
pre que as nos~as deliberações forem mais confoi·mes com a "letra, e, na sua falta, 
com o espírito ela nossa carta constitticional, nós não pocleremos ser taxaelos se
não ele verclacleiramente respeitaclores cl'este cocligo, que eleve· ser sagrado })ara 
nós. Sustentemos portanto, em todo o caso, o que se mostra .ser a vontade elo au
gusto e immortal legislador o senhor D . Pedro IV; elle teve ·por certo mna úsão 
para limitar á discus são elas propostas elo governo a faculdade concedida aos mi
nistros ele estado para assistia: à,; cliwussões nas camaras legislativas, e,. ou esta 
rasão fosse a ela influencia que elles podiam exercer, e que deixo apontada, ou 
a ele r emover-lhe as occasiões ·ele distracção ele suas occupações ou qualquer ou
tra, é obvio que elevemos ter em primeira çonsicleração o disposto no ar tigo 11 7. 0 

ela carta. O argumento derivado ela maior faciliclacle com que os ministros ele es 
tado nos podem dar esclarecimentos assistindo ás discussões, é ele nenhum mo
mento, porque nós temos meios para lh'os peclir quando elles nos são ne_cessarios 
sem os elistrahir elos trabalhos elo seu ministerio, e porque, como já disse, eleve: 
mos ter o maior escrupulo em nivelar as nossas delib erações com. a doutrina 
consignada na carta constitucional : voto portanto pelo aclclitamento . 

JosÉ XA.VlER MouSIN!IO DA. S!LVEIRA: - Esta questão é uma questão ele di
r eito publico, melhor elo que uma questão ele regulamento; e portanto, ainda 
quando se julgar que os ministros ele estado elevem tomar parte nas discu ssões, 
se deveria fazer um artig·o aclclicional á carta pelos meios estabelecidos . A mim 
ei)l geral me, parece que os ministros }JOclem toma.r quando quizer em assento na 
camara, mas não parte nas discussões . 
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Josili Ü UPER'l'INO DA FoNSlWA E BIUTO: - O homado membro que me prece
~eu ,Poz .a qner:,tão em seu ponto. el e. vi~ta . 0~1 ~ caso ~- omisso na carta ou não . 
de e onnsso, nao pertence a esta lm; e ele chre1to pubhco, pertence ~1. carta, e ha 

e encher-se essa lamma pelo modo e com as formalidades que na carta se pre
scr~vem para se poeler em alter ar os artigos constitucionaes; mas se o caso não é 

. Omtsso ná carta, então deve fazer-se o que ella determina . 
. MANUEL TEIXEIRA L EünllL : - L evanto-me para destruir este principio ele di

rei~~ pub~c~; o caso ele que · tratâmos não p ertence a elireito publico, é de elireito 
paittculan ?simo, porque só é el e elireito publico constituinte o que está na carta f .0 que pertence n.os clireitos politicos elos cidadãos . Estamos tratando de uma 
e1 regulamentar; e quem eluvída que isso se p0ele tratar aqui? Em quanto á 

questã,o, diz-se que já ·está acautelado pela carta o perigo que se r eceia, :visto 
q11e n ella falia-se só de assistirem os ministros de estado á di scussão ele súas 
propostas, e então, se j á ali está acautelado, a que vem aqui o adclitamento? lVIas 
na. carta não está isso tã-o expresso, e foi a r asll-o por que eu disse que o addita-
l)lento era necessario. · - . 

JOÃo DE Ü.AMPOS BARRETO: - J;>roponho uma ·questão preliminar, . e é que se 
pergunte se ha lugar a votar-se . · 

J OAQUI.lVI ANTONIO DE MAGALHÃES : -Esta discussão t em-se prolongado tanto, 
e tem-se clivagado sobre ella ele tal maneira, que não posso deixar el e confessar 
que me tem clesorientaclo a cabeca; ·mas depois ele tanta discussão o sr . <tleputaclo 
q_t~e me precedeu a fallar vem p;opor uma questão i>reliminar. Eu d.igo, sr . }Jre
ili~ ente,_ que. não póde ter logaT sim.phante ques~ão preliminai~.: qua~clo este ael
di amento se leu, o sr. deputaclo devw. ter r equendo esta questao e eVItar a longa 

scu~são qu.e · tem havido . Pois a.g·ora. vamos gastar outro tanto tempo com u~a 
q_t~estão preliminar, que não é preliminar ! Mas emfiin qual é a questão? Sr. pre
Slc ente, nas discussões da camara não eleve entrar n enhum corpo heterogeneo, á 
e:x:cer)r.ão J J ll • o o o a l o • N 

· , · • Ct n.que e caso em que o governo t em a 1mC1at1va a.s e1s, po1s entao era 
;ec:ssano que seus membros assistissem á discussão para sustentar n. sua pro
cls· a .. Mas fóra d 'esse · caso é claro que não podem discutir, nem mesmo dar es.
~eci~ento s sem que lhes se~am peclielos; porq:1e1 se se r eceia a in:BNl!lencia, os 
c shos tanto a poclem exercitar ele uma maneua como ele outra : na·o ha uma 
:t~sa mais fa.cil do-que um ministro ter mn cleputaclo amigo que o provoque a 
~-a~ esses . esclarecimentos. Eu não eligo que seja de d.ireito publico, nem de di
r:~ ? particular, do que se trata é ele prevenir o mau resultado ela in:B.uencia elos 

Inlstros nas discussões ela camara. -
cl' . J OAQUI:ilr A N'rO"h'IO DE AGUI.AR : - Milito se tem divagado sobre o artigo em 
.uscussão N L . · · h· lid - t~ J • , . , e nao aewllra, porque a sua maten a, compre enc a a ques ao CLa lll-
t : lbllCla elos ministros ele est~ clo _1:1.as discussões elo~ cliffer~nte~. obj ecto ~ elos tr~
.nl 0~ ~as camaTas, é elo mawr mteresse. Eu far ei por simplificar mmto as ml
ob~s lcleas . Têem os ministros ele estaelo elireito ele tomar parte na discussão elos 
, ) 1

6

1 ctos que se tratarem nas camaras? E stabelece com toda a seguran ça que si-
...,_,J 1ant di · ~ · e e reJto lhes não compete, exceptuado o caso do artigo 4 7 . 0 da carta; 
nePOl'tanto é inclubitavel que não se lhes faz injuria alguma, n-ão se offende a carta, 
sr:U le atacam as prerogativas da corôa em não se lhes conceder. D e _todos os 
tacl c ep~taclos que julga.ram dever estab elecer -se como r egra geral a que no ci
queo s:~tigo .da carta .se ~stabele~e. em uma hypothese, nenhum se atreveu a cliz_er 
nad Ja forçoso attnbu.n· aos m1rnstros aquella faculdade, porque ella é sancCio
que ae: a c~r~a, e por consequ'ilncia nenhum se atreverá a combater a proposição 
aos . u~clel. N::tsce porém outra questão, e é: poder emos nós por uma lei dar 
Col)lllllUJstros a faculdade clé cliscutirem n ' esta., ou na c amara elos dignos pares ? 
qtle t:nme.sma, seguranç~ r espondo :negativamente, e fundo-~e no artigo d~ ~arta, 
pocle tas . v:zes t~m s1elo procluz1clo. E stab elecenelo-se n elle que os m1mstros 
hay ~ as;<slstir e cliscutir as propostas originarias do governo, que necessjclacle 
staner.1a. ~1 esNta clisposição, se fo sse p ermittielo isto mesmo em quaesquer cü·cum
l)ljni~~·~· Nao posso .deixar: de j ulgar que o.augusto legislador, entenclen;elo qu~ os . 
e att ds, CQmo alhe10s ás camaras , não pocl1am tomar parte ;nas suas dehberaçoes, 

en enclo com tudo a que convinha . poder n' ellas explicar as intenções elo po-
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der executivo nas suas propostas, foi obriga~o a fazer esta declaração, a qual de 
outra maneira não teria fim algum, e em consequencia, a não entender-se d'esta 
maneira a carta, é forçoso o dizer que o augusto legislador legislou in.utilmente . 
Alem cl'isto, é sabido em direito que 101 excepção firma a regra em contrario, e 
que são fortíssimos na interpretação os argmnentos em contrario, quando o que 
por elles se decluz não se oppõe ao direito natural ou civil, e não contém absm·do . 
D'aqui concluo eu que, se a opinião elos srs . eleputaclos, que querem se conceda 
aos ministros o clireito ·de entrar nas eliscussões, nã;o é contraria a um texto ex
presso e explicito na carta, não clei.'\:a por isso de se lhe oppor, e aind~ suppondo 
que é um caso omisso, com o que ell~s se contentam, porque, julgando terem 
mostrado que é conveniente que os ministros tomem parte nas discussões, e que 
a ca.rta se -não oppõe, julgam tambem em que nenhum inconveniente ha em qu~ 
assim se estab~leça por uma lei; ainda, eugo, n'esta suppo sição eu_ sou obrigado 
a seguir uma opinião contraria, ftmdanclo-me no argumento ultimamente produzido 
pelo sr. Mousinho ela Silveira, o qual vou reforçar, pondo-o em toda a clareza, e 
mostrando que elle ainda não foi destrnido. Segundo o artigo 144.0 da carta, é con
stitucional tudo o que eliz respeito aos limites e attribtúções respectivas elos po
deres políticos, e por consequencia é constitucional o artigo, qi1e nós . fizermos re
lativamente ao objecto em questão ; porque, segtmclo attribuirmos, ou negarm~s 
aos ministros, por via dos quaes é exercido o poder executivo, o direito ele assistir 
ás cliscussões e ele entrar n'ellas, assim lhe concederemos ou negar emos uma at
tribuição; porém no _ mesmo artigo 144.0 é determinaclo que nada do que é con
stitucional na carta póde ser alterado pelas legislaturas ordinarias sem as forma

_lidades dos artigos antecedentes. A. isto preteneleu-se responder, clizenelo que só 
para a reforma elos artigos constitucionaes é necessario observar estas formalida
des; mas creio que qualquer alteração basta, segunclo a letra elo artigo 144. 0

1 e 
não se pócle negar que a carta é alterada, se ás attribuições elo poder executivo , 
referidas no capitulo n, se ajtmtar mais esta «assistir ás cam::tras, e tomar parte 
nas discussões, ainda alem dos casos determinados na cartall . 

Do que tenho clito conclue-se facilmente ·que não cabe nos limites elo nosso 
poder conceder aos ministros o direito ele tomarem par(e em quaesquer discussões. 
Se eu assim não pensasse, talvez as rasões tiradas ela influencia, que elles pocle1n 
ter nas camaras, me não determinassem a neg-ar-lhes a faculdade ele discutiren;t, 
porque não a receio tanto, como muitos a têem receiaclo, · e a par cl' este receio veJO 
eu vantagens que deviam seguir-se; porém estas consiclerações cessam :p.a pre
sença elos argume:mtos tirados ela carta e ela convicção que cl'elles me r esulta. 

Sendo estes os meus princípios, já sé vê que eu não posso approvar o acldita
mento proposto pelo sr·. Miranda, porque é uma consequencia d' elles não :ter lo
gar votar-se sobre similhante assumpto, e declarar quando os ministros pode~ 
ou não discutir juntamente com as camaras, e portanto similhante· cleclara~ão s~1~a 
desnecessaria, mas poderia ainda induzir ao erro ele que contém uma elispostçao 
como qualquer meclicla legislativa, qt1anclo não contém senão o que está estabele
cido na carta. 

L eu-se na mesa a emenda offerecicla pm· André Urbano Xavier ela Fonseca·: 
Em logar elas palavras. «quando tiver sido t equericla pelo governo» se substitua 
«quando se tratar ela proposta feita pelo poder executivo» .-,..-- Foi r ej eitacla. 

Proposto a votos o artigo 25. 0 venceu-se a sua doutrina, salva a r eclacção. 
Seguidamente a camara prommciou-se favoravelmente a respeito elo aclclitame~to 
ele Manuel Gonçalves Miranda cl' este teor:- Proponho que no fi~ elo artigo 2o_. 

0 

se _acresc~nte;n as J:mlavras «mas não tomarão parte nas discussões pub1ica:s, cuJO 
obj ecto na,o üver s1clo proposto ·pelo poder executivoJl . 

Entrou em cliscussão o artigo 26 .0 

PEDRO PAULO J?A CuNHA : - O artigo contém cliversas providencias que não 
impugno; mas ~~ fim cl' elle ha uma limitação, sobre a qual farei o seguinte acl
clitamento conclimonal. (Leu-o e mandou-o pcwrt (t mesa) 

ANTONIO lYÜ.RCIANO DE AzEVEDO : -:-Diz o sr. deputado·. que, posto a carta 
diga no artigo 41. 0 que a camara elos cl1gnos pares possa estar reuni ela sem a elos 
deputados n'aquelles casos ma~·caclos na mesma carta, comtuclo não constava quaes 
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fosse~ estes casos, porque a carta os não eleclarava., para se lJOÜer dizer que a 
esp_ec1e elo. artigo elo projecto é cl'esses ele que trata a carta; mas se reparasse no' 
artJ~o ~1. 0 da carta ahi acharia a solução da sua duvida, porque, designando as 
aitnbuições exclusivas ela camara dos dignos pares, se declara no § 1. 0 e seguin
tes, que são o conhecer dos crimes ela família r eal, etc., e convocar as côrtes, 
~nauclo a r egencia provisional o não faça. Logo o caso em que a camara ·elos di
gnos pares está constituida em tribtmal ele justica é dos mar caclos na carta, e 
~'aque~es em que ella ha de estar r eunida sem' a dos deputados, logo o artigo 

0 pro.Jecto está conforme a carta . 
. Lurz TAVARES DE CARVALHO E CosTA: - Eu ía dizer o mesmo que o sr. Mar

Ciano ele Azeve'do . 
PEDRO PAuLo DA CoNHA: - Se a camara julgar que este artigo rião é contra 

a carta, , então proponho o aclclitamento, mas eu não insisto na primeira questão . 
JosE CUPERTINO DA FoNSECA E BRITo : - 0 que cliz _o sr. Marciano de Aze

v:eclo não é exacto ; suppõe o honrado membro que um el os casos a que este ar
~go 44.<>.._se refere, é ao elo 1. 0 § elo artigo <.1:1.0 ·A carta em outra parte diz que 
~casos em que a aaccusação pertence á camDJra elos deputados )). E stes casos 

nao P~dem ser outros senão aquelles em que ella mesma clecreta a ·accusação, 
que sao os que elizem r espeito á responsabiliclacle elos secr etarias e elos conselhei
ros cle _estaclo . Mas como ha ele a camara elos cleputaclos fazer a accusação (o que 

teu cr ew não poclerà faz.eT senão por uma commissão el~s' seus membros)' não es-
ando reuni ela? . 

Lurz TAVARES DE CARVALHO E CoSTA:-Sr. presidente, se este não é o caso 
barcaclo na carta, con-yiclo a todos os srs . deputados a que me cligam na mais 

o a fé quando se verifica o caso mar cado no artigo 144.0 

cl J OAQUThi AN·roNio DE MAGALHÃES : - Não me levanto para oppor-me á opinião 
. ~ sr. cl~putaclo, que acabou ele fallar, mas antes para corroborar a opinião do 
b~ .lV~arClano ele Azeved~ . Diz a carta no artigo 54.0 

( l!et~·o .) Or~ a _questão é s~-
1 se quanclo está r eumcla a camara elos par!3S em tribunal ele JUStiça é ou nao 

um elos casos que está marcado na carta ... E ele necessidade publica qLle a ca
ma.ra elos dignos pares constitlúda em tribunal ele. justiça se possa reunir em tem
P2s. e~tr~~.rclinarios para julgar ao réu, por isso mesmo que ha ele exercer ~tmc
Çles JUd.iClaes . Ora, uma unica duvida se me offer ece no artigo ela carta :-elle cliz 
( eu~o.) Logo, este uc0nvocanclo immeeliatamente outrà, que a substitua>>, parece 
1ue lll1punha ao poder moderador a obrigação ele inchúr no direito ela clissolução 
cU ~una camara a ela eleição de outra; e por conseguinte se eleve isto fazer ex
P c~o n'aquelle decreto, pois assim o cletermina a carta no seu artigo 12.0 

t l EDRO lVIousrNHO DE: ALBUQUERQUE.: - Diz um sr. deputado que convidava 
•
0
c 0~ os membros ela camara a que apontassem outro c.aso em que se podes se 

1
e11111r a camara elos clignos par es, sem estar reunida a elos deputados. Aqui está 

0 caso, é o artigo 41. 0
1 

§ 3. 0 

é l MANuEL BoRGES CARNEIRo : - O que foi responclido ao primeiro preopinante 
~ ~ toda a evidencia: não me levantei para fallar sobre uma co usa para mim 

~~~ ~nt~, ~las para tocar na r eflexão que fez o sr. Magalhães ; pois aquella é uma 
a gaçao flnposta pela carta ao poder moderador; e se elle o não fi zer pelo. que · ' 
c c~ta manda, tambem não o fará pelo que se determinar n'esta lei. 
cl OAQUIM ANTONIO DE MAGALHÃES : - Assenta o sr. Borges Carneiro que é 
a: pouca tra_nsceudencia o aclditamento que acabo ele fazer; mas eu o não jiugo 
é sun. _o l~g1slaclor qtúz que não estivesse a nação sem r epresentação, e por isso 

· cle~e~essa_n~ que no decreto ele clissolução da camara veriha a clausula ele proce
se \c ~leiçao_ ele outm, pois ele outro modo pocleria haver um pm·iodo sem r epre
iu~s~;ao nacwnal;. po_rtanto, co_ mo isto é constitucional, como consta na carta, eu 

lV em c1ue se msu·a no artigo 1. 

clit iANDEL BoRGES ÜARNEIRO :-Farei a este artigo algumas emendas e um acl
amento. 

pe \o No segundo periodo: <<Se o ministro», etc . É ocioso e inexacto fazer es
Cla menÇão ela camara elos clerYntaclos pois ainda que só n'e.sta possam os mi-

l N' ' 
8 

este ponto termiuou a discussão uo di a 26. 
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nistro s ele estado propor projectos tle. lei, comtuclo a outros fins podem elles vir a 
'esta camara, como apresentar o balanço e orçamento, discutir aquelles projectos, 
trazer mensagens elo ·r ej

1 
etc. Por outra parte não se exprime no artigo b em a 

idéa que o ministro terá logo a palavra sem dever esperar que termine uma ·tal-. 
vez. longa discussão. Alem cl'isto se dá a entender que elle fará ao presidente ela 
camara uma participação ele pa.rte e só . Portanto remetto para a mesa uma sub
stituição a toclo este p erieelo, na qual mais breve e claramente se exprimem estas 
icléas. A segunda observação é sobre clizer o artigo que, apresentando-se cleCI·eto 
elo acuamento elas côrtes geraes, se fechan'L immeelíatamente a sessão, quando pa
rece que a mente elo tal decr eto não é que se não acabe a sessão d'aquelle clia, 
mas só que os trabalhos elas cõrtes :fiquem cuffericlos para outro t empo . Em ter-

. ceíro logar, onde clíz que apresentando-se elecreto de acuamento elas cluas cama
ras ou ele clíssolução ela el ectiva ; em qualquer cl' estes dois casos a elos pares p er
manecerá, se estiver constituída em ti)blmal de justiça, eu generalísar ei mais esta 
expressão, cuzenclo : «Se estiver no exer cício ele· alguma elas attribuições que lhe 
competem pelo artigo 41. 0 ela carta», })Ois como estas· lhe comp etem privativa e 
exclusivamente, sem intervenção da ca.mara electiva nem elo poder executivo ou 
moderador, ha aqlú a mesma rasão que para a excepção que o artigo exprime. 
Agor a proporei uma questão que faz objecto elo aclel itamento que prometti, e é só 
no dito caso ele se apresentar decreto ele adiamento elas côrtes, e achan clo-se en
tão a camara dos deputados no ex ercício e1e mna attribuição que p elo artigo 37 .0 

ela carta. lhe compete tambem privativa e exclusivamente, convem sab er, de de
cretar a accusação de algum ministro ou conselheiro ele estado, eleve ella tambem 
permanecer n'este exercício, como o faz a camara elos pares nos casos das suas 
attribuições privativas? N'esta questão, sujeitando o que vou clize1' ao melhor pa
r ecer elos sr s . deputados, por qliem desejo ser illustraclo, me inclino a p ensai· que 
a camara elos cleputaclos poderá permanecer : 1. 0 , porque então não :6.gm·a como 
camar a, mas como tribunal ele justiça para fazer ou não uma l)ronuncia ; 2 . 0 , por
que é esta uma sua unica attribltição privativa e exclusiva ; 0 .0

, porque ha ahi a 
.m esma. r a são que a r espeito da cama r a dos par es; . 4. 0 , porque não pócle ser ela 
mente ela carta, nem elo decreto elo aeliamento, que se interrompa o exercício do 
pocler juclicia,l e da 'admini stração da justiça, na parte que o citado artigo 37.0 o 
commetteu á camara elos deputados . Se p or ém este meu p ensamento parecer fun
damentado e conforme ao espírito ela carta, então eu aperto a questão, e perglmto 
se isto mesmo terá logar no dito segundo ·caso mencionado. n' este artigo que está 
em cliscussão, convem saber quando se a.presenta clecreto para clissolver a ca
mara dos cleputaclos? E sta esp ecie é mtú ardua, porque, como optimamente cliz 
o artigo, então a camara se ha de dissolver immecuatamente; mas a duvida póele 
ser se n'este caso poderá ella, á maneira da elos pares, permanecer, não como ca
mara, mas sómente e para o tmico fim de clecielir, como trib1~nal de justiça, se 
tem loga.r o clecretamento da accusação ele .um conselheiro ou secretario ele esta
elo? Seria arriscaclo opinar sobre isto, e p or . isso o meu adclitamento não faz es
p ecial menção d'esta hypothese; porém, alem el e outras considerações, é certo 
que a camara elos pares, p elo artigo 41. 0

, eleve conhecer ela.s culpas elos secreta
rios e conse-lheiros ele estado , e não o pó ele fazer sem' intervir o clecretamento ela 
accusação, e accusação feita pela camara electiva. N'esta generalidade escTevi o 
adclitamento, e o:;; srs . deputados me illustrarão sobre elle . 

JOAQUIM' ÁNTQNIO DE AGUIAR:- Eu não posso conformar-me com as icléas 
da commissão e menos com as que aca;ba ele expencler um sr . ele1mtaclo·. _ 

A cp,rta constitucional, no artigo 44. 0
, é mlúto clara: «To ela a r eunião da ca

mara dos par es, fóra de tempo elas sessões ela dos deputados, é illicita-e nulla, á 
excep ção dos casos marcados pela constituição». Eis-aqui as palavras ele q1-1e se 
serviu o legisfador. Alguns dos srs. cleputados -que têem fallaclo a este r espeito 
distinguem a r elmião que t em poT fim ebjectos legislativos e aqll ella que é feita 
para tom.ar conhecim~nt? clo,s clelictos que clev.em se~· p1:ocessaclos n~ caTI?-ara elos 
dignos par es . E sta chstmcçao, emquanto a m1m, é mtmr amente arhltrana : o le~ 
gislador nem a fez, nem deixou a faculclacle ele se fazer, empregando as pala
vras «toda a r eunião» (as quaes n enhuma excluem, ele qualquer nahu·eza e qua-. 

-
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lídacle que seja); e temlo estabelecido no artig-o 43. 0 que as s-essões das duas 
ca.maras comecem e acabem ao mesmo tempo, i1ão excluiu o caso ele se achar a 
camara d?s dignos pares erigida em tribunal ele justiça. Insta-se, comtu.do, e diz-se 
que ~ a~·t1g0 44.0

1 na seglmda parte, admitte a reunião nos casos marcados pela 
con:t1tu1ção, e que os casos são todos aquelles em que a camara elos dignos pares 
exerce attribuições que lhe são privativas . 

Concordo, e nem posso deixar ele- concordar, em que ha casos nos quaes a. 
1amara dos dignos pares póde reunir-se fóra elo tempo· elas sessões ela camara elos . 
d~~utados; porém, no que eu não posso conco1'Cla~· é. e_m _que estes casos são t~-
b s aq_uelles em que ella tem ele exercer o poder Judic1ano que a carta lhe attri-

_ue i Isto é o que está na carta : acha-se escriptó na carta que a ca.mara dos eli
~nos pares ?onvoque a dos deputados na mor_te do rei para a eleição da r egencia, 
8~ d .. re~ei1c1a provisional não ti ver feito a convocação ; e tal é a r etmião, que não 
)

0 ~ deixar ele lhe ser permitticla, e que por sua mesma natureza é independente 
la. a outra camn,ra. R <jplica-se que este é liDJ. caso, e que no aJ:tigo 44. 0 se usa 
c as palavras acasos)>; mas dissolve-se esta duvida á vista elo artigo 41. 0 , § 3.0 , 

e:m que se trata cl'esta convocação commettida á camara elos dignos pares, e se 
empregam as })alavras «convocar as côrtes na morte elo rei r)ara a eleicão dare-o·en . . ~ 5 era., nos casos em que ella t em logan, o que nu porta tanto como d1zer que a 
camara dos clignos pares pócle r eunir-se para convocar as côrtes que elevem no
:m~~r a regencia, em todos os casos em que ella tem lagar; e portanto esta re
lllll.ao. envolve clifferentes casos . l\fasr senhor es, supponha-se que o artigo 44.0 

penmtte a reunião em todos os casos em que a camara elos dignos pares tem ele 
ex.~·cer as attribuições que lhe são privativas (o que não é verclacle, no men 
m~ ~ .ele entender, não só pelo que eu disse, porém ainda porque o legislador 
prohibm a reUnião em geral fóra elo t empo elas sessões ·aa camara elos deputados, 
e 01~denou que as sessões ele ambas começassem e acabassem ao mesmo tempo, 
e, nao fez esta prohibição no titulo em que se trata elo poder legislativo, mas 
n n.quelle em qrCe se trata das attribuições prhmtivas ela camara elos dignos pares, 
0

. qur para mim é 1rm argumento ele que a prohibição é r elativa ainda ao exerci· 
~10 c estas), e portanto em todos aquelles ele que trata o artigo 41. 0

1 
ainda não 

.,e seo·ue ' l l' . d · d que n estes casos a camara c os c rgnos pares IJOssa conservar-se reum a 
~l~n ° .as côrtes são acliaclas ou a camara elos cleputaclos clissolvicla, porque ha 
1i~ c1Iffe:·ença entre uma e outra cousa. O rei póde, por motivos ele interesse 

~u. 1~0' adiar a.s camaras, 'e estes · motivos podem comprehencler tanto a camara 
P 0~ dignos. pares como a nossa; portanto é necessario que, apenas se lê o cleci-eto 
s ar_a ~ acuamento, immecliatamente cessem os trabalhos ele liDJ.a e outra, o que 
P:~~ rllu~liclo se . mna po~es~e~ co~ser:v~.r-se com o titulo ele tribtmal ele justiça 
cl - . exercer as suas attnbmçoes JUClicuues . Da mesma sorte, quando a camara 

0 
°~. deputados é clissolvicb., porque as rasões ela clissolução podem transcender á 
~1 

. a e peclir que ella não se conserve reunida. Quando porém a reunião ela ca
clia:a _dos pares se verificar fóra elo tempo elas sessões, para exercer o poder ju
c-u~Iano que lhe é proprio, não tenclo havido o acuamento ou clissolução, então as 

cu:mstan · 1· J!l! • • , . eras c 1uerem mluto. 
sã. Murt?s dos srs . deputados, que sustentam a ultima. parte elo artigo em cliscusti:' aporam-se em uma rasão tirada do inconveniente que se seguiria de não con
po ~ar a camara elos - dignos pares a conhecer elos delictos e a·, processar os r e1,1s, 
é 

1 ~ este argumento não tem fol'ça algtrma. Algum inconveniente existe, mas 
lll~~ror o qu.e se segue ele conservar liDJ.a camara reunida, apesar elo seu adia
a ~ e cl~ clig-solução ela outra. A transcenelencia d' este· inconveniente é. maior ; 
d'isto u~ncla .que pó~le ,ter na ~rclem pl~blica merece toda a co~si~eração_; Al_en: 
611 ' senhores, se e cl aquelle mconvemente que se clecluz o chrelto, entao c1Ir6l 

tir CJ.ll~ ta.mbem a camara elos cleputaclos, ·apesar de acliada, pócle continuar a exis
e P~~ra _trat~r ela accusação elos ministros e seci'etarios e conselheiros ele estado, 
de11, ;a;eumr-se para . es~e . fim . E com effeito j á um sr. deputado assim .o enten
cont' zenclo este racwcmw : «A camara elos pares póele1 apesar elo adiamento, 

Utuar as . N tt 'b . N lh N • t' para as <· suas sessoes para exercer as a· n mçoes que e sao pnva rvas, e 
quaes nacla depencle ela camara elos pares; portanto pócle tambem a ca-
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mara dos deputados continuar reunida pa:Pa exercer aquellas g_ ue lhe são proprias D: 
Estes princípios podem trazer comsigo as mais fataes consequencias, e é necessa
rio que nos clesenganGmos de que são inteiramente falsos . O sr. cleputaclo n~o 
mostrou nem podia mostrar que a r eunião da cama.ra dos dignos pares é adwt
tida em todos os casos em que ella exerce as attribuições que lhe são privativas i 
quanclo o mostrasse, não teria aincla pocliclo concluir com exacticlão que, apesar 
ele adiada, lhe era licito continuar a existir r eunicla pi:J.ra o exercício elo poder 
q~1e exclusivamente lhe pertence; e supponclo ainda que esta conclusão fo sse exa
cta, não ficava por isso sendo certo que a camara dos deputados podesse r eunir-se 
e conservar-se r eunicla para exerçer as attribuições que lhe são privativas; por
que se o legislador o declarou a respeito da camara dos pares e n~o a respeito 
d'esta, é evidente que não quiz que se applicasse a ambas a mesma disposição, 
e se a circumsta:i:l.cia ele serem certas funcções privativas ela camara dos pares 
não seria bastante para ella as exercer fóra elo tempo das sessões de ambas, se 
não houvesse o artigo 44 .0 da carta, ele que pretendem prevalecer-se, tambem 
não deixa considerar-se sufficiente a circumstancia ele ter a camara· elos cleputadàs 
attribuições que lhe são proprias, para poder exercei-as fóra do tempo em que a 
outra se ache reunida. JYias vejamos a que consequencia:s nos conduziria.m o_s prin
cípios elo sr. deputado . Se a camara elos pares pócle reunir-se fóra elo _tempo da.s 
sessões para exercer as ' attribuições que lhe são privativas ; se ella póde conti
nuar para este fim a estar reunida, então porque não poderá, diz o sr. deputad@, 
fazer a camara dos de1mtaclos o mesmo para o exercício ele uma attribuição que 
lhe é propria? Porque não podedt continuar reunida para verificar a accusação 
elos ministros e secretarias ele estado, a qual é privativa el'ella, como é privativo 
da camara elos dignos pares conhecer da mesma accusação? , 

Então, dü·ei eu tambem, porque rasão não pode~·á a camara elos deputados 
exercer as outras attribuições que tem? Compete-lhe a iniciativa sobre impostos, 
logo póde conservar-se reunida para a exercer; compete-lhe a iniciativa sobre re
crutamentos, logo pócle conservar-se reunida pa.ra a exexcer; compete-lhe o exa
me ela administração passaela e a reforma dos abusos n' ella introduzidos, digo, é 
na camara elos deputados que este exame e esta reforma eleve comeÇar, logo póde 
conservax-se reunicla para este fim: compete-lhe encetax em primeiro logar a clis
cussão das propostas elo poder executivo, logo pócle conserva-se reunida para as 
cliscutir. D' esta maneira seria facil ilh1clir o decreto elo aeliamento elas camaras, 
seria f?-cil -converter em permanentes as suas . sessões: 

MANUEL BORGES CAR~TEIRO : - Eu taes causas não clisse; veja-se o addita
mento que mandei para a mesa. 

J OAQUil\1: ANTONIO DE AGUIAR: - Eu não me restringi ao aclditamento elo 
sr . Borges Carneiro, mas combati os princípios em que elle se fundou · e que n~ 
verdade são inadmissíveis, pOTque cl'elles partiriam as consequencías que eu tire1 
e que de maneira nenhuma devem ser sanccionadas n'esta cUJmara. 

Em conclusão, eu voto contra a ultima parte elo artigo elo projecto, muito 
mais contra d adclitamento elo sr. Borges Carneiro; e ainda que me convencesse 
de que a camara elos dignos pares podi11, conforme o artig·o 44. 0 da carta, ·conti
nuar reunida em tribun~l ele justiça,- eu -votaria que se supprimisse similhante de
claração, por não dever inserir-se em uma lei orclina:ria o que é propriamente ela 
lei fundamental e determinado n' ella. 

JosÉ IGNACIO PEREIRA. DERRA.MADO: - Peço a v. ex.a que consulte a camara 
sobre a questão prejuclicíal, isto é, se eleve votar-se sobre um adclitamento que 
na minha opini~o é inconstitucional e destructivo da monarchia. 

MANUEL BORGES CARNEIRO : - Vejo qtte não fui bem entendido, provavel~ 
mente por não me -explicar assás; mas o que ha de notar-se é que q1,mnelo ett 
propuz uma idéa, annunciancl? ~- minha duvida, pedinclo ser illustraclo por meus 
illustres collegas para me sujmtar a melhor parecer, se escanclecesse tanto um 
sr. deputado, gTitanclo que ha ahi a destruição ela monarchia, a destruição ela 
carta, princípios anti-constitucionaes!! I Ora · eis-ahi co usas ditas bem livremente 
e escandecencías bem fóra ele todo o tempo e lagar. Quando ha um decreto ele 
adiamento elas sessões a carta não éliz que a sessão' do dia em que elle se apre-
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se~ar se feche logo immecliatamente, e que não possa a inda n'esse dia, acabar-se 
a c ~cussão ou outra cousa similhante; quem o diz é o artigo em questão. Ora 
que Inconveniente ha em se acabar a sessão cl' esse clia? V elilho á outra hypothe
se, ,se no caso ele acuamento elas camaras ou ele clissolucão ela electiva, permane
~.e~·a a dos pa.res para tTatar ele qualquer elas attribuiÇões que ella tem pelo ar-
Igo 41.0 

exclusivamente. Sim, senhores, insisto no que disse, que em todos estes 
c-asos a camara dos pares eleve permanecer, lJorque eleve cumprir' as obrigações 
q:le a carta lhe impõe, e porque assim o clispõe a mesma carta no artigo 44. 0 ibi: 
«a ~xc~}JÇão elos casos marcados pela constittúção l>, E quaes são estes casos ? São 
~s. c ° Clt~do artigo 41. 0

1 nem mais nem menos; não ba outros em toda a carta. 
1

\ a:11U arrisquei eu uma illação, e disse: Se a camara elos pares eleve julgar 
0~c1 c elictos e infi:acções elos secretarias e conselheiros de estado, como isto não 
P e faz~r-se sem que a camara elos deputados decrete a sua accusação, confor
me 0 artigo 37.0 ela car ta, e sem que se accuse, conforme o artigo 42 . 0, será ela 
~~nte ela mesma carta (pois o caso e omisso), que, apresentando-se decreto ele 
: hamento, ella continue comtuclo em fazer aquelle clecretamento, se d'isso se 
él~s ar ~c~upacla no n;tom~nto cl~ a1Jresentaç.ão? Poi~ comoN pr~segtúrá a c~mara 

pares na sua obngacao de JUle:ar se aquelle proJecto nao pode IJrO~Teclir sem accusal ~ . '-' u 

t <cor ou promot01~, e este, conforme o citado artigo 37 .0
1 é a camara elos cle-

r.~1 ados? Eis-aqtú duvidas que eu tinha e tenho, e q·uem cl"twícla não quer causas 
Pao más e que tanta escanclecencia causaram ao sr . deputado . Se a cámara elos 
aJr~s, não obstante o clecreto elo adiamento, pó ele exercer as fnncções elo arti-.. !h ~.o, porq_t-Ie· são ela sua attribuição privativa e exclusiva, ~?em que n'ellas te

e a ~ng·erenCla a outra cama.ra, nem o poder executivo, será anti-constitucional 
r .~nh-monarchico duvidar (quando a carta nada disse) se outro tanto se permit
rK< ~ c~ma~·a electiva quando exercita a funcção elo artig-o 37 .0

1 que igualmente . 

11
..,e e pnvatwa e exclusiva? Será anti-monarchico duvidar se a mente ela carta 

P ao 1 será que uma vez decretacla a accusação ele um ministro ele esta elo se sus
p:nc ~ 0. seu process0, no caso ele acuamento das camaras, visto que elle não r.ócle 

0 °~?.chr sem que a camara elos deputados esteja prestes a accusar, !:iegunclo diz 
elo UI Igo 42 · 0 ? Estas co usas elevem c:leciclir-se e ver-se o modo ele fazer a camara 
nos .~eputacl~s .a ãccusação, no que eu, para o clizer ele passagem, entendo que 
sab 

01.~elo artJgo 42.0 a palavra <<accusaçãoo se deve entender pelo artigo 37. 0
; a 

Pa er · «clecretamento de accusacão>>, pois a camara electiva não ha ele ir á elos <·l'es a ~ . . 
jllsf c. ccusar, mas nomeará para 1sso um ou mms deputados, ou o promotor ela 
acl· tça, 0 que tudo eleve ser cleclaraclo na lei . Ora o que fica dito para o cas9 elo 
on:mento elas camaras, disse eu que se tornava muito mais arcluo e duvidoso no 
cl.iffi 0il carso c~e cle@.reto ele dissolução ela camara electiva. Uma cousa, pois, que é 
é c e m1u duvidosa, não se segue que seja anti-constitucional; o que se segue 
e qne se deve decidir na lei, porque os entenclimentos humanos são mui varios, 

0 Jn~,para um é claro, para outro é muito perplexo. 
q11 t~SE lGNAcro PEREIRA DERRAM.Ãi:>O: - Insisto em que v. ex. a proponha a 
co::. ao preliminar a respeito elo aclclitamento; que suppõe que esta camara pócle 
raclol~u~· a reunu·-se, éontra um decreto ele dissolução emanado elo poder mocle
bast l . r u estremeço ao desenvolvimento elas consequencias ele uma tal icléa; 
no P:l~llzer que ella pócle converter a camara elos cleputaclos ela nação portugueza 

J ~mento longo ele Inglaterra. · 
stant OSE ANTONIO GUERREIRO :-Esta camara em suas cliscussões observa con
"V". exe~ente o que se acha disposto no seu regimento, e por isso eu reclamo que 

B~ ~onha em pratica o artigo 52.0 elo mesmo, que diz ... (Leu.) 
teria R~o. DO SoBR:tL (IÚRMANO): -A camara não eleve votar sobre esta ma-

l\1p01 · ser contrarm á carta. 
1 ANUELT L - 1 é sob . EIXEnu Eül\HL:- Eu já não sei sobre o que hei ele fal ar; se 1
pe 0 artigo, nada tenho a dizer: 

RESIDEN . D . J r TE . - eve ser sobre o art1go. 
ao sroiU~\1 ÁNTON~O DE AGUIAR: - Eu tinha pedido a palavra para respo~cl~r 
Ções · orges Carneno, e mostrar-lhe que não confundo icléas : eu· sei as attnbm

qne competem a mna c a outra camara. 
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,J OAQUUI ANTONIO DE lVIAGALHÃES: .-Peço que se pcrgtmte se a questão de 
ordem está discutida, pois que se tornou a voltar a ella . 

Em consequencia elo requerimento ele José Antonio Guerreiro ficaram os ad
ditamentos · r eservaelos para depois ela votação elo artigo, e leram-se · na mesa as 
segLlintes emendas : . 

D e Joaquim Antonio ele Magalhães : - Proponho que ás palavras «e clet enm
nanclo-se que se clissol v a a camara. elos cleputn.dos '', se acr escente <<e q·ne se con
voque immediatamente outra >> . 

D e lVIanuel Borges Cf!rneiro :,- Ao segundo período do artigo se substitua 
«então o ministro ten\. a palavra para communicar o objecto ela sua missão; e, s~ 
apresentar algum decreto, o presidente, eleclaranclo suspensos os trabalhos, o len~ 
immeeliatamente á camara'> . . 

Do mesmo cleputaelo : - As ultimas palavras elo artigo serão substituídas por 
estas : « quanclo estiver no exercició ele algmna elas attr.ibúições que lhe competem 
p elo artigo 41.0 ela carta » • 

D e José Cupertino da Fonseca e Brito: - Proponho ·que ás ultimas palavras 
elo artie·o 26 .0 se acr escentem A as segLlintes : . (< sobre o ca~o em que a acc\tsação 
per tence ao promu-aclor ela coroa>>; ele manen·a que a ultima parte elo artJgo se 
leia assim: c< e se separará a camara elos pares ; porém nem em um, nem em ou
tro caso poderá esta separar-se quanclo estiver constituída em tribtmal ele justiça, 
sobre caso em que a accusação p ei'tença ao procurador ela corôa>>. 

Todas foram admitticlas . 
O deputado Luiz Tavares ele Carvalho e Costa propoz que as emendas e n,cl

elitamentos se enviassem ás commissões para dar parecer definitivo ; mas a ca.
mara r ej eitou, continnamlo portanto a discutir-se restrictamente sobre o paragra.
pho e emendas . 

JoÃo DE CA111.POS BARRETO : -Uma elas emendas que está em eliscussão é a 
elo sr. Magalhães, sobr é a qu al nada tenho a elizer l)Or ser materia ela carta. A 
outl:a emenda é elo sr. Borges Carneiro, substituindo palavras em logar ele p ala
vras; parece-me portanto que a emenela e o que está no artigo é uma e a mesma 
cousa, e só clepende ele r eclacção, no que a commissão não tení duvida ele assen
tir . Agora pelo qne diz ·r espeito a outra emenda, eu me levanto para a apoiar; 
é certo que esta parte elo artigo é fLmclacla na doutrina da carta; ella diz· no ar
t igo 44." aá excepção elos casos marcados na constituição». Ora estes ca)>OS não 
podem eleixar ele ser os expressos e marcados no artigo 41. 0

1 porque lançando os 
olhos por t?cla a parte não vejo outros; logo n' esses casos ( qúe são os previstos 
no artigo em discussão) a reunião da camara elos pares é licita e valiosa., ainela 
que r elmida não estej a a camara elos deputados, sendo até aqui o artigo conforme 
á letra e espírito da carta e ao inter esse da nação, que nos. clitos casos exige toeb 
a brevidade. 

J.Vlas por outra parte diz o artigo 42 .0 • • • (Letb .) D' aqui se vê que ha casos en
tré os previstos, oncle a accusação pertence á camara electivÇt., <') outros ao pro
curador ela r eal corôa; mas quaes são lms e quaes são outros? E o que a carta 
não diz expressamente ; é o que ainda car ece de ser fixado por lei depois de ma· 
dura consideraç~o . . 

Sendo pois a carta omissa n'esta distincção, é forço so que não prejudiquemos 
aqui o que sobre isso possa estabelecer -se em tempo e logar competente, e que 
r esalvemos esses possíveis casos de maneira ineleterminacla e geral, que é o que 
faz a emenda . Se ha casos em que a camará electiva haja ele ser exclusivamente 
accusaclora, quando a elos dignos par es se achar constituída em tribunal ele justiça i 
e se a camara electiva, quando aeliacla ou elissqlvida, deixa de existir, como em 
tal caso ha. ele continuar o pr ocesso? P &ra que ha de então conservar-se reunida 
aquella, e que ha de Ützel; relmicla ? Nada. Portanto é de absoluta necessiclaele 
approvar-se a emenrla . . 

FRANCISCO J oAQUil\f MAIA:-L evanto-me para combater e rej eitar as duas 
emendas que estão sobr e a mesa, e pára sustentar o artigo, porque ambas se não 
conformam ao · que se acha elisposto na carta constitucional. Exige a primeira que 
o decreto da dissolução da camara elos senhores deputados contenha logo a con~ 
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vo~ação de outra que a substitua. Eu duvido ou antes estou persuadido que não 
~oc e~os tal exigir, porque reconhecendo que pela carta é uma attribuição obri
âaton~ elo pocler mocleraclor aquella convocação immediata; como se lê no § 4 .0 

0 darbgo 7 4.0
, não sei que a camara possa deixar ele se declarar dissolvida se o 

po er mocleracl-or o não mencionar no decreto ele dissolução, o que se r equer na 
e_~encla. A pratica seguida a este r e ·peito na França e Inglaterra, se me não en
â~ n~. ~ n~ mesmo d~creto ou procla!llação convocar-se a outra camara, em lagar 

c ssolvtda, e el-re1 ele França assnn o fez no anuo passado, e é de esperar que 
. a mesma pratica seja seguida em Portugal. 

A segw1da emenda tambem não é admissivel. Já foi remettido á commissão 1
un a_clclitamento do sr. barão elo Sobral pelo que diz respeito ao modo por que a 
camara elos pares ha ele dar cumprimento ao § 3. 0 elo artigo 41. 0 ela carta, que 
será '1prese t l . J li . 1 

• < • • n ac o em art1go actc Ciona em tempo com1)etente . 
. Trat~-se portanto agorn. sómente ele saber se é admissivel ou se se eleve conser

;a~ ~-eumcl~ . ~ camara elos pares. em trib1mal ele j ~1sti~a pm:a satisfazer aos §§ 1. 0 

· elo artJgo 4 1. 0 da carta, amcla quamlo estep ehssolVlcla ou encerracla a ca
~ara dos deputados ; e é a este unico ponto que se eleve :fixar a presente cliscus
~ao, porque tudo o mais que o sr. deputado pretende na sua emenda não per" 
ence a esta lei, mas sim a outra que regule a fórma e ordem elos processos a 
~~~-os mesmos paragraphos se r efer em, o ·quo me parece tão claro que não gas-

1 tempo· em o demonstrar. 
FRANCISCO ANTONIO DE ÜlDIPOS : - Approvo a emenela elo sr . Magalhães e re

pr~vo as outras. Apj_:n'ovo a elo sr. Magalhães, porque ella se acha consignada·na 
~-arta pelas mesmas palaVl·as com que o sr. cleputàelo a propoz, e não acho mo
lV? que nos embarace a que a insiramos no r)rOJ. ecto . Que cliz a carta no § 4. 0 elo 

art1go 74 o? Q · · · · . ue o rei exerce o poder moeleraclor clissolvenclo a camara elos ele-
)utados, convocanelo immecliatamente outra. Logo se á elissolução ela camara se 
c ~~e seguir, sem intervallo, a cq_nvocn.ção ele outra que a substitua, que duvida 
poe e hav~r em se acloptar a emenda? O si· . D . Pedro IV quiz dar á nação todas 
~s garantias ; quiz que ella não estivesse um só momento incerta sobre o seu c1es
j1?-0'. e para a tranquillisar sob1·e os seus inter esses os mais caros, quaes os seu s 
cureltos ci\T. l't' . J' • d' á , ~ l 1s e po 1 tcos, por 1sso Cttz que ~mme wtamente se passe < convocaçao 
c e '11:ltra. Nós, aelmi.ttill.clo a emenda elo sr. Magalhães, não temos outro :fim: tran
q~ul lSar a nação é que se . procura, porque se a incerteza é sempre 1.i.m estado 
;1~ _ento, mesmo em causas leves, qun.nto mais o não será quando a incerteza r e
;au sobre a nossa segm ança e a ela nossa -propriedade ! Em França, onde o r ei 
~e re~ervou pela carta a faculdade de convocar a nova camara clentro ele tres me
:el, Jamais fez uso ~:l'esta faculdade. Eu examinei as vezes que Luiz XVIII clis-

0 veu_ a oamara e o intervallo que poz entre a nova convocação, e achei sempre 
11~ trtJgo immecliato ao ela clissolucão o artigo ela nova convocação. O motivo não 
kc e_ ser. outro; elle podia elifferir 'a convocação. por tres mezes, mas viu q1.~e isto 
c11Uetar1a OS espíritos, e pam prevenir este clesassocego não usava ela sua facul
t~'LC e. A mesma rasão nos eleve mover a adaptarmos a emenda, sendo ele mais 
ao conforme á carta 

Nã . · . 
re t .· 0 approvo as emendas elos outros .senhores, porque uma ampha e a outra 
qt:e n~ge ,as prerogativas ela ·camara elos dign,os pares, como se tem poncleraclo e 

3na~, e preciso r epetir. . 
su t OSE ÜUPERTINO DA FoNSECA E BRITO : - Eu pedi a palavra sómente para 
ui: enta-r a minha emenda, porque a ~liscussão não me tem feito mudar ele opi-

oA a~~es confirmado mais n' ella . 
est ~a emenda funda-se nada menos elo que no artigo 41. 0 ela carta. Diz 

P~ : _artJgo: · · (Leu.) D 'estas palavras e da r egra que aqui se estabelece segue-se 
l JUsta e I . . . d res s , lec:ssana consequenma, que nos processos perante a camara os pa-

rôa Q se aelmitte a accusar ou a camara dos cleputaclos 01.t o procurado;~.· ela co
fó1-~ 1;1e ha casos em que a accusação per tence á camara elos cleputaclos, e que, 
acct c :sses, ,O accusar só compete ao procmacl or ela corôa. Os casos em . que o 
é c1

1
s.acr toca ~~ camara elos deputados vejo eu definidos na carta; mas por agora 

esnecessan o entrar n:çssa quesi:ão : o r1ue importa é saber-se que em certos 
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casos a accusação pertence à cmnara electiva. Não sou eu tão insipie:Jfte que ima
gine que a camara em ,massa ha ele fazer a accusação ; mas tenho como certo que 
o não pócle fazer de outru modo senão por uma commissão elo seu seio . Se toda
via ha algum outro meio, sempre é inclubitavel .que quem quer que figure na ac
cusação r epresenta a camara em nome de quem se faz a accusação. Mas eu não 
posso conceber como tendo-se separado a camara elos deputados, e no intervallo . 
elas sessões ella seja r ep1·esentaela perante a outra camara, quando ella não existe 
como camara, ainda que existam os seus elementos . Se a accusação é feita por 
uma commissão, quem não vê a r epugnancia que ha, ele existir uma commissão 
da cama1·a e em acção, quando a mesma camara está elispersa? E sta r epugnancia 
é ainda mais palpavel na hypothese el a: dissolução ela camara, porque em tal caso 
até os elementos cessam ele existir, e a camara como que morreu, cleixa.nclo até 
ele haver deputados . D e tuelo concluo que, quando a accusação pertence á camarn. 
elos cl eputados, depois elo encerramento elas sessões, e muito mais no caso da dis
solução, o processo eleve cansativamente suspender-se, e sómente pócle continuar 
na sessão seguinte; e então a camara elos pares não pócle existir como tribtmal 
ele justiça r elativamente a esses casos, em que a accusação p ertence <Í camara 
electiva. Convenho, porém, que fóra elo tempo das sessões cl'esta a camara elos 
pares possa reunir-se em tribunal ele justiça para os outros casos em q11e não com
pete á camara elos deputados o accusar e em que a accusaçã.o p ertence ao pl'O
curaclor ela corôa. E is-aqui por que eu clig·o na minha emenda : «porém nem em 
um, nem em outro caso poderá <esta (a camara elos pares) separar-se quando esti
ver COJlstituida em tribtmal ele justiça sobre caso em que a accusação per tença ao 
procurador ela corôa)) . Acr escento estas ultimas palavras : «sobre caso em que a 
accusação pertença ao procurador ela corôa,), para limitar a proposição geral do 
texto elo artigo, que dizia inclistinctamente que a camara elos pares se não sepa
raria quando estives.se constituída em tribunal; o que assim enuncia elo, se ha ele 
enteneler tanto elo caso em que a camara elos deputados é a accusaclora (o que é 
ab sm·elo), como cl'aquelle em que o accusaclor é o procurador ela corôa . Portanto 
insisto em que este artigo seja r ecligiclo ele modo que se não entenda que, depois 
ele separada a camura elos deputados, a camara elos par es pócle <;)Xistir em tribu
nal sobre caso em que aquella camara é a accusaclora. 

JOSÉ l GNACIO PEREIRA DERRUTADO:-To elos queremos a carta, e por isso 
que todos a queremos, é que eu e algtms elos honrados memhros cl'esta camara, 
não faz endo opposição {~ primeira elas emendas que estão sobre a mesa, p or nos 
parecer legitimamente ele duvida elo espírito ela mesma carta, nos oppomos {~ se
gunda elas ditas emendas e propugnâmos }Jela suppressão ela ultima parte do ar
tigo; portanto, este como a accusacla emenda contém implícita, na nossa opinião, 
uma icléa que suppõe que t~m orgão qualquer cl'esta camara deve existir, quanclo 
todo o COl]JO estiver j á dissolvido ! Ora como esta supposição é evidentemente in
constitucional, devem supprimir-so as doutrinas que a contêem. 

MANUEL TEIXEIRA LEOiVIIL : - N euhum ele nós quer mais nem menos elo que 
a carta ; porém, quando ha duvida escolhe-se sempre um meio t ermo. E ste meio 
termo está sabiamente declarado na carta. N'ella estão marcadas as attribuições 
ele todos os tres poder es : està clelineacl a a esphera elo poder moderador, que é a 
'chave de· toda a OTganisação política ; está delineada a esphera elo pocler executi
vo, bem como a elo poder legislativo; alem cl'isso estão delin eadas as attribuições 
ele cada uma das camaras : está delineado o c1ue é privativo ela camara elos depu
tados, e o que é privativo ela camara elos dignos pares . Ver sa agora a questão se 
no acto ele se apresentar um clecreto, que clissolva as camaras, se eleve ter logar 
desde logo ou se eleve t erminar a sessão d' aquelle clia : isto é obj e c to de elireito 
publico constitucional, o qual nós não podemos alterar estes quatro aunos . 
· O direito publico constitnido na carta, que regula a presente questão, é o § 4. 0 

do artigo 7 4 . 0 , onde o }Jocler moderador, r eservando para si a faculdade ele dissolver 
a camara elos clelmtaclos, não quiz exercer esta attribuição arbitrariamen:te, mas 
sim e tão sómente anos casos em que o exigir a salvação elo estado, couvocanelo 
immecliatameute outra ql!1e a substitua)) . T antQ quiz o magnanimo auctor ela carta · 
faz er clepenclonte e connexà a attribuição elo dissolver a camara com .as duas qua-
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liclacles :. <<a salvação elo estado e a convocação immecliata ele outra>>, que até 
~e:m qtuz elle mesmo exercer por si só esta attribuição sem primeiro ouvir o con-
elllo de estado, como se vê no artigo 110.0 , fazendo responsavel aquelle, se o 

aconselhar mal, artigo 111. 0 Logo, pois, que o .decreto para a clissolução ela ca
~ara se apresente em fórma constitucional, quem duvícla ele que o mais leve acto 
c e demora ou ele repugnancia ela parte ela camara seria um principio ele guerra · 
ao ~oder moderador, por isso que atacava formalmente o livre exercício das suas 
attnbuicN · ~ · 1 l l l , oes marcaüas na .carta? Outro tanto acontecena c a parte c o poc er mo-
c e:·ador se clissolvesse a camara fóra elos casos e modo p1;escriptos na carta, 
~018 em tal caso a camara ficaria dissolvida ele facto, mas · não de direito . Quanto · 
f~ restricções lembradas pelos srs . deputados Borges' Carneiro e Cupertino~ são 
ti~a ele prop?sito,,..yorque quando esta camara exerce a attribtúção .9-ue lhe ~ ~r!va-

' a pelo ar tigo 3 ' . 0 ela carta, decretando que tem logar a accusacao elos m1rustros 
e cons,elheires ele estado, não exerce esta aÚribuição como tribuna~ ele que não tem 
s~:tr~ : lguma; pelo co~trario, a cama.ra elos dignos pares, quando exerce as suas~ 
a 1 tuçoes excl-usivas pelo artigo 41. 0

7 exerce-as como tribunal crimiRal que é, e 
portanto ha de exerce.l-as na conformidade ele uma lei particular, que não tem nada 
h:m esta do r egimento externo; e não elevemos conftmclir a r eunião da camara dos 

. ~ g~~s pares, quando tribunal criminal, com ru 1:eunião da mesma, quando camara 
eg1~ atrva, porque esta lá está providenciada nos artigos 43.0 e 44. 0 ela carta. 

l ANUEL BORGES CARNEIRO: - Eu pedi a palavra para fallar sobre a emencb 
c 0 sr José C ti' é ~ 1· · 'nh · · l 

N , • uper no; por m Cte passagem c n·e1 que a m1 a pnmen·a emenc a 
nao e meramente verbal, pois tende a eliminar-se elo artigo a ociosa cli:fferença 
9.ne n'elle se faz ele camai-a elos deputados e camara elos pares, e a r ectifi.car as 
~exacticlõ:s que n 'elle ha, j á por mim apontadas. Fallareí pois da elo sr . Cuper-
~no, que Julgo necessario r ejeitar-se . Eu não sei se estou em perfeita concordan
~Ja c?m os srs. deputados em attencler o artjgo 42. 0 ela carta, pois entenclo qu~e 
n s C~Imes ele que. trata são os elos consell1eiros e Jninistros ele estatlo, ct~a pro
~ nncla pertence exclusivamente á camara electiva pelo artigo 37. 0 Ora quando 
~lo~adta diz n' esse artigo 42.0 que a accusação cl' estes crimes pertence á camara 

V eputaclos, parece tomar a palavra acwsação por clec?·eta?· a accusação ... , 
MICE-PRESIDENTE:- E ssa pa1:te não está em cliscussão. · 

tin ANUE~ BORGES CAimEIRO : -Eu fallo no sentido ela emenda elo sr . Cuper
co 

0
' Jhl~ tu·a à camara elos clignos pares a possibilidade ele julgar os ministros e 

lll:~e llros de estado, pois que o não pócle fazer sem que a camara electiva pri
cle;lo l c ~crete a sua accusação, e de1Jois a siga e promova pelo moclo que a lei 

· e c esignar. E portant~ eleve rej eitar-se aquella emenda. 

p . Concluicla a discussão sobre o artigo 26. 0 o presidente submetteu-o a votos 
e 

01 P~rte~ , sendo apprÓvaclo com a emenda de J oaq·\.lim Antonio ele Magalhães 
d a ln;ne1ra ele Manuel Borges Carneiro ; a segunda cl' este ultimo deputado e a 

e ose c.upertino ela Fonseca e Brito foran;t rej ~itadas . . N 

aclditamento ele l\bnuel Borges Carnen·o nao obteve ·adm1ssao. 

I * 
a O conde ele Lumiares fundamentou na ~amara elos pares, em sessão ele 28, 
c pro1) · N • • 

Óo::nçao que apresentára no dia 21, expriminclo ~se por esta fórma: 
ag ~~ ~onselho ele justica tem a sua origem e fundamento nos decretos de 20 ele 
foi 

08 0 c e .1777, 13 de ~gosto e 13 ele novembro ele 1790, e por este ultimo lhe 
as :oncecliclo o arbítrio e faculdacle para confirmar, r evogar, alterar e moclificar 
1'"' sentenças elo conselho de guena de primeira instancia, tanto as que conde-
............ a:m como b l' · · · pocl l . as q.ue a solvem os réus nos casos em que o c 1relto o permlttJsse, 
just enc 0 mmorar ainda as penas impostas pelo regulamento militar; parecendo 
pr~ ~ tendo nas duas sentenças uma prompta execução, r egulada pela fórma elo 
lllent: ll'o decr eto ele 20 ele agosto ele 1777. Fundado n'estes, decretos, principal
elos no ele 13 ele novembro ele 1790 o conselho ele jus6 ça altera as sentenças 

conselhos cl · · · · ' · d l c1 l'étl ~. e pnmeua mstanCJa · ora mmoran o, ora aggravanc o as penas os 
~, exerc c1 ' ' b l en o n este ultimo caso mn poder que os nossos so era.nos, c e qnem 
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r ecebeu a delegação n'e~ta parte da sua auctoridade, jamais exerceram por si, 
con1o improprio da dignidade r eal, o conselho. de justiça não motiva as s~1as s~n
tenças, e, finalmente, o conselho de justiça dando uma interpretação mais q~e 
extensiva ao decreto ele 13 de nov embro de 1790, que não passou ele lhe permirt
tir confirmar, r evogar, alterar e modificar as sentenças elos conselhos ele primeira 

· instancia , chega muitas vezes a entremetter-se na marcha elos processos, mandan
do-os formar de novo, sem uomtuclo declarar os motivos ela sua nulliclade, sendo 
para notar qLle é o unico tribunal ele Justiça oncle isto se pratica, pois as r elações, 
como tribunaes ele appellação , alteram muitas vezes as sentenças elos jtúzoa sn
perióres, mas quando o fazem declaram com toda a inclivicluação os motivos que 
a isso as obrigam e as leis em que se fundam . D e um ele dois modos, pois, pode
mos considerar o conselho ele justiça ; a saber: como delegação elo poder modera
dor ou como poder jucliciario; no primeiro caso .é incompatível com o § 7. 0 elo ar
tigo 7 4. 0 ela earta, o qual designa a el-rei chefe elo poder moclemclor, artigo 71. 0 

Ouvindo o conselho ele estado, artigo 110.0
, no seguinte caso, elevem os cons~

lheiros e ministros elo conselho de justiça ser r esponsaveis, na fórma elo artl
go 123.0

, e por consequencia expor com tocla a individuação os ·motivos de suas 
sentenças, sem o que se lbes não podent tornar effectiva a sua responsabilidad~· 
Portanto, elo que acabo ele dizer se deduz que o conselho ele justiça jnlga 'por h
vre arbítrio, e como este modo ele julgar seja incompatível com a carta constitn
cional, segundo a qual deve ce:;;sar, são estes os motivos que me incitaram a apre
sentar a presente peoposição e qne espero mereça a approvação ela camara. J> 

Durante a sessão ela camara elos clepntaàos em 29 ele j aneiro apresentaram-se 
varias trabalho.s ele commissões e ele iniciativa individual, cujo teor é como segue. 

Parecer 

Foi presente ::Í. commissão nomeada para o exame dos trabalhos tenclentes á 
introclucção ela uniformidade dos pesos e medi.clas, a :~:esposta ::í. sua inclicação de 
8 de janeiro, dada pelo ministerio elos negocies elo reino aos ó:fficios de 10 e 17 
c1o mesmo mez, nos quaes se incluem as copias elas ordens e providencias dadas 
por aquelle ministerio para a prompta e_regtliar execução ela comparação das me
didas actuaes com os padrões elo sy"stema metrico-clecimal, assim como a copia ela 
consulta ela <:ommissão externa ele 9 ele julho· elo anno passado, e ela informação 
sobre o resultado el as ditas providencias, que lhe foi ordenada em portaria ele 1 O, 
e que elle deu em 12 el'este m ez .. No offrcio ele 17 eleclara o ministl·o que não se 
deu ainda principio a este trabalho, e acrescenta que .entende que 0 ministeri.o 
d'aquelle tempo se pe.rsuacliu, com bem fundada rasão, que os trabalhos cleterrni
nados pelas ditas ordens estavam em andamento, por não dever obstar á execu
ção cl' ellas o não se haver designado por que cofre haviam de r eceiber as suas gr~t
tificações os o:fficiaes engenheiros nomeados, o qual depois se designaria, e lhe 
seriam ellas satisfeitas, o que (diz) merece ser-lhes estranhado; que ag·ora se ÍailXl 

expedir já as ordens necessarias ao terreiro publico, para informar sem perda ele 
t empo se o seu cofre tem forças para as poder satisfazer, e que ·logo que receba 
a sua resposta se orclenará á commissão externa que empregue toclo a sua vigi
laucia e actividad~ na prompt<:L execução d'aquellas reaes ordens, o que devia ter 
logo feito. 

Pela confrontação e exame ele toelos estes o:fficios e elas eonsultas . ela commis
são externa, a commissã0 tem a honra ele offerecer ·á camara as seguintes observações: 

1. a Que na consulta ele 9 ele jt}lho a commissão extema expencleu os moti-vos 
pelos quaes era urgente que -se designasse o cofre ele onde deveriam saír as ajudaS 
de custo, sem as quaes o commandante geral elo corpo -êle engenheiros tinha qb
servado a impossibilidade de pa~·tirem elles para urna tal .cliligenc'ia, que era d~s
peneliosa e pela qual não podiam r eceber gratificações alguma-s pela thesourar1~, 
porque, sendo um sm·viço meramente civil, passavam a ficar interinamente clesh
gaclos elo serviço militar . 
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. 2.a Que as· ajudas de custo arbitradas pela dita commissão foram, para o Al
~~~v~ 100~~00 réis, Extremadura 200~000 r éis, Alemtejo 200~000 réis,. Minha 

aooo réis, 'I'raz os Montes 2001$000 réis e Beira 3006000 réis, as gnaes to
~as ~azem a somma de. 1:200i$0.00-r éiS'. E reB.ectindo que a proposta para a uni
t·nuclade de pesos e medidas tinha sido originariamente feita pela commissão 

08 fol'aes e melhoramento ela agricultura, a _mesma commissão se persuadia que 
0 ?of're elo terreiro publico, clestinaclo a beneficiar a agricultura, seria o mais pro
pno_ para fornecer as sobreditas ajudas ele custo, sem as quaes não era possível 
pa,rtrrem os engenheiros para os seus respectivos c~estinos . · 
, 3.a Que em portaria ele 7 ele agosto foi participaclo á commissão externa que 
sua alteza ser enissima, por decretá ele 1 elo mesmo mez, fôra servida approva:r a 
sua consulta e mandar expedir os despachos necessarios para l evar a effeito a sua 
proposta. · 

. ~a Qu~ el' estes elespachos, necessarios .para levar a effeito a proposta ela com
:s~~o, deixou c~ e passar-~e o mais essencin:l, que era o ele. fornecer aos. e~ge-

~I~~s as mencwnaclas aJudas ele custo, pms que pelo officw ele 17 o nnmstro 
pabtr_cipa á camara qüe se íam expedir então as ordens necessarias ao terreiro 
)

11 _lic~_para informar s·em perda ele tempo se o seu cofre. tem forças para as po
c er saLisfazer7 e que n 'esse caso se ordenaria á commissão externa que empre
~ass~ toda: a sua vigilancia c activiclacle na prompta execução ·elas reaes ordens, 
qu~ cl_evm ter logo feito. 

A VIsta elas precedentes observacões a commissão não póde deixar ele decla-
rar · 1 o q . N 'r 1 lh · f 1 · . · , ue a commissao externa ez tuc o o que e cumpna azer para evar 
~ effeito a resolução cl'esta camara, tomada sobre a indicação offerecida na,sessão 
c 0 anno passado, e empregou toda a sua vigilancia e actividacle dentro elos limites 
{l~e lhe competem1 pois que não tem· auctoriclacle nem meios para obrigar a par-
ne~ para os seus destinos os engenheiros nomeados; 2. 0

1 que estes não pocliam 
partir som . . b . . . t " os mmos precisos para a sua su SistenCia, como mm expr~<>Samen e a 
~~-~In~ commissão externa havia exposto na consulta ele 9 ele jul~o, {L qual, em 
P arm _ele 7 ele a.gosto1 se respondeu haverem-se mandado expedir os despachos 
~el~es~tnos , e que7 portanto1 injustamente lhe seria estranhada esta necessaria 
a .a J:, e execução, como no dito officio se diz elles merecem. · 
l Nao entrand6 7 porém, no exame elas causas que inutilisaram a recommenclação 
c a camara ao governo

1 
a commissão limita-se a propor: 

m l.. 
0 

Q.ue se r enove a mesma r ecommendação por maneira que tenha e:ffectiva
clr~nte o r esultado de effectuar-se a comparação elas actuaes medidas com os pa
cl oe

1
s
8
· elo systema metrico-clecimal a tempo ele pocler ser apresentacla na sessão 

e 29. -
l E desejando entretanto a commissão adiantar a introclucçâo na uniformidade 

lc ~s medidas, e para isso anresentar ainda n' esta sessão ele 1828 o projecto ele 
ei res t' ·r pec 1vo7 propõe : 

~.o Que aos cinco actuaes membros, ele que consta, se reunam mais dois, 
sendo um cl'elles o ST . deputado 'l'rigoso, porque tendo já em ·outro tempo, como 
b~hbro ela_ commissão externa, sido encarregado em Coimbra ele dirigir os tra
a~ 0 S.., relativos a este obj·ecto, e preparado o regulamento para a facil e prudente 
c c opçao elo novo systema ele pesos e mecliclas, póde mlúto auxiliar a-commissão 
om os seus conhecimentos. - . 

Camara elos deputados, 26 ele janeiro ele 1828. = Fmncisco Antonio de Cam
- ~08 = Francisco ele Pmda T1·avassos = José Homern CmTeia Telles = Fntnc·isco 

JVOa?·es F . A . b v . ,., . . G . ~ 1 anca = ntonw Lobo de Bcw- os a .1.1 e1·reLra .1. ew::e~1·a ~1·ao . 

Parecer 

N .• 1 

A co . N • l l l . go 13 0 
numssao espeCial encarreg?'cla ele procec er ao exame ore enae o no arti-

}lo . b9 · cl_a carta, pesa, como eleve a grancle:?ia elo encargo que esta camara houve 
Cl~ ~m lllcum.bir-lhe . Em todo ~ tempo se1·á credor ele mlú sizucla attençâo o 

lJrimento cl' aquelle artigo; mas a gOTa que é forçoso examinar as occorrencias 
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ele uma epocha, na qual muitos factos se _produzem, como prova ele pollCO escru
pulo na observa.ncia ela carta, este exame r,equer a maior constancia, assiduidade 
e madureza. A commisst.'t0 impoz-se estas regras como normas inalte1·aveis elo seu 
procedimento; mas rec,eia que apesar cl'i~so lhe seja impossível satisfazer cabal
mente o fim para que foi creacla ; certa, :porém, ele que as imperfeições involunta
rias dos sellS trabalhos serão corrigidas pela sabedoria ela camara, espera que 
essas imperfeições não prejudiquem a importancia essencial dos mesmos trabalhos. 

Logo desde as suas primeiras conferencias conheceu a commissão que duas 
especies ele infracÇões da carta poderiam occorrer ao seu exame: umas commet
ticlas por aquelles cuja accusação e juizo pertencem ás camaras leg·islativas, e 
outras c<'>mmetticlas por auctoridacles que não se comprehenclem nas disposições 
elos artigos 37. 0 e 41.0 § 1.0 ela mesma carta. Mas como o artigo 139.0 não cli~
ting·ue entre os infractores, é f,)ra ele duvida que toelas as infracções estão sujm
tas ao conhecimento elas côrtes, e que estas hão d·e ter um meio ele prover para 
conservarem exacta a observancia ela lei ftmclamental, ainda quando lhes não per
tença accusar e julgar os que a tiverem violado . Por isso a commissão se fez 
cargo elas infracções que á sua noticia vieram, commetticlas por alguns magistra-

- elos, e são por ora as que formam a prinieir::t. parte elo presente relatorio . 
A principio tencionou a c6mmissão juntar todas as materias que se offereces

sem á sua competencia, e expol-as ele urna só vez ao juizo ela camara; mas sen
do-lhe remetticlos. alguns requerimentos ele partes, as quaes se queixam ele in
fracções ligadas a um vexame successivo e permanente, e não devendo por iss~ 
demorar-se a resolução com que houver ele prover-se a esses requerimentos, jul
gou a commissão que era preciso produzir quanto antes, l)erante a camara, os 
ditos requerimentos e o resultaclo elas informações que ácerca cl' elles se tê em con
seguido. E como ha factos ele outra 01·clem, sobre os quaes já se acha fixo o p::t.
r ecer · ela comm:issão, não viu ella motivo justo para deixar ele lmir algtms elos 
mesmos factos a este primeiro trabalho, antes achou isso conveniente, por não 
accumulaT em um só relatorio grande numero ele objectos, cada um elos quaes 
eleve ser mui r efl.ecticlamente ponderado. Emquanto pois a commissão se esforça 
por levar ao fim o exame que cl'ella foi exigido, e cleliberar sobre diver sos arti
gos cl_o mesmo exame, offerece á consideração ela camara a segtúnte materia, a 
qual se acha naturalmente cliviclicla em duas partes; a saber : infracções pratica
elas por membros elo poder judicial e outras praticadas por membros elo poclel' 
executivo. 

Primeira parte.- Foram pre~entes á ·commissão dois requerimentos, nos quaes 
o padre Fabião Clariano ele Sousa, Antonio Joaquim Rodrigues L eiria e outros 
se queixam ele que, ele baixo elo pretexto elos acontecimentos occorriclos n' esta c~
pital, nos fins ele julho proximo preterito, elles supplicantes e muitos outros Cl
claclãos foram presos sem culpa formada, e sem ella retidos por mlÜto tempo na 
cadeia, sendo depois soltos 1-ms, e prommciaclos outTos . Queixam-se mais ele que, 
requerendo os pronunciados, tanto ao governo como aos juizes ele primeiTa e se
glmcla instancia, a public:icl.acle elo processo, e principahnente ela acareação, não _ 
lhes foi: possível obter para isso despacho algum, antes pelo contrario os magis
trados r espectivos têem pretendido violentar os réus a serem secretamente aca
r eados com as testemunhas que lhes fizeram culpa. Allegam que estes factos são 
outras tantas escandalosas violações ela- carta constitucional ela monarchia, ::t.rti
gos 126.0 e 145.0 § 7. 0

, e pedem a esta camara que, cumpTinclo o clisposto no 
artigo 1 39.0

, proceda como julgar necessario, para que nunca mais seja violado 
o cocligo ela liberdade nacional. 

Por proposta ela commissão pediu esta camara ao governo, pelo ministerio 
r espectivo, as informações que a mesma commissão julgou precisas sobre a m~
teria elos dois mencionados r equerimentos,. e na sessão ele 21 elo corrente ouv1u 
ler a camara os papeis remetticlos pelo dito m:inisterio. 

D' elles consta que · nos mezes ele agosto e setembro ultimos o correg·eclo_r 
elo crime elo Rocio, Izicloro Antonio do Amaral Semblano, o corregedor elo cri
me elo bairro Alto, l\fartinho T eixeira Homem de Breclerocle, ~ o correg·eclor 
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do crime elos Romulares, Francisco de Paula de Brito e Barros Villar, fizeram 
]_)render, por ordem sua propria e sem culpa. formada, trinta e tres pessoas. Que 
a causa d' estas prisões foi o achar-se :~;rovada a exi~tencia de tun crime de lesa
lliagest_aele de primeira cabeça e o constar que os presos eram n'elle implicaelos . 
Qu~ tnnta e um, cl'estes presos foram retidos na cadeia sem prommcia por muito 
lll~ls ele oito dias e algtms por mais de quarenta. Que depois foram soltos cleze
sels e pronuncia elos quinze. Na relacão ao diante jtmta, extrabicla elas que remet
teram os corregedores, e assignadá' pelo secretario r elatm;· ela commissão, se cli
~e~ os nomes dos presos, os dias ele prisão, solttwa ou pronuncia, e por qual dos 
Jl~1~es foram praticados estes prÕceclimentos a r_espeito ele cada 1un cl' aquelles in
c _1Y1eluos. Consta mais elos referidos papeis que os prommciaelos requererf~>m ao 
gov~rJ?-o e aos juizes a acareação publica. Que · em data ele 6 ele clezembro ultimo 
~ llil~stro elas justiças encarregou ao cbanceller, servindo ele regeelor da casa ela 
lupplicação, que deferisse a este requerimento como fosse justo. Que o chancel-
. er, acl~ando já a materia resolvida pelos juizes, ma.nclou ctunprir essa r eso1ução, . 

_ :lefer~ndo~ o requerimeJ?-tO. Que oN corregedor elos Ron=!:ulm'es nego~l a pu~licicl~cle 
acaieaçao, pqrque, cl1z elle, «nao sendo essa a pratica estabelec1ela, nao se JUl

fav~ au~torielade competente para a alterar, com o fimclamento de que ainda· não 
avla ~e1. regulamentar que prescrevesse as formulas>>. Que o• corregedor elo bairr0 

ft;to Slmil~~ntemen~e não _concedeu ~ acareação publica, porque, diz e~l~ : «não 
l e compeLia defenr ao que reqHenam os supphcantes, quanto á pubhCidade e 

1og~r ela acareação, {L qual estava prompto a ·procecler, nos termos até aqui estabe
clclclos _e como se tem praticado_ aom os mais réus>~- Não con~ta se ao corr~gedor 

0 Roc10 requexeram os respectivos réus a- acareaçao em pnbhco, porque, chz este 
c~rregeclor, «nos juizos ele primeira instancia não ha reg-isto ele petições e clespa
c 08 >J · Consta que á casa ela supplicação requereram os réus a pl.lbliciclacle ela 
lçareação, e que sobre estes requerimentos se proferiram dois accorclãos, ambos 
c 0 teor seguinte : <<Accorclam em relação, etc. Que não deferem :i!. este requeri
mento por não haver ainda lei que eletermine o modo ele ser r egularmente exe
cnt~lo o artigo ela carta que o supplicante cita, elevenclo entretanto proceder-se 
~a . ó~·ma elas leis e estylos praticados sempre em casos similhantes . Fique esta 
c eclsao em pocler elo guarda mór, para constar, e se elê certidão ao supplicante, 
querendo-a . Li"Sboa, 20 ele novembro ele 1827 ». - Assignaclos em ambos os ac
Hrcl~os os desembargadores Carneiro, Palha, lVIoraes e Brito, V ellasques, Castro 

eunques i.- Consta finalmente que estes accorclã.os foram embargados, e que os 
::~al:g:os não foram_attenclidos: 0 a~corclão que os rejeitou é assign~clo pe~osNeles-

~lgaclores Caxnm1~o, Ca,~t::o Hennques, Vellasques, Mor~es e Bnto e ~nnoes 2 • 

p claro pqr esta expos1çao que os corregedores elo ban-ro Alto, RoCio e elos 
tlllnlares infringiram a lei ele 6 ele dezembro de 1612, § 1L1.0, o alvará ele 19 . 
~ outubro ele 17 õ4 e o ele 5 ele março ele 1790, § 1. 0 ; porquanto estas leis per
fi ttern a prisão sem culpa formada em certos casos, mas ordena]ll que no. pre
}0 tempo ele oito dias ou se forme a culpa ou se solte o preso. Emquanto po

Iem_ não houver outra lei que regule o disposto no artigo 145. 0 § '1 .0 ela carta, 
~~~ellas serão r eputadas. fazerem parte elo_ mesmo paragrapl;w ; e as_sim o r_e~o
tr ce o ?Orregedor do bauTo Alto nas segumtes palavras elo seu officw ao mlhls-

0 elas Justiças e por este remetticlo á camara: ccAuctorisou-me a este procedi-

Mo. 
1 

José J~aquim Car~eiro ele Carvalho, José Pereira Palha ele Faria Guião, Ignacio José de 
A.praes e Bnto, Francisco ele Alarcito Vellasques Sarmento e Fn1ncisco ele Castro Hem·iques. rese t• -vendo n arn?s aqui os seus nomes por extenso, como temos fe~to ~0: casos analogos, porque _ha-
ser· 

1
-r:-os _dd!erentes graus da magistratura e outras classes mchvtduos com o mesmo appelhelo, 

litira c rffio1l a muitos leitores reconhecer quaes d'ell es tomaram parte activa nos successos po
d'a~05\1attenta a quasi absoluta falta de subsidias exactos ácerca elos funccionarios publicas 
irre~lel a epocha, pois o Almanach 1Jo1·t~~guez, alem ele ser incorrecto, publicava-se em periodos 
dos ~~~i'r~s, e a Gazetct ele Lisboa IJOUCftS vezes dava conta ele similhan~es despachos. O terceiro 
clipl enclos desembargadores fôra aposentado por decreto de 24 de JUlho ele 1823, mas outro 
cloisoma ele 25 ele outubro ele 1827 mandou-o continuar em exercicio na casa da supplicação, e 
dor ~ezes depois, a 22 de novembro, passou a juiz da chancellaria, ·graduado em élesembarga-

2 os aggravos. 
do p0 ~ntonio Pedro Simões, · qne antes da outorga da car.ta constitucional prrtencia á relação tto. . 
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mep.to o alvad ue 6 de dezembro de 1612, § 14. 0
, e o alvr.rá de 19 ue outubro 

de 1754, que me parecem sei' a lei a que se refere o§ 7.0 do artigo 145. 0 ela 
carta constitucional da UJ.onarchia portugueza, visto que ainda não temos lei re
gulamentar posterior á data da concessão da mesma carta, p ela qual hajamos d_e 
nos regular em taes casos u. Não pó de portanto entrar em duviéj.a que os refen
dos corregedores, aproveitando as excepções das leis citadas, mas não se confor
mando com a clausula encorporacla nas mesmas excepções, e violanelo assim as 
ditas leis :infringiram a carta que ·a ellas se refere. . 

Muit~ bem o conhecem estes juizes, e por isso, para agont fugirem da res
ponsabilidade que sobre si toma~·am, dois cl' elles pretendem inculcar que para 
formação da culpa basta só a existencia de prova no summario, sem ser precisa 
mais solemnidade alguma, isto é, sem elependencia ele pronuncia. Diz o col'l'e
geclor dos Romulares «que a maior parte elos prommciactos já tinham a culpa 
provada muito antes da prontmcia, e algm1s antes de serem presos>> ; e diz o cor
regeelor do Rocio: «Bem visto que a prova do delicto se verificava anterior
mente, segundo as assentadas)) . .Mas não póele aproveitar-lhes este subterfugio, 
porquanto não é da existencia de qualquer prova .que se segue1n os e:ffeitos da 
culpa formada, mas sím elo despacho de pronuncia. O alvará ele 5 ele março 
de 1790, § 1.0 (que o correg~clor elo bairro Alto não julgou conveniente citar) 
mtú claramente o diz, quanclo ordena que, formada a culpa no prefixo t empo 
ele' oit9 dias, ·comece logo o liVTamento, ou seja o réti remettido aonde tocar, e 
como nem o livramento, n em a remessa elo réu podem preceder á pTommcia, é 
evidente que o dito alvará designa por culpa formada o despacho que prommcía 
sobre a prova elo summario; antes ·e depois d'este alvará sempre o fôro ·assim o 
entendeu, e não estava ·reservado para o t empo actual mudar a significação das 
palavras, como fo sse conveniente, p~ra destruir as garantias que a carta nos as
segm·a. Os · mesmos juizes infTactores não ousaram dar o nome solemne de culpa 
formada á prova que clizem existir nos autos, e apenas procm·aram servir-se de 
termos com q11e, a ser possivel, desviassem a attenção d'est::t camara. · 

Se, porém, consegtússem justificar-se, quanto aos presos, que depois pronun: 
ciaram, mmca o alcançariam, pelo que respeita ás p essoas que, so:ffrendo rum 
longa detenção nas cadeias, foram soltas, sem que toclo esse tempo bastasse para 
obter a prova contra ellas mencligada. 

Ha na relação do corregedor do Rocio uma especie nova no fôro portuguez . 
R espondendo este juiz ás perglmtas que lhe foram feitas, ·declara os dias em que 
prendeu, soltou e pronunciou cada um elos indivíduos contra quem havia proce
dido; e como assim manifesta as infracções que commetteu, pretende offuscal-as, 
dizendo que por fa.lta ·de sufficiente prova desp1·onundou as pessoas que por tanto 
t empo retivera na cadeia . Cumpre notar a este respeito, não só que a clespronun
cia excede a auctoridade ele um juiz de primeira instuncia, não havenelo rectn~s~ , 
mas que, não mencionando o corregedor do Rocio prommcia alguma elos indlVI
duos que elle mesmo mandou soltar , não se entende como poderia desfazer o que 
mmca tinha feito. Manifesta-se, porém, por esta sua propria confissão, que sem 
prova sufficiente demorou na cadeia, mtúto ·alem elo praso da lei, 0s iD.divicluos 
ClllC diz ter despromtnciado; e mostra-se igualmente que este juiz reconhece a 
prommcia como 1mico meio legal ele prival'· os cidadãos cJa sua liberdade, esce
ptuaclos os casos e com as clausulas de que já se tem feito menção. D'este mod~ 
a mesma phrase, que o corregedor do Rocio empr egou para se justificar, serve so 
ele melhor convenceP o seu crime e o dos seus dois collegas que o imitaram. . . 

Parece igttalmente certo que, negando-se aos inclividuos pronunciados a ·pubhci
elade da acareação, foi o:ffeneliclo o artigo 126. 0 ela carta pelos corregedores elo bairro 
Alto e dos Romular es, e pelos desembargadores Carneiro, Palha, · Moraes e BritoJ -
V ellasques, Castro H emiques e Simões, por todos os quaes foi feita essa negati;ra. 
Das informações r emettidas pelo governo se vê que aquelles inclividuos requerera.])). 
aos ditos ·magistrados a publicidade da acareação depois da pronuncia, e em taes 
termos o artigo citado obriga os juizes a fazerem publicos os actos elo processo-
O modo como o artigo se explica mostra bem que o nosso augusto e immortal.le
gislaclor constituinte, conhecendo as pcssimas consequencias elo segrédo forense, 



.127 

quiz que ao menos nas causas crimes a nação portugueza fosse livre d'aquelle 
mal desde o momento em que se jm·asse a carta; outro1 fim. não podiam ter as 
p~lanas desde já. E stas palavras excluem a clepenclencia ele qualquer acto poste
rwr a _ellas, e a falta que os juizes pretextaram, de lei qti.e .determine o modo ele· 
Clllllpnr regularmente O artigo 126.0

1 
não póde servir de estorvo á sua execução, 

~em tal. lei é necessar.ia . Mui facil sen.t sempre a.brir uma porta e fazer na casa 
c as au~hencias o que até agora se fazia no interior de uma cadeia; e assim, como 
sem _lei que o r eg-nlasse, foi introcluzielo no fôro o costume e esty lo que agora tão 
~~rtmazmente se defende, assim os juizes, para se conformarem com a carta, po
cltam e. cleviam alterar aquelle estylo sem fazerem necessaria qualquer superior 

etermmação. 
Se 0 que fica exposto não fosse bastante para provar esta verdade, SE\1-o-ía o 

exe~plo do que se tem praticado nos conselhos ele guerra ela marinha. T enclo-se 
pechd.o .ao ministerio cl'esta r epartição as informações necessarias para constar de 
~ue 0 I?gem proceclêra a publicidade cl 'aquelles conselhos, foram pelo ministerio 
1 ~~etticlos dois officios elo auditor geral respectivo, em clatas de 17 ele fever eiro 
~1 t~mo e 9 ele janeiro corrente, no s qnaes o dito magistrado assevera que desde o 
Jtua~ento ela carta sempre as portas elos mesmos· conselhos estiveram abertas, sem 
para Isso ~er havido ordem superior, e só po1· se entende?· que o a1·tigo 1 26. • ela cada 
~2ada mcns necessitava pcwa sua execução . D'aqui se vê que os embaraços pre
t e:x;taclos no fôro co·mmum não t ê em ftmclamento nem boa fé, e mais evidente se 
orna isso, r eflectinclo que nem os juizes solicitarram a r emocão de taes embara
;~s, 11~m o governo deu para esse fim a mais pequena pro-ridencia, apesar elos 

qn;;:lmentos elas partes. · ' 
h :N ao pó ele a commissão comprehencler qual é a essencial cliffer ença notacla pelo 

; };~?eller ela · casa ela supplicação na sua r esposta ao governo, entre ser um acto 
11 lco ~ f~zer-se em publico . 

ele ~s e:~cc10na:rios portuguezes clefin~m publiço aquillo que é COJ?n:tum e do uso 
r oclos, por 1sso as ruas ele uma cidade, os theatros e outros Simllhantes loga
d~s se chamam publicos, nem ha official algmn destinado para passar certidões 
te fue em taes lagares acontece, e tornai-os assim publicos ela maneira que en
lll ncb 0 chanceller na linguagem de direito i é igualmente impossível achar algu
pt~li ase e~ qne possa fundar-se a mencionada clistincção . Em consequencia, acto 
ze~cl~~. sera sempre aque~e a que t,odos -possam as~istir ; o ac~o porém que, fa
de , .. se · e~ segredo, depms se publica, cl1z-se publwaclo : esta e a }Jhrase ela or
)r:a~~o, hVJ.·o ru, titulo LXII, citada pelo chanceller, e similhantemente se ex
to c~r~~ a carta se o seu auctor quizesse dar · ao processo crime uma publicidade 

0 
~ ~nor aos actos, em vez ele ·ser seu intento que estes fossem publicas e · vistos 

~ 1 ~ odo~ no·mesmo momento ela sua celebração. O segredo determinado na orcle
·i açao, livro v, titulo cxxrv1 § 5. 01 tambem citado p elo cha.nceller, era só r elativo ·b ~ausas elos réus segmos ;_ e seria ocioso demonstrar que outro foi o segredo 
~z·ohclo peln. cm·ta. E sta, finalmente, . assim como no artigo 126. 0 diz que se1·ão "pt~
a ~cos 0~ actos do processo criminal, assim no artigo 23 .0 diz qtte se1·ão publicas 
e!t ~essoes de ambas as camaras i e n' este ultimo faz bem visível contraposição 
feit~~ 0 segredo_ e a publicidade. Por isso assiJ?, e. elo mesmo moela por que são 

l)l' em publico as sessões elas camaras legislativas, elevem sel-o os actos ele> 
ocesso . . l l S cnmma c epois ela ·prQnuncia. 

re .e 0 governo não tivesse pedido ao chanceller ela casa ela supplicação tun pa-
cer que d . "' . ' li ffi . cl'a ue par~ na a (:)Ta premso n'esta caJ?lara, nao a-p~arecena n. e a o o cw 

tig· q 
1 9

lle mag1straclo, defendendo o procedimento elos Jmzes que vwlan1-m o ar.
tiv 

0 ~6 · 0 
ela carta, . e r ecorrendo tambem á elesctU}Ja de que só ao poder legisla

g1~ pertence. interpretar as leis, como se as-palavras elo dito artigo tivessem al
applia obsctwiclacle e precisassem interpretação, ou como se, conforme a parte 
gad cavei cl~ ordenação, livro r titulo v, § 5 .0 , não fossem os mesmos juizes obri
clefe0·8 a pechr ~;Jssa interpretaçã~ ele que se figura tanta necessidade. :Mas nem essa 
tigo ~j 6~em a falta ele ordens expressas do governo p~r~ o cumpr~e~to elo ar
Põns b .. 

1
: ela carta podem bastar no parecer da comm1ssao, para ex1mu· da res-

a I 1clacle · · ' · cl ' t" é · 
< os Jl.llzes que negaram o cumpnmento o mesmo ar ~go ; prec1so 
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que os membros elo poder judicial por mna vez entendam, que na execução elas 
leis forenses não ele1)enclem elos preceitos elo governo, assim como não poderão 
desculpar-se com · elles se os receberem contrarias áquellas leis e deixarem por 
isso ele cumpril-as. . · 

Portanto parece á commissão que as prisões sem culpa formada, feitas pelo 
corregeelor elo crime elo Rocio, Izieloro Anto1úo elo Amaral Semblano, pelo corre
gedor elo crime elo baino Alto, Martinho Teixeira Homem ele Breclerocle, c pelo 
corregedor elo crime elos Romulares, Francisco ele Paula ele Brito e Barros Vil
lar, as quaes, segtmclo consta elas relações dadas pelos ditos mag·istrados, se es
tencleram sem prommcia alem ~le oito dias, · foram outras tantas violações ela carta 
constitucional ela monarchia, artigo 145.0

, § 7. 0
, porque este paragrapho, em

quanto sobre a sua materia não houver nova 'legislação, eleve r egular-se pela 
existente, como el'elle mesmo se conclue; e nos casos em_ que a lei ele 6 ele de
zembro de 1612, § 14. 0

7 o alvará ele 19 ele outubro ele 1754 e o ele 5 ele março 
ele 1790, § 1. 0

, permittem a prisão sem a solemniclacle ela culpa formada, é n'e~
tas leis prohibicla a detenção na caeleia por mais ele oito dias sem a clita sole:mlll
clacle. 

Parece mais á commissão que o corregedor elo bairro Alto, Martinho Teixeira 
Homem ele Bredero.cle, o corregedor elo crime elos Romulares, Francisco ele P aula 
ele Brito e Barros Villar, e os desembargadores ela casa cl:;t. supplicação, Carneiro, 
Palha, Moraes e Brito, V ellasques, Castro Hemiques e Simões, negando aos réus 

• a publicidade ela acareação depois ela p.rommcia, violaram o artigo 12'6 .0 ela mes
ma carta. 

E para que estas violações sejam punidas parece á commissão que os docu
mentos cl' onde ellas constam sej am r emetticlos ao governo, pelo minis te rio elas jus
i ças, o qual procederá como for elo seu o:fficio . 

Segtmela parte. - P elo exame dos papeis já mencionados na primeira parte 
cl'este relatorio, constou á commissão que ao governo, pelo ministerio elas justiças, 
se dirigiram requerimentos a solicitar a execução elo artig·o 126.0 ela carta, e que 
estes requerimentos procluziram apenas o e:ffeito de ser expeelicla pelo cleclaraclo 
ministerio, em data ele 6 ele dezembro ultimo, uma portaria, na qual se ordenava 
ao chanceller servindo de r egeclor ela casa ela supplicação, que cleferisse aos :mes
mos requerimentos como fosse justo. Assim o attesta ·o cha:o,.celler no seu officio, 
que o governo r emetteu a esta camara, e assim o certifica o guarda mór ela rela
ção em lilll dos documentos que acompanharam o elito o:fficio. E cliz o chanceller 
que, como os juizes já tinham negado a publicidade ela acareação, elle incleferíra a 
suppJica,. 

E certo que os juizes, tenclo na carta e no seu o:fficio quanto bastava para 
ctm1prirem o artigo Dl6 . 0 , elevem responder pela, falta em que caíram, sem pode
rem desculpar-se com as omissões alheias. Mas ta,mbem é certo que o ministro 
ele estado ela repartição competente, constando-lhe que havia algum embaraço no 
cumprimento elo citaclo artigo, devia averiguar qual era a causa d'esse embaraço i 
e achando que elle exigia providencias do govern,o, era elo seu o:fficio, na fórma 
elo artigo 75. 0 , § 12.0

, expedir os decretos, instrucções e r egulamentos que jul
gasse necessarios para boa execução elo artigo 126. 0

; se porém lhe constasse que 
o embaraço proceclia só ele omissão ou má vontad.e elos juizes, devia contra elles 
pôr em execução os artigos 121.0 e 123. 0

7 e as leis existentes sobre a responsa
bilidade elos :magistrados. 

Mas o ministro, longe de satisfazer ás suas incontestaveis obrigações e clar 
mna ou outra provielencia sobre materia tão grave, nem ao menos se dignou fa
zer algum exame sobre a mesma materia, e commetteu o deferimento elo negocio 
á estação onde absolutamente se repugnava ao cumprimento ela 'lei fundamental. 
D' este modo conspiraram os poderes executivo e judicial para privarem de uma 
elas principae~ garantias e_ clir_eitos políticos elos cidadãos portuguezes aquelles 
indivíduos que, achando-se 1m1)hcaclos nas devassas a que se procedeu pelos tmntti· 
tos elos fins ele julho ultimo, não tiveram n'essa epocha a forhma ele ser milita
res, 0 por isso gemem ainda boje , nas prisões, sem lhes ser permitticlo, ·ou con-
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vencer de falsas as testemunhas que os culpara:m, ou serem por ellas -convenciclos 
e verem. assim decidida a sua sorte pela absolvição ou conclemnação. 

Parece pois á commissão que ao ministro -elas justiças, José Freiré ele An
drade, a cujo caro·o estava esta r eparticão no dia 6 ele dezembro ele 1827, per
tence tambem a 1~sponsabihclaele que r~sulta de ter sid:o violaelo, com? fica ex
posto, o artigo 126. 0 el a carta constituci-onal, visto que, na fórma elo arbgo 103.0

, 

§ 4. 
0 ~ os membros elo poder executivo são r esponsaveis pela, falta ele observancia 

cl~ _!~1, assim como todos os empregados publicas o são estr ictamente, :o.a f~n~a elo 
a-Itigo 145. 0

, § 27. 0
, não proceclendo contra os seus subalternos pelas om1ssoes e 

abuso~ que estes commetterem. E por estes motivos parece que tem logar a ac-
cusaçào elo mencionado ministro. · · 

Fo~ presente á commissão um requerimento elo chefe ele esquadra reformado, 
Antomo Pio elos Santos, o qual expõe que no dia 10 ele j aneiro corrent~ entrára 
~m _casa cl'elle supplicante o juiz do crime elo bairro ele Santa Catharma, José 
_1:arn~ ela Sihra Pinto, acompanhado elos seus ?fficiaes, e arrebatár~ ao. ~eslll:o 
snpphcante seus filho s e filhas, e parte elos moveis e roupas que possma; ehz mms 
~p.le n'essa mesma occasião SO\.lbe que tambem se lhe havia tirado ametacle elo sen 
l~lclo o uma pensão ele 4001$000 réis, e que tudo fôra mandado entregar á mulher 
c elle supplicant e. 
f) • Queixa-se ele que isto foi feito, não em resultado de sentença contrn. elle pro-
ericla pelo poder judicial, mas em execução de dois avisos elo minist1·o das justi
~as, J ?sé Freire ele Andrade, aconselhados pelo intendente geral da policia, José 
l oaqmm RodrigLws ele Bastos . Junta tres docmnentos para provar a existencia 
c os factos referidos, e alleganél.o que com os mesmos factos foi violada a carta 
nos loga_res em que por ella suo garantidas a propriedade elos cidadãos e a incle
penclencJa do poder judicial; r equer que pelos motivos expostos decrete esta ca
lnara a accnsaçã.o elo ministro elas justiças e elo intendente geral ela policia. . 

. Os documentos juntos pelo stlpplicante são: 1. 0 1 uma publica fórma ele clois 
av;sos elo ministro elas justiças, José Freire ele Andrade, dirigidos em data ele 24 i ~9 _de dezembro ultimo a José Joaquim Roclrig L1es ele Bastos . No primeiro cl' el
.~s diz o ministro que por informação do intendente geral da policia, sob reque
~m~nto . ela mulher elo supplicante e pelo summario de testemunhas a que o mes
• 

0 !~tendente mandou proceder, constotl ao governo que a mulher do supplicante 
e mu~to boa mãe ele famílias e capaz ele educar seus filhos; que p<tlo contrario o 
~nppl~cante é dotado ele pessima moral e entregue aos mais vergonhosos excessos 

VICias, e trata barbararriente sua mulher e filho s,- a quem constantemente o:ffe-
rece · . os pewres· exemplos, e taes scemus ele horror e escanclalo, que se torna muito 
P:ngoso o estar na companhia ela sua familja; e que por isso é preciso chr uma 
)_

10mpta providencia para evitar a 'desgraçada sorte que ameaça a infeliz mulher 
c 0 supplicante e seus filhos, e a que os encaminha a perversidade de sei.1 marido 
~L pae .. ~ontim'ta este aviso dizend? q1:e1 na f6rma elo parecer. do int~ncl~nte ~eral 

a polic1a, o governo ordena proVIsonamente, e salvos os rumos orcltnanos, hvres 
~o ambos. os conjuges, que o intendente faça immecliatamente entregar á mulher 

supplicante todos os seus filho s e filhas que existem no poder elo supplicante, 
~conclue declarando que pelo ministerio ela jnstiça se manclaram expedir as or

ens .necessarias para que seja applicacla para alimentos ela mulher e filhos elo 
~h~~)hc~nte a~etacle elo seu soi~lo e ~ pens~o. ele 400~000 réis que elle r ecebe pelo 

sonro pnhhco. No outro av1so chz o mm1stro que, sendo presente ao governo 
a ?onta elo intendente geral ela ' policia ele 26 ele dezembro, sobre a execi.tção elo 
fYiso retro e:xtractaelo, manda o gove'i·no que no acto em qne se tTaslaclar a fami
ba · elo supplicante se tirem as camas respectivas e ametacle elo resto ela mobilia, 

em como toda a roupa elo seu uso . 
. O segLlllclo documento é uma ordem do intendente geral ela l)olicia ao juiz elo 

~~~e elo b~in·? ~le Santa Catharina, ~lata~la cl~ 7 ele ·Janeiro correilte, e cleter:tnl
está. ? ao chto JUiz a execução elos clo1s av1sos Já menc1onacl?s! e a est~ clocumento 
term~unto um term? ele protesto elo sup1)licante contra o mm~s~ro, _ ~mto o TI?-esmo 
ter . _no acto ela dihgencia. Uma publica fórma elo teor ela chhgenCla constitue o 
· ceuo documento . 
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Não pertence á COlllllllSsao averiguar se é verdade quanto nos avisos do go
verno se diz contra o chefe ele esquadra reformado, Antonio Pio dos Santos; mas 
é certo que, sendo o marido e pae ·O legal administrador de sua mulher e filhos, 
e de todos os meios de subsistencia do seu casa1, estão em direito marcados os 
casos ·nos quaes o chefe da familia deve ser excluído d'essa acbninistraçfLo . E s
tão igualmente designados os juizes ::t quem pertence conhecer de taes casos , o 
modo por qne h0- de proceder-se em cada um d'elle[l, como ha ele prover-se á cu
ratela, aos alimentos, etc., e nenhuma d' estas ma terias está incumbida ao gover
no . A carta, no capitulo rr do titulo v, especificou miudamente quaes são as at
trihuições do poder executivo, e em todo o dito capitulo não se encontra uma só 
palaYTa que confie a este poder as faculdades que lhe seriam precisas para regu
lar os clireitos inclividuaes dos cidaclãos . Em consequencia mal poderá duvidar-se 
de que o ministro da justiça, José Freire de Andrade, mandando tirar a um pae de 
f?>milias a aclministração de sua mulhel' e filhos, mandando fazer divisão dos bens e 
meios ele subsistencia do casal, e confiando á mulher do queix:oso a aelministração 
dos filhos e. de parte d'aquclles meios, usmpou as ftmcções proprias só elos Juizes, 
sentenciou sem ser auctoridade para ' isso competente, e atacou a propri eelacle e 
mais ~ireitos de um cidadão, e cl'este modo commetteu gravíssimos abusos ele po
cler. E escusado mostrar que estes abusos não foram corrig·[clos pelo summario ele 
testemunhas a que o ministro se refere, e menos ainda pe1a formula ele deixar 
salvos a ambos os conjuges os meios orclinarios. · 

Por isso parece á cornmissão que, tendo o mencionado ministro infringido a 
carta, artigo 145.0

, §§ 10.0
, 11.0 e 21. 0

1 é r esponsavel, na fórma elo artigo 103 .0 

§ 3 .0
, e tem lagar a accusação . 

Quanto á r esponsabilidade elo intendente geral da policia, J osé Joaquim Ro
clrignes ele Bastos, requerida pelo queixoso, por ter sido com o conselho elo mes~ 
mo intendente que se commetteram as infracções expostas , parece 'á commissão 
que não tem log-ar, porque tal conselho.não poz o ministro na necessidade ele vio
lar a lei, e por isso o rigor cl'es~a eleve caír sómente sobre quem obrou e não so
bre quem. cleu a sua opinião. E verclaele que no artigo 145,0

1 § . 9. 0 ela carta se 
mancla ptmir quem tiver r equerido uma 01·dem arbitraria ele ]Jrisão ; mas cbmo as 
leis penaes não devem ser extensivamente interpretadas, não pócle tlrar-se d' ellas 
argumento algum ele analogia para casos não expressos . . 

Quando a commissão já tinha principiaclo a examinar os decretos expedidos 
pelo minil:;terio da justiça em elata ele 18 de setembro ele 1827, e r efer enclaclos 
pelo m[nistro, José Freire de Ancl.rade, nos quaes se mandou passar o juiz ele fÓl'a. 
ele Bmga, Manuel Joaquim de Oliveira Viclal, para corregedor e proveclor ela co
marca elo Porto; o corregedor e provedor ela dita comarca, João Cardoso ela Cunha 
Araujo e Castro i, para juiz ele fóra ela cidade ele Braga ; o juiz ele fóra elo crime 
elo Porto, Francisco Antonio ele Abreu e Lima 2 , para corregeclor da comarca ele 
A veiro; o corregedor d' esta comarca, José ele Vasconcellos T eixeira L ebr e, para 
juiz elo crime elo Porto ; o corregedor da comarca de Miranda, Francisco Ignacio 
P ereira ele Se queira, para corregedor elo comarca ele Penafiel; e o corregedor 
cl'esta, Luiz 'l'avares de Carva1ho ;~, para corregedor ele Miranda ; foi .remettido á 
commissão mn requerimento elo mencionado João Carcloso ela Cunha Araujo e 
Castro, corregedor elo Porto, com actual exercício de juiz ele fóra de Braga, o 
qual requerimento fez com que a commissão se julgasse obrigada a inchúr no pre
sénte r elatorio o seu parecer sobre aquelles decretos, visto que _uma parte offen-
d.ida reclama sobre dois cl'elles a attenção cl'esta camara. · 

1 Foi depois juiz das relações dos Açores e do Porto, presidente elo tribunal commercial de 
segunda instancia, conselheiro do supremo tribunal ele justiç.a, ministro dos negocias ecclesias
ticos e de justiça, deputado ás côrtes, senador, par do reino, etc. Em 1855 r ecebeu a mercê elo 
titulo de visconde de Portocarrero, que era tambem um dos seus appellidos; mas quasi todos os 
diplomas officiaes posteri.ores á ~pocha de qu~ estamos tratando mencionam-o so eomo "Jo~o 
Cardoso da Cunha AraUJO", e deste modo ass1gnava os despachos na qualidade de secretano 
ele estado. 

2 D eputado ás côrtes pela provincia do .Minha na legislatura de 1826 a 1828. 
3 Aliás Luiz Tavares de Carvalho e Costa, corno con sta da propr:a assignatura, e1nhora se 

encontre muitas v.ezes da primeira fórma. Era tambem n'aquella epocba deputado pela dita pJO
vincia, e alludiu á sua transferencia na sessão de 24 ele j aneiro. Vide pag. 61 d 'este tomo. 

.• 
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A cm•ta, ·no artigo 145.0 , § 10.0, ordena que ninguem seju. sentenciaelo senão 
po1· auctoritlacle competente, e estu. não pócle ser outra senão a pessoa que, pelo 
modo estabelecido na lei, tiver recebido um titulo que a auctorise p~ra julgar as 
ca,usas ele certo clistricto. Emquanto pois chuar o praso :fixado no .titulo,, ou em
qua~to. este, pelos meios legaes, não for tirado á pessoa a . quem tmha ~rclo con
ceclido, não só a dita pessoa tem direito a exercer a auctondade respectiva, mas 
o~ habi~antes do clistricto competente têem ainda mais firme e muito mais atten
chvel d1~eit? .a não serem sentenciados por outro juiz. Parecenc~o incontestave~s 
estes prmc1p10s, é sua necessaria consequencia ·que o governo, tn·anclo a at.lcton
da~le á pessoa qcill cl' ella se achava revestida por titulo legitimo, e não sendo esta 
prtvação um effeito elos procedimentos regulados pela lei, faz com que os .habi
tantes de um termo ou ele uma comarca deixem ele ser julgados pela auctoncl~cle 
c~m)?et.e~te; e encarregando o officio ele j ulgar aquS~lles m~radores a .qual9uer ou
ti. o mchv1cluo, estabelece uma verdacleira e rigorosa comm1ssão. Assrm Vl.rá a ser 
VIolado, não só o § 10.0 , ma:s tambem o 16.0 do citado artigo 145.0 

Talvez haja quein pretenda que os artigos 121.0 e 122.0
, e as outras regr11s 

na c~rta estabelecidas, para firmar a inclepenclencia elo poder judicial, não podem 
a~phcar-se á act~1al magistratura, por dizerem respeito a uma 01:ganisação, qne 
amcla .não existe, cl' aquelle poder; e cl' este supposto principio talvez se queira 
conchu.r que ao governo ainda .é permitticlo re.mover e clemittir os juizes sem pre
ceclencla das formalidades constitucionaes . Mas tarcle se recorrerá a similhante 
argu~ento, visto que a lei ele 19 ele dezembro ele 1826, § 2. 0

, concedendo ao go-
. ;erno por tempo ele dois mezes, e n·a f6rma elo artigo 145.0

, § 34.0 da carta, a 
aculda:ele ele suspender e clemittir os magistrados sem clependencia do que se 

acha cltsposto nos artigos 121.0 e 122.0 ela mesma carta, interpretou estes artigos 
~ declarou que elles estão em seu perfeito vigor e exercício. Ainda poclerá in
~tar-se que a muclança não é suspensão nem demissão; mas cumpre notar que, an-
es ~os factos ele que se trata, a ninguem podia occorrer que o juiz, indigno ele 
8~~vu· em um logar, seria julgado digno ele servir em outro; e ainda é mais pre
Clso. ter em vista que a inclepenclencia elo poder juclicial não é 1.un privilegio con- 
~ec~clo aos juizes, mas 1.una garantia àsseg·ura'cla pela carta ao toclo ela nação por-
~?ueza e a cada ~a elas partes que a compõem; por isso aquelle elistricto que é 

~nv~d~ elo seu juiz, seja qual for a sorte pessoal cl' este, soffre 1una suspensão ou 
t~m~ss._,ao ·da unica auctoriclade competente para julgar as suas causas, e pela sub
s -It1.uçao ele outro individuo fica so:ffeendo os effeitos elas commissões que a carta 
·com tanta sabedoria .quiz abolir: 
. . Ao que fica exposto, e que só é relativo aos moradores elos districtos Cl'0os 
J,:_.uzes foram mudados, acrescem as vexações feitas aos mesmos juizes, e que 
sCão ]Jonderadas no- requerimento elo queixoso João Cardoso da Cmilia Aral'0o e 

astro. 

l' Exp-õe este juiz que, sem sentença que o ,privasse elo seu logar, foi expulso 
c e~e por um elos decretos de 18 ele setembro ultimo, e por uma provistto elo eles
em argo elo paço, cuja publica fórma jcmta, orclenanclo este tribunal que o quei
~o~o, dentro ele tres dias depois ela intimação, e debaixo ele pessoal r esponsabili-

ac e, 1?-l'J..ssasse a tomar posse elo logar ele juiz ele fóra ela cidade de Braga; que 
a Fr ec1p1tação ordenada causou transtorno na COl'reição em que o queixoso se 
ac lava em Leça ela Palmeira e occasionou graves inconvenientes a. elle queixo
~? i qu.e tendo elle, peló pao-~mento elos novos direitos elo logar elo Porto, aclqui
tlc ~ clireito aos emohunent~s elo mesmo logar, foi privado cl' estes pela muçlança 
;~~a :un emprego muito menos rendoso; e, :finalmente, que a sua repeltação foi 
par~clicla ~ela clifferença ele expressões que se nota no dec~·e~o da sua no,meação 
.c' l l 0 logar ele Braga, e no outro que lhe fez succecler o JUlZ de fóra d aq11ella · 
rslc a~ e: Allega o · queixoso que por tudo o referido commetteu abuso ele poder 
e n:ulnstro por quem foram referendados os decretos ele 18 de setembro ultimo, 
P~ e que se decrete a accusação elo mesmo m~ni~tro . . : 

c lem elo que fica referielo não pótle a comm1ssao clispensar-se ele pechr a esta 
c~m~ra que se sirva reflectir sobre as irregularidacles que se notam nos decretos 

acLos IJelo . ·a . ~ . . t"t l ' que respeita ás res1 enc1as uos Jmzes, seus 1 u os para exercerem 



132 

nova juriscl.icção, etc ., e verá a cama.ra como nos ditos elecrêtos se atropellar~n 
as leis e formulas estabP-l8cidas, e se obrigaram os juizes a se:rvir sem resicleuCla 
elos primeiros loo·ares e sem car ta elos seglmelos. 

Parece porta~to á commissão que o ministro elos n egocios ecclesiasticos e ele 
justiça, José Freire ele Anclracle, ,por quem foram referenclaclos os decretos men
cionn.clos alem ele offencler o cl.ireito pessoal elos inclivicluos a quelh res1)eitam os 
mesmos 

1

clecretos, violou a carta nos artigos 121.0
, 122.0

, 145.0
, §§ 10.0 e 16.0

, e 
está por isso incurso na responsabilidade elo artigo 103.0

, §§ 3.0 e 4. 0
1 e tem lo

.gar por isso a accusação . 
U alvará ele 1 O ele outubro ele 1827, expedido pelo ministerio ela justiça e re

ferencl aelo pelo ministro José Freire ele Anclracle, obviamente se apresentou á 
commissão como mn facto, com o qual o poder executivo usm·pou attribuições 
alheias e violou por isso a carta e a cl.ivisão elos poderes políticos n' ella estabe-
~ci~. . 

No artigo 75.0
, § 11.0

, clá a carta ao poder executivo a faculdade ele conceder 
titulas, ·honras, ordens militar es e clistincções em recompensa ele serviços feitos 
ao estado; mas como nada cl'i,sto pó ele ser pelo góvetno conceel.ido senão em re
compensa ele serviços, e como estes são sempTe pessoaes, paTece claro que as 
graças do governo tambem devem ser pessoaes e não concedidas a class~s 
ou corporações inteiras e por motivos não comprehendiclos na palavTa · « servl-
ços>J. . 

Quando para honrar uma classe ou um tribunal, e para o cercar elo esplendor 
correspondente á importancia das suas funcçõ es, for necessario clistüiguir elo r esto 
dos cidadãos e elas outms corporações do estado os membros ela indicada classe 
ou tribunal, só por uma lei poderá isso seT feito, e só o poder legislativo po
derá fazel-o; tanto isto é verclaele, que a mesma carta, nos artigos 16. 0

, 73 .o, 
78. 0 e 130.0

, r egulou como parte elo nosso direito publico os tratamentos elas clas
ses e corporações mais importantes ela nação . Os elas outras, considerados como 
um meio ele faz er ou indicar a classificação elos membros ela sociedade, elevem ser 
definidos por disposições geraes, as quaes, ainda que assim o não mostrasse o ar
tigo 75.0

1 § 14.0 ela carta, sempre seria evidente que só competem ao poder legis
lativo. , 

Mas o ministro José Freire de Andrade arrogou-se no alvaní ·ele 10 ele outu
bro ele 1827 o exercício cl'essas disposições geraes e fez uma lei por que conce
deu aos desembargadores elo paço, não só aos presentes, mas a todos os futm·os, 
o tratamento ele. (( excellencia», e deu assim uma clistincção honrosa, não a certas e 
determinadas pessoas, mas a uma corporação inteira, cujos 'membros fl1-turos não 
póde saber-se quem serão. Talvez para accommoclar aquelle alvará á lingúagem 
ela carta, n'elle se mencionassem os serviços que costtt?Jwvarn ser a escala por 
onde se s-ubia ao clesembargo elo paço; esta menção p01·ém não con·ige o vicio elo 
alvará, porque o artigo 75. 0 ela carta, no § 11.0

, não falla ele serviços que aincl_a. 
se não fizeram e que podem faltar nas pessoas clespachaelas para o dito tn
bunal. 

Á exposta usm·pação acrescento~1 o ministro outra igualmente ió.clisl)lüavel, 
poTque ousou elar ao seu. acto o nome ele alvará, e dizer que o mesmo acto, já em 
si mesmo arbitrario, valeria como carta passada pe-la chancellaria, posto que por 
ella não houvesse de passar, e duraria mais ele um anno, sem embargo elas orcl~
nações e leis em contrario: Assim, com um unico traço ele penna, r evog01..l o mi
nistro a legislação existente, e acabou de mostrar o seu pouco respeito á carta, á. 
divisão elos poeleres n'e.Ua estabelecicla e á org·anisação social ele,... que actualmente 
gosa a nação portugueza. 

Parece portanto á commissão que o ministro ela justiça, José Freire ele An
d,·acle, pelo qual foi referendado o alvará ele 10 ele outubro ele 1827, violou coJJl 
este alvará o artigo 15.0

, § 6. 0 ela carta, e é por isso responsavel, na fórma elo ar-
tigo 103. o' "§ 3. o; e tem logar a accusação . . 

Casa ela commissão, 29 de janeiro ele 1828. = Bispo de Cavo VenZe=J.l!fanttel 
.de JJ(acedo Pe1·eiTa Coutinho =Rod?·i,qo de Sousa Castello Bmnco =José Cmnillo 
Fe?'?'eim Botelho de Sampaio=José Machado de Ab1·e~t=Leonel Tava?·es Cabq·aZ· 
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Declarações' 

:1.." 

Quanto aos presos sem culpa formada, por occasião elos tumultos n'esta capi
tal no fim ele julho proximo passaclo, e r etidos na prisão mais ele oito dias sem 
se .lhes formar culpa, fui de voto que se violaram a lei ele 6 de dezembro ele 
l 612, § 14. 0

, e os alvarás de 19 ele outubro ele 1754 e 5 de março ele 1790, 
§ L 

0 
i porém que não houve infraccão elo artigo 145.0

, § 7. 0 ela carta, por isso 
q;w a camara, em sessão ele 18 de 'dezembro ele 1826, decidiu que a execução 
d ~ste artigo estava dependente ele lei r eo·ulamentar sobre os casos e fórma ele 
pn~ão antes de culpa formada, a qual lei 

0

aincla não está feita; :rambem fui ele 
l)arecer, qnaii!to ao ministro ele estado, Ee não cleclarasse que tmha Iogar a ac
cusação. =Antonio Ca~ello Fo1.·tes de Pina. 

2.• 
1?co ·~ · · C 11Ft l .u m a:;; mesmas restnçoes com que ass1gnou o sr. ame o 1 ores que ceve 

entender-se assignou tambem o= Bispo de Cabo Vel'de. 

A . rapidez com que hontem escrevi o voto em separado junto ao parecer cb 
comm1ssão .ele infi·acções, foi causa ele pouca clareza ela seglmcla parte do r eferido 
voto . ~or. isso cleclaro que eu sou ele parecer que o actual ministro elos i:legocios 
ec~les1ast1Cos e ele justiça infringiu a carta constitucional nos casos que declara o 
parec~r ela commissão, e que é responsavel por aquellas infracções. N'isto con
cordei com todos os membro· ela commissão . Não havendo pOTém lei que marque 
ll nattneza elos clelietos commetticlos pelos secretal'ios c1e estado, .e as pena& que 
t 1e.s corresponclem, não sei como se ha de fonnalisa:c contra elles o libello accusa
.ono, ~' não me atrevenclo a decidir este ponto assás clifficil, pareceu-me que 
~e clev1a reservar á sabedoria ela camara o l)l'Over n' este caso como julgasse 
justo. · 

. R~queiro qtle esta minha declaração se .mande imprimir junto ao parecer ela 
comm1ssão. =Antonio Camello Fortes de Pin.a = Bispo de Cabo Ve?'Cle 2• 

da 
1 

A ultima cledaraçã.o fo i feita e mancla:la acldicionar na sessão immediata, conforme consta 
' r~spectiva a.cta. · 

· tte ~ Do minudoso confronto entre os documentos annexos a este parecer, e que adiante sc 
~lo Uli-resultall encontrarmos irregularidades em nomes e appellidos. o mappa sob J1, 0 2, por cxem
of:li' .c ~ere n'alguns pontos das notas que tres corregedores dos bairros de Lisboa enviaram ele 
nele:~ ' r espectiva cH.mara, quando ali ás o. secretario e relator dH. commissão ele infracções, Leo
gist. \vares Cabral, organisou o seu trabalho á vista cl'aquellea elementos forne cidos pelos ma 
ér. Iac os a quem se incumbíra a prisão dos presuppostos réus. Desejando obviai' similhantes 
ta lOs e quaesquer omissões, consultámos outras peças o(ficiaes r eferen.tes aos mesmos indivíduos, 
p' ~~ .como as sentE'nças proferidas no mez el e outubro de 1828 pela commi,ssão que julgotl crimes 
d? lttcos, e corrigimos o citado map}Ja, dando-lhe tambem melhor fórma typographica. Assim 
e tspensa:se a l'elação que acompanhava o documento n.• 13, iclentica ao grupo segundo elo n.• 2, 
é ~~-· 1?, igual.ao primeiro grupo, excepto ~o; co_mprebencl.er m:'Lis quatro columnas, cujo teor 

eguJUte, e d1z respeito a todos os dezese1s mcllv1cluos ah designados : 
"tWndamento - Existencia verificada ele crime ele lesa magestacle de primeira cabeça. 
"por que onlem- Minha de offi cio, poder judicial e permissão ela lei. 
" or que mot·ivos - lnclicaçào de serem réus d'aquelle crime. 

de "Observctções - Nos juizos ele primeira instancia não costuma haver registo ele petições e 
e ; pachos i por isso não posso fixar as especies elos requerimentos e seus deferimentos; houve· os, 
em \tequer~ntes se contentaram, porque não usaram elo nl!g ravo, meio a recuperar-se. Se bem 
Cas aes Crimes seja permitticlo exceder os prasos concedidos para os menos graves, comtuclo o 

co ela. ] . • . ' 'b ref .· , ' c evassa se acabou nos trinta dias e se demorou a pronunCia por mot1vo c. e testemun as 
eu c,as · b · · 'fi t · t ' t das. " ' ' em v1 sto que a prova elo delwto se ven cava an enormen e, segunoo as assen a-

tou' T~m a' data ele 25 ele j aneiro ele 1828 e a assignatura do conegedor elo Rocio, Izicloro An-
1~ c 0 Amara I Sem bla no. , . 

0 u.• ~~~ros reparos e ~luviclas offerece a inda a coordenação. c~ ' esta s.._erie documental, mórmente 
quad . ' em que depOis de um oflicio do intendente da pohcta se le o protesto elo chefe de es
tre't Ia Antonio P io dos Santos p<~recenclo pela redacção estar incompleto ou deslocado. Eu-

auto o · ' d l t l ~ f' deficie . Impresso avulso e o Dicwio elas sessiJes da camaTa os c epu a~ os sao con armes na 
F ncJa, se porventura exis te. 

'lZCill l · ' ~ ' os a ac ' 'ertencia para não se nos attribu ir falta ele cmclaclo na transcnpç>~o. 



' 

N. 0 2 -Relação das pessoas que, sem culpa formada, foram presas. nos mczcs de1 arrosto e setembro de 18 2 7 

~ ~ 

a " 
" 

; 
' "" "' "" ;...O Cl.) , Nomes Estado Moradas Profissões o., "" 

:.. ~ 
o ~ 

P-< o 
" - - ---

Fabião Cla.riano de Sousa .•...... .. ...•. - Rua dos Ahtmos.. . . . . . . . . . . Presbytero ........ ... ..• ....•.... .. ..•. 
Francisco Antonio Fins . . ... . ......•.. .. Casado Rua do T~rreiro .. , ...... . . . , :S::queir? .......• , ••••...•...•. . ....... 
José Jerouymo Pires Moreira .....•...• . . Casado Rua do Otro . . , . .•. . .•... . . V1nhateirO ........... J •• • • . •• , . . •• • • •• • 

Antonio José Gonçalves de Aguiar .. . . .. . Casado Rua do Príncipe ..........•. Confeiteiro .. . ........... .. •. .' ......... 
Antonio Ezequiel de Aguiar ......... .. .. :Solteiro Rua do Priucipe.. . . . . . . . . • . Confeite i r o. , ..•.•. ..•...• .• ........... 
Francisco Rosa . .... . ..............•.•.. Casado Praça do Rocio ... ,., ...•... Sirgueiro ... . . ...... . ......• · ........ . .. 

. 8 Manuel de Araujo •••... ............... _. Casado Paço da Rainha ... . . . .... : .. Bqtequineiro .. . .. . ........ : . .... ..... · •. 
C,) 
o J eronymo José .... ..... . ..... .. ..... ... Casado Calçadinba do S. Miguel . . . . Barbeiro .... •.. .. .. ... . .. . .......... . . 
~ Domingos Camagli . .. .. . ..... . . .. . .. . . . Solteiro Rua da Prata .............. ,Guarcla-liVI·os ..... . ......... , ... , •..... 
o Carlos Bernardo Chacon •......... . •.... Solteiro Travessa de Santa Gertmcles Proprietario .... . •......•.............. Çl 

Manuel Gomes Lag·e .... . ........ . ..... . Viuvo Calçada de f::lant'Anna ....•.. Vidraceiro . .. . .. .. . ............. . ..• . .. 
José Dias de Carvalho ....... ......... . . Solteiro Rua do Passeio ...••....... Cirurgiào .... • .....•.•... . .•......... . . 
Gonça:lo José Rodrigues Vianna . . . . : ... .. Solteiro Rua das Pretas . . • . . . . . . . . . Negociante ........ . ................ ... 
José Gonçalves S. Thiago . ... ....... .. .. Solteiro Rua Augusta. . . . . . . . . . . . . . Alferes elo Pará ........•..... . . .... •... 
Bento Luiz Gonçalves Barca . ..... .. ... ·. Casado Calçada de ~ant'Anna ....... Cascavel . .. . . ........ : . . .. . ............ 
l\Ianuel José de Araujo .. . ............. . Casaclo Tí·avessa elas lVIonicas .....•. Porteiro da galeria ela camara dos cl f?putados 
Joaquim Manuel ele Faria Lima e Abreu .. Casado Caes do Soclré. . . . . . . . . . . . • . Foi redactor do periodico O fiscal dos abusos 

o Anastacio Luiz Galina.: . ......... . .... . Solteiro Portas ele Santa Catharina ... Com lo,ia de venda de cerveja .•.. . .. . ... 
~ Joaquim Galina ..... . . . . .... ...... . ... . Solteiro Portas ele Santa Catbarina .. . Com loja ele venda de cerveja .........•. . 
<11 José Felisberto Bossion . . ..... . ......... Solteiro Travessa ele S. Mamecle . .••. Foi corista no convento ele S. Domingos .. 
§ Manuel do Nascimento Mendes . : ...... . . Casado Chafariz de Dentro ..•....•. Barbeiro ...... . .. . ...... . ............. 
·; Manuel Baptista Lisboa . ....... ... . .... Casado Rua ela Conceiçito .......... Actor elo theatro do 8alitre . . .•• .••... •• . 
..a Antonio José Rodrigues Chaves ..••• .. .. Casado Rua dos Sapateiros . . ..• . .•. Com loja ele mercearia . .• . .. . . .. . .. ... . . 

0 José Antonio ele Almeida ...... . .... . . .. Casado Rua dos Retrozeiros .. ..... . Oflicial da secretaria elos passaportes .... . 
José Joaquim da Silva Pires Milão .. ... . Casado .S. Nicolau . .... . .... .. . ... Sacristão da freguezia de f::l. Nicolau ..... 
Manuel José de Araujo .................. Casado Travessa das lVIonicas . ... . .. Porteiro da galeria da camara dos deputados 

·gj José Felix Barata . . : . . .... . ............ Solteiro Rua dos Corcloeiros ......•.. Empregado publico •.... ; .............. 
~ D. Benevenuto Antonio Caetano de Campos Travessa dos Fieis de Deus .. PresLytero . ..... ...... . .......... . .... 

::l Manuel Jgaquim Delgado .... . ; ... . ..... No seu convento ..... . ..... Conego de S. João Evangelista .....• • ... 
~ Antonio Joaquim Rodrigues Leiria ....•.. Casado Rua. do Loureto •.........•• Capellista . .• . •... . . . · •.•.•..•... . ..... . 
~ Lourenço José dos Reis •.•.....•.... , .•. . Solteiro Rua Augusta . . .... . . . ..... Caixeiro de mercador ....•... : . . ....... . 
~ · José de Oliveira Pinto . .... .. ...... . .. . . Casado Calçad~t do Sacramento ...... Agente de causas ..•.• · . .•.. . .. • ... .. .. . 
A José da Silva Gil...~ . .... ........... . .. Casado Rua ele S. Paulo ............ Capitãq de navios . .•.•.•.•.•........ · . .. 

I 

Datada 

Prisão Solhtra 

1 ~gosto -
1 agosto 
1 agosto 6 set. 
1 agosto 17 set. 
1 agosto 17 set. 
2 agosto 6 set. 
3 agosto 
3 agosto 
3 agosto 6 set. 
4 agosto 
4 agosto 
5 agosto 6 set. 
lO agosto 17 set. 

1 set. 
12 set. 
G set. 

1 ngosto 
1 agosto 
1 agosto -
3 agosto -
1 agosto -
1 agosto 6 set. 
1 agosto 6 set. 
1 agosto 6 set. 
1 agosto 6 set. 
3 agosto 6 set. 
ti agosto -
2 agosto 7 set. 
1 agosto -
1 agosto -
1 agosto 1 set. 
1 agosto 7 set. 
1 agosto 7 set. 

Pronuncia 

14 set. 
14 set. 

-
-
-
-

14 set. 
14 set. 

.-
14 set. 
14 set. 

-
-

14 set. 
14 set. • 
14. set. 

6 set. 
6 set. 
6 set. 
6 set. 
6 sct. 
-
-
-
-
-

2Sagosto 
-

28 agosto 
28agosto 
28agosto 
28agosto 
28ngosto 

i 

....... 
~ 
>1-
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N.' 5 

Srs. deputados ela nação portugueza : -O padre Fabião Clariano ele Sousu., 
)teso r:a caeleia ela côrte e pronunciado nas devassas que se tiraram nos bairros 
c 0 R_ocw e Romubres pelos acontecimentos elos dias 24, 25 e 26 ele julho elo anuo 
~roxuno .Passado, vem r epresentar a esta camara o como a seu Tespeito se viola
ram ou mfringir am os ar tigos 126.o e 145. 0 § 7. 0 ela cn.rta constitucional clacla a 
b:~~S. 1:einos ; .assim, sendo preso sem culpa form.acla, á ordem do corres;eclm: ~o 

.lll o do Rocw, como cleneo·anclo-se-lhe sua pubhca clefeza7 quando a chslJOSicao pr . o .r , 
bhmeuameute citada é terminante, no modo e tempo, nas palavTas 't< ser ão pn-

cos clescle j <Í>> . . 
. . o supplicante, tendo soffrido, alem elo incommoclo ele sua prisão, grancle pre
JlUZo em se lhe não p ermittir publica. de fez a vem procurar n ' esta camara r emeclio 
ao mal r eferido, e exigir providencias para 

7
gosar elo b eneficio ela lei e poder con

;encer publicamente a malevolencia ele pessoas que, pouco affectas ao actual sys-
ellla de governo, a despeito m esmo ele incorrer em na pena ele p erjurio, se ani

lll~rall:l a depor contra a verdade elo facto ; e porque sej a fundada em justiça a 
)

1
el':lente supplica, é ela competencia cl'esta camar a o l)l!Over a ella, em conformi-

cace .elo artigo 139.0 : é por isso que o supplicante -E. R . JVI.cê ' · 
Lrsboa, 5 ele j aneiro ele 1828. = Pad1·e Fabião Clariano de Sousa. 

N.•· 4 

Le· ~rs . ,eleputaclos cl~ nação portugueza: - Dizem Antonio Joaquim Ro~lrigues 
liu llla, Manuel J oaqmm Delgael o Alvo 1, Carlos Bernardo Chacom, J oaqmm Ga
Bo a'.· Anastacio Luiz Galina7 J oão Antonio Lopes ele Andracle, ~o sé Felisb er~o 
G 881011

, Manuel José de Araujo, J eronymo José, Manuel de Arm~Jo, B ento Lmz 
Tl~nçal~es Barc~, José !elix. Barata, Joaquim ~Ianuel"' de Fa~·ia Lima e A breu, 
G eodoro Francrsco JVIacrel, Trmotheo José F erre1ra, Joao Mana L ocatel, Manuel 
~mes L age e Manuel elo Nascimento Mendes, pronunciados nas devassas a que 

)
1
]_cecleram os corregedores elo bairro Alto, elo Rocio e elos Romulares cl'esta ci

~:b~· ele L is ~o a, pelós ac?ntecimento~ ·dos ultimos dias ~le julho ele 1. 827, que, 
c' l a{;o elo p1 etexto elos ehtos acontecnnentos, elles supphcantes e m1.utos outros 
t lc ac aos foram presos sem culpa formada e sem ella r etidos na cadeia por muito 
ernp~, sendo depois soltos uns e pronunciados outros . 

i t Est~s r equer eram, tanto ao governo como li r elação e aos juizes ela primeira 

P
ns ~nc1a, a pnbliciclacl e Clo lJrocesso, e IJl'incipalmente da acareacão, mas não foi oss l b .t • , 

ctiv lVe ~ o ter IJ_~Ta isso despacho algum, e pelo contrario os magistrados r espe-

t t
os teem pretencliclo violentar os réus a ser em secretamente acar eactos com as 

es e h ~u? as que lhe fizeram culpa. 
. Simil.hantes factos são outras tantas escandalosas violações ela carta constitu

c~o~al ela monarchia, artigos 126.0 e 145 .0 § 7.0 , e como ás côrtes geTaes, no prin
~lp:o elas suas sessões, incumbe examinar se a car ta tem sido violada, e ele pro-

er como for justo, porque assim o ordena ella m esma no artigo 139. 0 : 

b .. Pedem a esta camara que, em cumprimento ele tão sag1·acla e impreterível l :ngaçã~, se sirva fazer o devido exame sobre as infTacções expostas, e pTocecler 
~a ?J.anen·a necessar ia, para que nunca mais seja violaclo o cod.igo ela liberdade 

acionai.-E . R. IVJ.cê= Como procurador, Antonio Joaquún RodTigues Lei'tia. 

N .• 5 

c" Secretaria de estado elos negocies ecclesiasticos e de justiça.-T erceira direc-
,ao. - - Ill mo E ffi . a J· • . J t J 12 J c · sr.- j m r esposta ao o c10 que v. s. me mngm na Cta a Cte CLO 
orrente c . l . l . N • l l J 

C l ' om a copm c a IJroposiCão c a commrssao especra encarregac a. ne pro-
ec er ao J ' el · · l h h ele tr < e_x~me CLeterminado no. artigo 139.0 a carta coustltumona, teu o a oma 

as . .tnsllllttn· a v . s. a, para ser em presentes á camara elos senhores deputados, 
be 111 ormações elos corregedores dos bairros elo Rocio, Remulares e bain:o Alto, 

\como a elo chanceller ela casa da SU]Jplicação, que .serve ele .reg:edor. . 
eus guarde a v . s. a Secr etaria ele estado elos n egomos ecclesrastlCos e ele JUS-

• E . 
consta slte lÜ~o appellido não apparece no ma.ppa enviado pelo respectivo corregedor, mas 

' c e var1o l ' 1· · ' s c ocumentos a que teremos de allnc u·. . 
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tiç.a, em 21 de janeiro de 1828. - 111.1110 sr. Antonio· Vicente de Carvalho e Sousa, 
deputado secretario da camara (los senhores deputados . =José F1·eú·e ele Ancl1·acle. 

N.• 6 

Ill. mo e ex:mo sr. -As inclusas informações dos dois corregedores das varas 
do crime da côrte satisfazem á determinação da serenissima senhora infanta re
gente do reino, gm nome de el-rei, que v. ex. a me transmittiu pelo aviso junto, 
acompanhando a copia da proposição feita na camara elos senhores deputados 
úcerca elos processos formados por motivo dos tunnutos que occorreram n' esta ca-
pital em os ultimos dias do mez de julho ele 1827. . 

'Affirma o elesembargador corregedor do crime ela côrte que :iquella vara não 
foram distribuídos alguns elos ditos processos, e remette o desembargador corre
gedor elo crime ela côTte e casa copia authentica dos accorclãos que se proferiram, 
indeferindo a pretensão dos réus comprehendiclos nos processos distribui dos áquella 
vara, que, segundo a intelligencia por elles réus dada ao artigo 1~6. 0 ela carta 
constitucional, requer eram acareações feitas em publico com as testem1mbas, por 
cujos d(:)poimentos havi am sido pronunciados . . Quaes foram os réus que isto r eque
reram, quaes . os juizes que julgaram o indeferimento e quaes as rasões em que 
elles se funclaram, tudo consta ela mencionada copia aüthentica, e el'ella tambem se 
mostra que uma petição ele 011tro preso, na mesma certidão referido, que reque
ria a dita publicidacle, me fôra dirigida pela secretaria ele estado elos n eg·ocios 
ecclesiasticos e de justiça, em data de 6 ele dezembro ultimo, para deferir como 
fosse de justiça. Informado ele· que a ma teria se achava j á decielicla nos accordãos 
proferidos pela auctoriclacle legal do poder jucliciaa·io, manclei se cumprissem os 
ditos accordãos . 

É tudo o que tem occorriclo n'esta materia; e pois que no dito aviso de v . ex: . a 

sou m~mclaclo interpor o meu parecer sobre o que respondessem os juize1:1, não 
posso deixar ele dizer que os accordãos se apresentam estabeleciclos e;m solido 
fundamento, visto que entre serem publicos os actos do processo ou fazer em-se 
elles ·em publico, existe uma muito essencial cli:fferençai todos são publicos clepois 
ela pronuncia, segunclo a clisposição elo citado artigo 126.0 , não se faz segredo, 
não ba occultação elas inquirições, passam-se certidões d' ellas e ele todos os mais 
actos, sem embargo do que anteriormente era disposto pela ordenação do livro v, 
titulo cxxrv, § 5.0

7 e da prohibição geralmente decretada, até com penas p,os escri
vães, pela outra ordenação elo livTO IIIr tit1uo· LXII, § 4 . 0 ; porém não se praticam 
em publico, por não estar assim expressamente manclaclo, e a interpretação não 
sómente da carta, mas ainda de qualquer lei, é 1Jelo § 6. 0

, artigo 15.0 da mesmx 
carta privatiYamente 011carregada ao poder legislativo . 

Deus gtlarcle a v. ex.a Lisboa, 18 ele janeiro ele 1828. - ru.mo e ex."'0 sr. José 
Freire de Anclracle. = J oão de Matos e Vasconcellos Bctrbow de Mctgctlhães . 

N.• 7 

Ill. 1110 e ex .mo sr.-Cumprindo, c'omo elevo, as ordens de v . ex . a, emanadas 
em observancia do cleterminaclo no aviso da secretaria ele estaclo elos negocias ec
clesiasticos e ele justiça ele 12 do corrente mez o anno, no qual sua alteza é ser
vida mandar que se dêem os esclarecimentos pedidos na proposição approvada 
na camara elos senhores deputados em sessão ele 11 elo dito mez e anuo, a res
peito das prisões que n'esta capital se :fize"ram nos ultimos dias de jtuho e por 
todo o mez ele agosto do anuo passaelo, e os deferimentos que tiveram as petições 
para a publicidade elos processos e das acareações, achei, em resu1ta lo das infor
mações que exigi elos respectivos · escrivães el'este juizo, que nenhuns processos 
cl'esta natu~·eza existiram nem existem n'este juizG ela correição do crime ela côrte. 

Isto o que tenho a participar a v. ex. a, a quem Deus guarde por muitos 
annos. 

Lisboa, 16 de j aneiro ele 18~8 . - Ill.mo e ex. mo sr. João ele lVIatos Barbosa e 
Vasconcellos, desembargador elo paço, chanccller · servindo de regeclor da casa da 
supplicação. =O clesembargu.clor corregedor do crime ela côrte, Fnmcisoo Anto-
nío de· Castm. ' 

• I 
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N.• 8 

Dl. 010 
e ex. mo sr. - Com o exercício que tenho da vara ele corregedor do cri

me ela côrte e casa clata de 22 ele clezembro passado, não posso estar ao facto de 
:auto n'ella tem occorriclo a respeito elo obj ecto sobre que v. ex ." me manda 

~rmar . Aquillo ele que pude ter noticia, e que existe em ]Japeis que estão em 
)~c er elo guarcla mór ela relacão, consta ela certidão junta, que contém os accor
~ aos que se proferiram, neg·~ndo as acareações publicas aos Téus pres os que as 
~~~lereram, no.s quaes s~ dão os funclam.entos por que assim clecicliram os minis-

c.tne os ass1gnaram. E quanto posso mformar a v. cx.a 
... Lisboa, 1G de janeiro de 1828. = O desembargador corregedor elo crime ela 

corte e casa o b ·~ r , G . ~r . 
c • c, Dt astwo . .1 os e a?·cza lv oguez?·ct. 

N.• 9 

AntK~io . S~vero Coelho, guarda mór ela casa ela supplicação, por sua magestade 
nelissnna, que D eus guarde, etc. 

cl C~rti?-co que ém meu poder se acham clois requerimentos, tun de Manuel José 
n e ~'t~lJO e outros, e o outro ele J oaq1úm JYlca,nuel de Faria Lima de Abreu, presos 

. c a .~ac Cla cl.o Limoeiro, em que r equeriam se lhes observasse o artigo 126.0 § 6. 0 ela 
~ ~1 a constitucional, e sendo estes requerimentos dirigidos ao ex .'"0 sr. chanceller, 
01 0 mesmo ex.mo sr. servido, por portaria ele 20 ele novembro elo anuo proximo 
~assado, que o elesembaTgaclor conegeclor elo crime ela côrte e casa lhes cleferisse 
po·~ ~s adjuntos como fo sse j1Í.sto, e em consequencia cbs mesmas portarias se 

. 
10 eru·am os accorclãos elo teor seguinte : 

.,.,. <<~ccorclam em relação, etc. Q.ue não defer em a este requerimento por não ba-,.er aml I . , . 
c ·t < c a CI que determine o modo ele ser r egularmente executaelo o artJgo ela 
e~1 

7
t que o. supplicante cita, clevenclo entretanto proceder-se, na fórma elas leis e 

gti:J . ~s praticados sempre em casos similhantes. Fique esta decisão · em poder elo 
lar e~ mór, para constar, e se dê certidão ao supplicante, querendo-a. 

Vi zz((Lisboa, 20 de novembro ele 1828. = Ccwnei1·o = Palha = J.l!f.omes e Brito = 
e asq~les = Cast?·o 1-Iemiques. 

hav ((~c~ordam em r elação, etc. Q.ue não cleferem a estes requerimentos :por não 
cl~ ex. mncla lei que determine o modo ele ser regularmente executado o artigo 
e e c~rta que ~ supplicante cita, clevenclo entretanto procecler·,se, na fórma elas leis 
elo 

8
. ylos praticados sempre em casos similhantes , Fique esta decisão em poder 
gL~·cla mór, para constar, e se dê certidão ao supplicante, querendo-a. 

qu << Isboa, 20 de novembro ele 1827 . = Ca?·?wi?·o = Cast7·o IImwiques = Vellas
es = Palha = J.l1omes e B1·ito . 

sn <<Accm:clam em r elação, etc. Que sem embargo elos embargos, :B. . 5, que IJor 
gn~~natena e autos não attenclem, munpram-se os accordãos embargaclos e pa-

?8 embargantes as custas. 11 

nu a Lisboa, 15 ele dezembro de 1827. = Ca1·neú·o=Cast1·o Henn'gues = Vellas-
:r. es = lllf"o·· B . o . ru 

J "-1 ' aes = 1·~to = D~moes. >> 

qn Não se contém mais cousa algmna em os ditos accordãos, e outrosim certifico 
cioe· em ~eu poder tambem se acha um aviso ela secretaria de estado elos nego~ 
1.:uns .eccles~asticos e ele justiça, ele 6 de dezembro elo anno proximo pasi';aclo, com 
se lh~qner~ento j1mto cl.e Lomenço José T eixeira ele ~ue.iroz, e~ que r eq,ue.reu 
senhor 0.bservasse o artigo 126.0 § 6.0 cl~ ca1:ta COJ?-stltucwnal: E a seremssi~a 
a'Vi a infanta r egente, em nome ele el-re1, fm servrcla cletermmar, pelo refenclo 

-«ct:;J ~ne o ex . mo sr. cbanceller lhe elefel'isse como. fosse ele j ustiça; e por se.u 
ern lla-~c'~ ele 7 elo mesmo mez e anno me mandou mformar, J1mtanclo os papers 
vist qt~ snmlhantes pretensões foram cleciclielas ; e sobre a minha informação e á 
pro;. os papeis deferiu por seu especial clespacho ele 17 ele elezembro elo anno 
u qt liDo passado, que não havià que deferil' e se cumprissem os accorclãos. E é 
l)re~~s ~lnsta ele todos os papei.s ·que se acham em meu poder, relativamente aos 

R as devassas elos bairros Alto, Rocio e R.omulares . 
.tlnto . ;pa~a constar passei?- presente. Lisboa, 14 ele j aneiro ele 1828 annos, etc. = 

nto DeVe?·o Coelho. 
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N.• 10 

111. mo e ex. mo sr . -Levo á presença. de v . ex. a a resposta aos quesitos que se 
me fizeram pela portari.!il, de 12 do corrente. , . 

Deus guarde a v. ex.a Lisboa, 15 de j aneiro de 1828 - m .mo e ex .1110 sr. ml
nistro e secretario ele estado dos negocias ecclesiasticos e de justiça.= O corre- ' 
gedor dos Romulares, Fmncisco ele Pmtla de Brito e Ba?'I"OS Villa?'. 

N .• i1 

Resposta aos quesitos que se :fizeram pela portaria de 12 ele janeiro . ele 
· 1828 . --Prendi sem formaÇão de culpa, no mez de agosto, alguns indivíduos com 
o fundamento ele se ter provaelo u existencia ele um crime ele lesa-magestade de 
primeira cabeça, pelos tumultos· r evolucionarias e ataque clil'ecto iLs detel'minações 
da sel'enissima senhora infanta l'egente e pela assuada ele morras ás primeiras 
auctoridaeles. 

Procedi ás referidas prisões ex officio e pela permissão que as leis me facul
tam. Os motivos foram por se acharem esses indivíduos indicaelos ele terem an
dado nos tumultos . 

Foram sete os presos : 
José Felix Barata 1, solteiro, morador na rua do s Cordo~iros, empregaclo pu

blico, preso em 6 de agosto, prommciado em 28 ele agosto. 
D. Benevenuto Antonio Caetano ele Campos, presbytero secular, morador na tra- · 

v essa elos Fie,is de Deus, preso em 2 de agosto e solto em 7 de setembl'o ele 1827 · 
Manuel Joaquim Delgado, assistente no convento elo Beato Antonio, conego 

secular de S. João Evangelista, prêgaelor regio ela i·eal capella de Villa Viçosa, 
1)reso no 1.0 de agosto e pronunciado a 28 ele agosto. 

Antonio Joaquim Roelrigues Leiria, casado, morador na rua elo Lo reto, capei
lista, preso em o 1. 0 ele agosto e prommciado em 28 ele agosto . 

Lomenço José elos Reis, solteiro, moraclor UEL rua Augusta., caixeiro a~ mer
cador, preso em o 1. o. ele agosto e solto em o 1. 0 ele setembro ele 1827 . 

José ele Oliveira Pinto, casado, moraelor na calçada elo Sacramento, agente 
de causas, preso em o 1. 0 de agosto e solto em 7 ele setembro . 

José ela Silva Gil, casado, moraelor na rua ele S. Paulo, capitão ele navios, 
preso no 1.0 ele agosto e solto em 7 ele sete~bro de 1827. 

Os prommciaelos, Antonio Joaquim Rodxigues L en·ia, Manuel Joaquim Del
gado, Manuel J os€ ele Araíijo, José F elix Barata 1 e João Antonio Lopes requere
ram-me que a acareação fosse em publico, ao que deferi que, não sendo essa a pra
tica est.abelecicla, eu não me julgava auctoriclacle competente l)ara a alterar, se:m 
me ser orclenaelo, com o fundamento ele que ainda não havia lei regulamentar que 
prescrevesse as formulas; recorreram cl' este meu despacho e não tiveram provi
mento; embargaram e pende sobre embargos. 

A maior parte elos pronunciaelos já tinham a culpa provacla muito antes ela 
pronuncia, e alguns elos mencionados n'esta relação antes ele serem presos. 

Lisboa, 14 ele janeiro ele 1828. = 0 corregedor dos Romulares, Fmncisco de 
PatGlcL de B1·ito e Ban·os Villa1· . 

N. 0 12 

In.mo e ex. mo sr. -Passo ás mãos ele v. ex. a, para ser presente á serenissiroa 
senhora infanta regente elo reino, em nome de el-rei, a certidão inclusa, pela qual 
se mostra que por este juizo ela correição do crime elo bairro Alto se :fizeram 
prencler, nos 1n·incipios ele agosto i)l'oximo passaelo, alguns inclivicluos sem prece
der formação ele ctllpa, sendo o fnnclamento ele tal procedimento o constar que 
aquelles indivíduos eram envolvidos e implicaelos como réus elos crimes ele assua
da, tumultos e motins seeliciosos que tiveram logar n' esta capital e principal
mente no clistricto d'este bairro, nas noites ele 24 a 26 elo passado mez ele j1llhO· 
Auctorisou-me a este procedimento o alvará cle .6 ele dezembro ele 1612, § 14.0

, 

e o alvará ele 19 ele outubro ele 1754, que me parecem ser a lei a que se refere 
0 § 7. 0 do artigo 145.0 ela carta constitucional da monarchia portugueza, visto 

_ 1 No impresso avulso dis tribuído aos deputados, e transcripto textl;almente no l)im·io das ' 
sessües da cainara, está cc J osé Felix Barreto,, erro sem duvida typographico. 
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que ainda não temos lei regulamentar posterior á data da concessão ela mesma 
carta, pela qual hajaD;los de nos r eg·ular em taes casos . As referidas prisões fo
ram mandadas fazer em observancia dos deveres do meu cargo . Os motivos elas 

. mesmas foram os· que ficam declarados . O numero elos inclivicluos que foram pre
sos antes ele culpa formada consta da certidão, que jtmto, e bem assim os seus 
nomes, estados, moradas e profissões . T ambem consta ela mesma certidão o dia 
em q~1e . cada um foi preso, solto ou pronunciado. 
. Sll1lllhantemente vae na mesma certidão decbraclo que alguns dos promm

~~~clos requereram ~ este j1~zo ser acareaclos em acto J;>u?lico, e se clec~ara qua~s 
Iam e o que se lhes cleferm, sendo o teor do meu clefenmento o segmnte : «Nao 

~e. compete deferir ao que requerem os supplicantes, quanto á publicid~de e lof 1
. ela acareação, á qual estou prompto a proceder, nos termos até aqm estabe

eciclo,s e como se tem praticaclo cõm os mais réus>> . 
. D este moela creio ter satisfeito ao que me ordena o aviso de 12 do corrente. 

F:r p eus guar;cle a v . ex." Lisboa, 16 de j aneiro de 1828. - Ill.mo e ex. mo sr. José 
~ ·e:-re _ele Andrade, ministro e secretario ele estado. elos negocios ecclesiasticos e 
c e .JUstiça.= O desembargador corregedor elo crime elo bairro Alto, J.l!Iartinho Tei
Q::et?·a Homem ele B1·ecle1·ode. 

N.• 13 

José RoiJ?ãÜ Leitão ele Vasconcellos, proprietario encartado lilO officio de escrivão 
elo cnme do bair:ro Alto, por sua magestade fidelíssima, que Deus guarde, etc. 

. Certifi~o que pelos princípios elo mez de agosto da anno proximo passado, por 
est

1
a correição, se fizeram prender algtms indivicluos sem prececl er formação de 

cu pa h l ' · · l h · di · l ' . avenc o para rsso o mot1vo c e constar ac ar em-se os mesmos 1n VlC uos 
envolvrdos e implicados nos acontecimentos turrnlituarios e sediciosos, e na as
suacl~ que tiveram logar nos ultimos dias do mez de jtillro do clito anno no distri
cto c1 este bairro 1. · 

A~ outro sim certifico que os réus prommciados, J oaquim Manuel ele Faria Lima 
e reu, Anastacio Luiz Galina, J oaq1úm Galina e José F elisber'to· Bossion, r e
á'~r:.ram por este juizo a publicidade elo processo e das acareações, a que se lhes 
se er~u, franqueando-se-lhes todas as certiclões e mais declarações convenientes á 
rua c_efeza, por elles peclidas e passadas na conformidade do estylo ; e pelo que 
a es~elta á pnblicic1ac1e das acareações, estas se lhes facilitaram nos termos até 
~qcu estabelecidos e como se tem praticado com os mais réus de cujo deferi
te e1to a9gravaram para a casa da supplicação em 23 de novembro ultimo, não 
Ct nc 0 ate ag01·a ratificado o aggravo nem seguido n' este j1úzo algum outro Te
t u·~ i e pelo que peTtence ao réu prommciado, Manuel elo Nascimento lVIendes, 
iam 

1 
em requer eu por este juizo a publicidade do processo e se lhe deferiu com 

1~na clacle aos mais co-réus. O referido passa na verdade; e ao processo dos ditos 
cat~s e seus r equerimentos me r eporto, e por cleterminação do magistrado, ele cujo 
Stlb~o .. sou escrivão, fiz passar a presente, que em fé de verdade vae por mim 

cnpta e assio·nacla 

811b Lisb~a, 15 ·cl~ j ane.ú·o ele 1828. E eu, José Rorrião Leitão de Vasconcellos, a 
screvr e assignei. = José Romão L eitão de ,Vasconcellos. 

N. 0 1.4 

Serenissima nh p · 1 · ~ l · ma . se ora : - arece-me, para mars c areza e premsao, r ec uz1r a 
corf.~at e clizeres os quesitos a que sou manclaclo responder por aviso de 12 do 

LJ?.·b' com o qual, que incluso r emetto, vae cumprido o mesmo aviso . 
.Arnc :sl o;, 15 ele janeiro ele 1828. =O COlT.eg·edor do Rocio, l zielom Antonio elo 

L? a JJemblano 1. · 

s . N. 0 i 6 

quach·s. cl~putados da nação portugu~za: - Antonio Pio dos 1:3.antos
1 

chefe de es
carta ~o~e ?rm~c1o, usando ela fac1l1clade que lhe concede o artigo 145.0 § 28. 0 da 

. bitrar· l strtucwnal de 29 de abril de 1826, vem representar a esta camara a ar
' 

1 
Iec acle, violencia e despotismo, que se acaba ele praticar com. o supplicante, 
Seguem s 

- e os mappas a que nos r eferimos na pa.g. 133. 
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e peclir que se faça effectiva a responsabilidade de quem aconselhou c ordenou 
tão manifesta infi·acção ela mesma carta constitucional. 

No clia 10 elo corren'.;e mez e anuo, estanclo o supplicante cleitaclo em uma 
cama, e atacado de gota, viu entrar em sua casa um ministro cr iminal ele Lisboa 
com seus respectiv.os officiaes, e arrebatar-lhe cl' ella seus filhos e filhas assim 
como os moveis e roupas que possuía, e soube tambem n'essa occasião, que igual-

. mente se lhe havia tirado ametacle elo seu soldo, e uma pensão ele 400~000 réis, 
e que tudo era manclaclo entregm· á mulher elo supplicante, D. Maria Antoliia ela 
Conceição Pio, não em resultado ele sentença elo 1Jocler jucliciario contra elle profe
rida, mas em execução ele avisos do ministro ela justiça, José Freire ele AnclTacle, 
aconselhados, pelo intendente geral ela policia, José Joaquim Rodrigues ele Bastos: 
consta o referido elos documentos que ajtmta, n .05 1, 2 e 3, os quaer.; tambem e,i
elenciam a moderação com que o sup1Jlicante soffreu esta arbitrariedade, conten
tando-se unicamente de oppor contra ella o protesto, que se lê no documento n . 0 2, 
o qual lhe mandou escrever o juiz elo c1·ime elo bairro ele Santa C~tharina, José 
Maria da Silva Pinto, encarregado ele tal diligencia, a quem o supplicante se con
fessa obrigado pelas maneiras attenciosas, delicadas e urbanas com que a execu-
tou, suavisanelo assim o oclio elas ordens que era obrigado a cumpór. -

Seriam violados n'este horroroso procedimento os direitos civis e a propriedade 
elo supplicante? Se o foram, nenhuma duvida · pócle haver ele que houve infracção 
da mesma carta, porque ella (artigo 145.0 principio e § 11 , 0) garante a todos a 
involabiliclacle cl' esses direitos e propriedade. 

As ordenações, livro r, titulo L:XXXVJIJ § 6. 0
; livro n r, titulo X LVII , titulo XLVI~! 

§ 60.0
, titulo L X, titulo LXIV, titulo LXVI principio; livro v, titulo XXXVI § 1. 0 e ti

tulo XCV § 4 . 0 cleclaram que o marido e pae é pela lei legiflmo administrador ela 
pessoa e bens de sua mulher e filhos ; é este um direito civil inherente ~L sua qua
lidade ele pae ele famílias; o supplicante foi cl'olle privado por aquelles avisos, logo 
foi violada a carta, q.ue esse direito lhe garantia. · 

Os moveis elo supplicante, o seu solclo, a sua pensão, recompensa de seus ser
viços militm'Bs, eram uma IJarte ela proprieclacl19 elo supplicante, a qual, · alem ele 
muitas leis portuguezas, lhe garantia tambem a carta constitucional; mas esses 
moveis foram-lhe tirados elo pocler, elo soldo tiroli-se-lhe ametacle, e a pensão foi
lhe extorquicla po/ inteiro; logo violou-se a carta, que nada cl'isto permittia. Note-se 
que, ainda quando houvesse uma sentença elo pocler j ucliciario, que obrigasse o 
supplicante a dar partilha a sua mulher, no caso de divorcio, mmca essa sentenç::t 
podia assignar-lhe mais elo .que ametacle elos bens existentes, e essa mesma ame
tacle quanto a soldos e pensões militares, attenta a disposição elo alvará de 21 de 
outubro de 1763, e que o ministro ela justiça manclou dar-lhe, alem ela ametacle 
elos moveis e elo solclo, toda a pensão militar que .o supplicante tinha ; e isto não a, 
uma mulher que se achava divorciada ele seu marido, mas a uma malher casada, 
fugida, e cuja separação elle auctorisou, prestanclo-lhe meios ele ella a manter .. 

O artigo 145 .0 , §§ J0.0 e 11. 0
7 garantindo a inclepenclencia elo poder j tlcliciano, 

manda que ninguem seja sentenciado senão pela auctoritlade competente; ' e o ar
tigo ].0.0 cliz que a clivisão e harmonia elos poderes políticos é o prineipio conser
vador elos clh·eitos elos cidadãos, e o mais segmo meio ele fazer efl'ectivas as ga
rantias que a constittúção offerece; mas o ministro ela justiça e o intendente geral 
ela policia, que o aviso diz ter aconselhado tal medida, sentenciaram o supplicante 
a percler a administração ela lJessoa e bens ele seus filhos e da, sua propriedade, 
que entregaram a outrem; logo abusaram elo poder, e fizeram uma rigorosa inva.sãü 
nas attribuições elo poder j ucliciario, e violaram a carta, perturbando a harmonia 0 

equilíbrio elos seus poderes : {L -vistE]. elo que o supplicante - Pede aos sr s. depu
tados ela nação portugueza que seja dec-retada a accusação elo ministro ela justiça, 
José F reire ele Andrade, e intendente geral ela policia, José J oaquim Rodrigues cl.e 
Bastos, a fim de se lhes fazer effectiva a sua responsabilidade - E. R. 1\f. cô=Anton~o 
Pio dos Santos, chefe ele esquadra. 

N .• 17 

Secretaria ele estado elos nego cios ecclesiasticos e ele justiça - Primeira direc-· 
ção.- Ill. mo e ex.rno sr.- Sendo presente á serenissima senhora inümta 1·egente, eJJ1 
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nome ele el-réi, a ínform::tção ele v. ex .3
1 datada em 20 do corrente, J;obre os requeri

:nentos :l e D . Maria Antonia 'da Conceição Pio, em -que r epTesenta a escandalosa 
llllmorahclacle ele seu marido, Antonio Pio elos Santos, chefe de esquadra r eformado, 
e 0 tratamento brutal que ella e seus filhos têe:~p. cl 'elle r ecebido, e pede providencias 
que ponl1am termo a tão grancle mal-· e constando ela informacão e summario ele 
àestemt~~as, a que v. ex. a mandou p;·ocecler, que a supplicante é muito boa _mã~ 
/ faJIDhas e ~apaz ele e clucm· seus filhos, e que o supplicante, pelo co:n~rano, c 

otaclo ele pessnna moral e entreg·ue aos mais vergonhosos excessos e VlCIOs, tem 
trata J b b . ' .a: . r c. no ar aram ente sua mulher e filhos,. a quem contantemente o.uer~lCe ·OS )?elO-
es exemplos, e taes scenas de escanclalo e horror, que se torna mmto perJgoso 

0
. esta1: na companhia da sua familia ; senclo portanto necessario 1.una prompta pro

~l~encla pam evitar a elesgraçacla sorte que ameaça a infeliz su11plicante e seus 
. os, e a que os encaminha a perver sidade ele seu marido e pae : h::t sua ::tlteza 
Ieal por bem, conformando-se com o parecer de v . ex .", orclenar provisoriamente, 
: s:lvo o ~ meios orclinar ios que ficam livr es a· ambos os conjuges, que v . ex . ~ faça 
nhegar nnmecliatamente à supplicante todos os seus filhos e fil has que ex1stem 
~? poder elo supplicaclo seu mariclo1 tomando v . ex .a tocl as as precauções e me
t lclas ?-ecessarias para obstar a qualq11er el esordem ou conflicto com que elle in-
!nte lmpedir a execucão cl 'esta ordem . E por esta secretaria ele estado tem sua 

a teza mandado expec"Ur as orclens necessarias para que seja ap})licada para ali
~ínto s ela mesma supplicante e ele seus filhos ametade elo soldo que tem seu ma
l ic o, e bem assim a pensão de 4001)í000 réis, que r ecebe pelo thesouro publico. 

- p.. p eus guarde a v . ex .a Palacio da Ajuda, em 24 de dezembro d:e 1827 .=José 
? ewe ele Ancl1'Clde .= Sr . José Joaquim Hodrigues de Bastos. · 

J. Se: r etaria da policia1 em 7 de j aneiro ele 1828 .= O official maior, Olympio 
oaqwt,m ele Ol-ivei?·ct . 

. ~ Secreta\·ia ele estado elos negocies ec~lesi[l,st.icos e de justiça - Primeira dir ec
ç.ao.-rn.mo e ex. mo sr. - A serenissima senhora infanta regente, a quem foi }JTese.nte 
~-~anta ele v . ex.U, datada em 26 elo con :ente mez, sobre a execução elo aviso eXl)e-
01e 0 e_m 24 do mesmo mez a v . ex. a, para fazer entreg·ar a D . lVIaria Antonia da 
~~ce:ção _Pio todos os seus filhos .e filhas, que exi_stem em poder de seu mar ido, 
f: .0~10 P1o dos Santos, manda, em nome de el-r m1 que no acto em que a mesma 
b'tnuha se trasladar, se tir13m as eamas r espectivas, e ametade do resto ela mobilia, 

emt como to ela a roupa do seu uso. ·O que par ticipo a v . ex . a par a assim se ex e
cu ar . 

7:> p eus gua.r el e a v . ex.a Palacio ela AJ'ucla, em 29 ele cl czembro ele 1827 .=José 
.l.' ?'et • d · 1

, e e Anclmcle = Sr. J osé J oaquim HodrigL1es ele Bastos. 
J. Se~retaria ela policia, em 7 el e j aneiro ele 1828 .= O officia.l maior, Olvmpio 
oaqu~m ele Olivei?·a . 

N. 0 18 

a . l utendencia geral el a policia da côrte e reino.- Remetto a v . m .cll a copia dos 

1
V1sos regios que r ecebi, datados de 24 e de 29 elo mez ele dezembro proximo 

Íoassado? no primeiro dos quaes a ser enissima senhora infanta regente ordena, pe
çãs 1~~tlvos que se r efer em, que sej am entregues a D . Maria Antonia ela Ooncei
to~ioi ~·' toclos os seus filhos ·e filhas, que existem em poder ele seu mar iclo, An
ela t. 10 dos Santos, chefe ele esquadra refOTmaclo ; e, no seg1.mdo, que no acto 
ele taslaclaQão elos ditos filhos da supplicante se tirem ·as camas, mobilia e roupa, 
a fi qu~l se faz m enção, para ele tuclo se fazer legal entrega á mesma supplicante, 
pa

1
· lll. c e que v. m. cê elê a estas r eaes orclens a mais prompta execução, tomando 

Par~ 0 l seu bom exito todas as precauções que sua alteza recommenda, dando-me b c 0 r esultado, para o communicar á mesma ser enissima senhora . 
dri ellS _guarcl e a v . m.cê Lisboa, em 7 ele j aneiro ele l 828 .= J osé J oaqtLim Ro -

gE es de Bastos .= Sr. cb-. juiz elo crime do bairro ele Santa Catbarina. 
ret. passando elle ministro a dar c1.unprimento ao determinado no aviso da copia 
ca~o, sendo presente o chefe de esquadra Antonio Pio dos Santos, deitado em uma 
Sü "'a, ~tacado ele gota, por elle foi dito ao mesmo ministro, o dr . José Maria da 

' a Plnto, que pl'otestava desde j á contra o ministro ela justiça pelo arbitrar io · 
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procedimento que sobre si tomou, violando assim e cl' esta fórma todos os sagrn,
dos direitos da sociedade i fazendo-lhe effectiva res1Jonsabilidacle d' este mesmo pro
cedimento pela infracção da lei, na conformidade elo artigo 103.0 §§ 3.0

, 4 .0 e 5.0
, 

e pelo artigo 105.0 da carta constitucional ele 29 de abril ele 1826, e isto por
que a mesma carta ele lei auctorisa 1Jelo artigo 145.0 § 28 .0

, não poclenclo perten
·cer ele modo algum ao governo similhante medida, na conformidade do mesmo 
artigo 145.0 § .16.0 Não obstante a inteira convicção que tem da maior ele todas 
as injustiças, que no mundo se praticou, e que ainda se pôde praticar, nenhuma 
d'ellas poderá tocar a meta cl'esta, resignando-se a obedecer promptamente aos 
mandados soberanos, como ele facto obedece, até dizendo que elle sômente se con
tentava com a cama, em que se achava enfermo, o seu bahu e uma banquinba. ' 
E para assim constar mandou elle ministro continuar este protesto, a pedido do 
r eferido chefe de esquadra, com o q~lal assignou.- Liborio José ele Sousa Mas
carenhas o escreveu.= Silva Pinto.= Antonio Pio dos Santos~ chefe ele esquaclra 
reformado. 

N. 0 19 

Auto ele cliligencia.- A1mo elo ·nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo ele 
1828, aos 10 ele janeiro elo dito anuo, n'esta ciclacle de Lisboa, travessa ele Santo 
Antonio n .0 19, e casa ele morada elo chefe ele esquadra reformado, Antonio Pio 
elos Santos, aonele veiu o elr . José Maria ela Silva Pinto, juiz elo crime elo bairro 
ele Santa Catharina, commigo escrivão ele seu cargo, e sendo ahi presente o mesmo · 
chefe ele esquadra, elle ministro lhe leu o aviso ela intenclencia geral da policia, 
dataclo ele 7 elo con:ente, e copias ao mesmo juntas i e em observancia elo mes1n.o 
aviso, sendo igualnlente presente D. lVIaria Antonia da Conceição Pio, o dito ml
nistro lhe fez entrega ele todos os seus filhos e filhas, bem como de todos os tras
tes e mobilia que se encontravam na elita casa, á excepção porém ela cama, em que· 
se achava eleitaclo o mesmo chefe ele esqua.elra, o bahu cl'este e uma banquinba, 
que disse ser o que unicamente reservava i)ara seu uso; e ele como a sobredita. 
D. lYiaria Antonia ela Conceição Pio se deu por entregue e satisfeita de toda a mo
bilia e seus filhos, elle ministro mandou, para assim constar, continuar este auto, 
que assignou com a sobredita, e commigo escrivão, que elou fé elo seu conteúdo. 
Liborio José ele Sousa Mascarenhas o escrevi.= Silva Pinto= D. .Ll1a?·ia An
tonia da Conceição Pio.= Libo1·io José ele Sousa 1Vlascarenhas. 

N. 0 20 

Srs. deputaclos ela nação portugueza.- Diz o bacharel João Cardoso ela Ct:
nha e Araujo, que sendo uma elas garantias elos elireitos civis e políticos elos cl
daelãos a obrigação que têem as côrtes geraes ele examinarem no principio ele 
snas sessões se a constituição política elo reino tem sido exactamente observada, 
titulo, v, artigo 139. 0 ; não é outro menor a que faculta a todos os cidadãos apre
·sentarem por escripto ao pcicler legislativo reclamações, queixas ou petições, e até 
expor qualquer infracção ela constituição, r equer endo a e:ffectiva reslJonsabiliclac1e 
elos infractores. Usando pois cl'este clireito, vae o supplicante, como offendiclo, ac
cusar o ex.100 ministro da justiça, José Freire de Anclraele, por abuso do poder,po-l' 
falta ele observancia da lei, e pelo que praticou contra a liberdade elo supplicante. 

Por decreto ele 27 ele setembro ele 1826 foi o supplicante elespachaclo _por sua 
alteza para o logar ele corregeelor e provedor da cidade do Porto, ele que pagon 
novos direitos e tirou carta (documento n. 0 1) ; tomou posse a 12 ele novembro 
ele 1826, e servindo este logar com exacto e :fiel cle-sempenho elas obrigações que 
lhe são inherentes e da maneira que attesta o documento (n. 0 2), tão inesperae~a 
como injustamente se viu privado cl'elle, despachando-se outro para o substittUl' 
(clocumentos n. 03 3 e 4). O decreto ou formula }lSacla pelo ex.100 ministro para 
escudar o seu procedimento, não o póele salvar. E axioma nas monarchias con
stitncionaes que o rei é impeccavel, e sua !'Llteza só quer o que é justo ; e é e:x
presso no artigo 1 O.õ. 0 , 9-ue não"' salva aos m~nistros da responsabiliclaele a orcl~~ 
do rei .vocal ou por escnpto. Nao se pôde el1zer que sua alteza exerceu por esse 
meio uma elas attribuições elo poder moderador, porque o supplicante não foi sus
penso, nem o lJodia ser senão nos termos elo artigo 121..0

, isto é, precedendo an-
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diencia sua e OJwido o conselho de estado. Foi pois o supplicante privado do Io
ga~· por um acto arbitraria do ex. mo ministro, escuclaelo com o' nome ele sua alteza, 
e Isto~ só poclia ser o resultaelo de uma sentença, artigo 122.0 Só por sentença 
poderao e~tes juizes penler o logar. A mudança ele um para outro logar não exime 
0 :x.mo mmistro da responsabilidade ele privar o supplicante do q\1~ occupava, 
anues parece que foi um meio de illuclir a lei; evitando a r esponsabllJclade ; mas d mesn;ta mudança é actualmente opposta á letra do artigo 120. 0

1 que, permittin-
o~a so pelo tempo e maneira que a lei determinar, não poclia ter agora lagar, 

P018 que não existe essa lei que poclesse r egular o ex.mo ministro . L ogo, que é 
Jst_o senão trm acto a.rbitrario, um abuso elo poder e um meio indirecto ele consti
tun· trma commissão? Alem ele se não -obse,rvar a lei, foi o supplicante offenclido 
na faze~cla e na r eputação ; n'esta, porque despachando-se outro para o logar que 
0 supphcante occupava, servindo-se o ex. mo ministro elas expr essões mais honro
sas, quaes se lêem no cl ecr eto, e mandando ao supplicante simplesmente servir 
aqt;elle log·ar que o seu successor deixava, e ele onele er a promovido para outro 
~aior, clava-se a ver ao publico que o ·supplicante não era digno ele o exercer, e 

· sem se declarar o motivo por que· isto se fazia, motivava bem fundadas suspeitas 
lontra a: probidade ou contra o bom serviço elo supplicante1 visto que a suspensão 
c e offi c1o suppõe clelicto e traz comsigo a perda ela boa r eputação, como é ex
)resso . no aviso ele 10 ele novembro de 1784. Na fazenda, porque de um log·ar 
c e ma1~r consideração, qual o ele· corregedor ela segunda cidade elo reino, passou 
~ .~up~hcante a trm ele muito menor, qual o ele juiz ele fóra . O primeiro rendendo 
. ooaooo r éis, e o seg·unelo não cheg·anclo a 400!5000 réis, sendo alem cl'isso o sup 1· ~ ~ 

l llcante obrigado a clespezas el e mudança ele terra, casa e a perder commocli-
c.ac es que aclmittem sempre um preço ele affeição ás vezes inestimavel. Pelo pa
t~~.ento elos novos clireitos elo logar elo Porto, ~inha o ,suppli~an:e aclquiriclo .um 

,. elt? aos proes elo mesmo logar, mas ficou pnvaclo cl este chrmto com a pnva
Ç~o c~o lagar . O artigo 145.0

1 
§ 21. 0

1 g·arante em toda a plenitude o direito ele 
P~;nedacle . A tmica excepção elo bem publico (mas legalmente verificado) só se 
~ó ~t~e i ~~s r,ssim mesmo eleve preceder a inclemnisação elo prejuízo . Não foi isto 
' ' "

01 ~UJ eltar o supplicante ao incommoclo ele duas resiclencias ! 
~ Assn71 o ex. mo ministro invadiu o poder jucliciario, · erigiu-se em JlUZ1 impoz 
~~esupp.hcan~e lrma I:e~a a seu arbítrio ; o cl~creto que laYl·?u foi a sentença. por 
E 0 SlllJJ?hcante· f01 Julgado . Mas quem pocle ser sentenClaclo sem ser ouVIdo? 
§ {bem o pócle ser por auctoriclade incompetente? A carta o veda., artigo· 1~_!'> . 0 , 
"V" '

0 

<? clesembargo elo paço, encarr egado ela execução elo decreto, ainda aggra- · 

81
°u ~ais a pena ao supplicante ( clocmnento n . 0 5 ), declarando que fazia gxaça ao 

~l:tpp~lcau~e do logar ele Braga, e fazenclo-o intimar para partir dentro elo praso 
c e 1ttes clias (debaixo ele pessoàl responsabilidade) . Nem ao menos se lhe con
s ec etl O· praso marcàclo a todos os ministros que foram mandados recolher aos · 
l~s ??·ares _até ao dia 10 ele outubro . Aqui se vê claramente a singular animosis:. e cl.este lllegal "procedimento. Qual seria porém o crime elo suppiicante para 
"li~ assun castigado? Se o não havia, para que se lhe tirou o logar; e se o ha
a ~ ~rque se não declarou, porque não foi ouvielo, processaelo e julgado? Mas 
Poise h or. prova ele que nem sombra ele crim.e existia, é _o mesmo acto cl? ~in_istro . 
home aVIa ell~ empreg:"'r novamente no serv1ço ele el-rm um home~ cnmmoso ~u 
recá ru que ~ao merecia a sua confiança? Que enorme r esponsab1hclacle lhe nao 
lha~~ se assnn obrou! Que grave clelicto ! Quando o supplicante recebeu simi
Para ea~~·cle.m achav?--se ele .correição em L eça .cl~ Palmeira.; nem tempo lhe r esto.u 
08 p llailJar pa.pms e 0b1ectos ele responsab1hclacle, e pouco teve para prevemr 
l'eiç~"V"o s, expedindo as 01:dens convenientes a annunciar-1hes que cessava a cor-

~ l~ara que tiuham sido chamados. 
de 1~ VIsta ele uma tal ameaça foi o supplicaute igualmente privado da liberdade 
exro .qnerer. a s.ua alteza se dignasse escusai-o ele acceitar este emprego e ele lhe 
clesob ~as ~ust1ficaclas rasões, lJorque receiou que o ex. mo ministro figmasse n' elle 
sa"V"el ec encia ás orclens ele sua alteza; e assim o mesmo ex. mo ministro é respon
contr . pel~ que obrou o clesembargo elo paço, como instrumento ele seu arbítrio 

. a a hberdacle elo supplicante . Não se pócle escusar o ex. mo ministro clizenclo 
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que usou da faculdade que lhe o'oncede o § 34. 0 elo :1r tigo 145.0
, I orrj_ue essa fa

culdade é só correndo a patria perig0 imminente ; c qualquer medida eleve ser 
suspensa logo que cesse a necessidade urgente que a motivou; mas· isto não pó ele 
ser senão e4Ieito ele um acto ele toelo o ministerio, e cle>7 emlo l)articipar-se ás c6r
tes logo el epois de reunidas as meelíclas acloptaclas e o motivo cl'ellas . Se o dever 
ele subclíto é r esp eitar e obedecer ás leis, se o juramento ele guardar e fazer 
guardar a carta constitucional não são obrigações vãs para o ex. mo ministro, P.eel.e 
o supplícante, por effeito el a justiça, que não permitte CfL1e um cidadão sej a VlCtl

ma ele paixões e caprichos, ser restituído ao logar de que foi privado sem crime 
e sem sentença, e a r esponsabilidade do ex. mo ministro, como infractor ela ca.rta; e 
por isso- P . a esta· camar a que, em viTtuele elo exposto, decr ete que tem logar a 
accusação do ex. mo ministro ela justiça, o que é privativo elas suas attribuições.
E . R. JYI. cê = Como procurador, Diogo ele Almeida .. 

N.• 2 1 

D . Izabel Maria, infanta r egente dos í·einos ele Portugal e AlgaTVes e seus 
"elomi.nios, em nome de el-r ei . l!..,aço saber aos que esta minha carta virem,, que 
eu h ei por b em fazer mercê ao bachar el João Careloso ela Cunha ele Arauj o e Cas
tro elo lagar ele corregedor ela comarca-- elo Porto, para o servir por tempo ele tr es 
annos e o mais que decorrer emquanto eu não mandar o contrario, o qual elle 
servirá assim, e ela maneira que o serviram os seus antecessores, e com elle ha
verá o orelen~clo, proes .c precalços que direitamente lhe pertencerem. E porta:nto 
mando ao j túz, vereadores, provedor, fidalgos, cavalleiros, escueleiJ:os, h0mer:s 
b ons e povo ela dita comarca, que lhe obedeçam e cumpram suas sentenças, jtn
zos e manclaelos, que elle por b em de justiça e r eal serviço manelar, sob as pe
nas que pozer, que serão com effeito executadas n'aquelles que assim o não curn
prirem e n'ellas incorrer em. E na camara ela cielaele elo Porto lhe será el acla a 
posse elo clíto logar pelos vereaelores e procuraeloT. E jurará na chancelbria ::tOS 

Santos E vangelhos de que bem e verdadeiramente sirva, guardando em tuelo O 

r eal serviço e ás partes seu direito, ele que se farão os assentos n ecessar ios n~s 
costas el'esta carta, que por firmeza elo r eferido mandei pa~sar, ·por mim assl
gnaela e sellacla ele sêllo P.enclcnte, que se cumpri.J:á como n' ella se contém, e 
r emetterá ao thesouro 1mblico dentro de um mez, contado do dia em que tomar 
posse, uma certidão ela mesma posse, outra á mesa elo clesembargo elo paço e 011-
tm á secr etaria ele estaelo elos negocios ecclesiasticos e ele justiça, pena ele sus
pensão . P agou ele n ovos direitos 88a361 réis, que foram carregados ao tbesou
r eiro cl'.elles no liVl'o 42 de sua r eceita, a fi . 40; e deu fiança ao mais tempo que 
servir, como se viu de ·um conhecimento em fórma, r egistaclo n o livro !)7 elo re-
g isto geral, a fi. 153. " 

D ada em Lisboa, aos 17 ele outubro de 1826.=A lNFANT.A. REGENTE.=Ca?·

los rlono?·io de Gouveia D uTão . 
Carta por que vossa alteza ha por b em fazer mercê ao bacharel João Cardoso 

ela Cunha ele Araujo e Castro elo logar ele corregedor da comar ca elo Porto, 
para o servir por tempo de tres annos, e o mais que clecon er, na fórma acÍJ1la 
eleclaraela. P ara vossa alteza ver.= (Logar elo sêll0 ele armas r egias, pendente. c~ e 
uma fita de secl a ele côr encarnacla.) = Vicente J e1·onymo Altavillct a fe:~.- Feltl0 

21)í400 r éis . 
Por decr eto ele 27 ele setembro ele 1826 e portaria elo d.r. Antonio Gomes Ri

b eiro, como presidente. = Antonio GO?nes Ribeiro = Ped1·o Alva1·es ,Diniz = BM'
nw·do J osé de Sousa Lobato a fez escrever. = (Logar elo -sêllo r egio.)-Pag·ott 
2,)400 i"éis ele sêllo . L isboa, 17 ele outubro ele 1826. . 

N.0 12, livro «Cartas ». -N'esta secretaria do registo geral elas mer cês :fi.c(L 
carregada esta carta. Lisboa, 20 ele outubro de 1826. Pagou 3;í)l600 r éis.= Este-
vão P into de Jl!lom es Sm·mento e Oliva1·es. -

Eu lhe dei o juramento . Lisboa, 25 ele outubro ele 182G . ilntom:o Gomes 
Ribei?'O. 

P agou 5a600 réis, e aos o:fficiaes Ga128 r éis . Lisboa, 24 ele outubro ele 182G . = 
F•rancisco José Bmvo. 
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Reg.istada na chancellar.ia mór ela côrtc e reino, no livro de officios e me;·cês, 
a fi . 130. Lisboa, 24 ele outubro ele 1826 . =José Raynmndo Antonio ele Sá . · 

Cumpra-se e registe-se. Porto, em vereação de 10 de novembro -de 1826 . = 
Sousa = J.ltlello = Montei?·o = Leite Pe1·eim. 

Registacla no livro 23. 0 elo registo geral da ill.ma camara, a fi . 123. Porto, 10 
~e novembro ele 1826. = João J oaquim ele Oliveú·a e Cast1·o . 

N.• 22 

Tomando em consideração o merecimento, letras e clistincto serviço Clo bacha
rel Manuel Joaquim ele O li v eira Almeida Viclal, actuaJ juiz ele fóra da cidade de 
Braga, com preclicamento de correição orclinaria, e bem assim aos au_nos que tem 
ele ~erviço na:_ magistrahua : hei por bem, em nome de el-rei, dar-lhe' por acabaclo 
0 dito logar ele juiz ele fóra elo civel da cidade ele Braga, e fazer-lhe mercê elo 
de corregedor e provedor ela comarca elo Porto, para o servir por tempo ele tres 
annos, e o mais que ele correr emquanto não mandar o contrario; e hei outro sim 
por bem, que vá immecliatamente tomar posse elo clito logar de corregedor e pro
vedo~· , não obstante a falta da competente carta, que deverá apresentar corrente d ma1s breve que lhe for possi vel, e da r esiclencia que devia dar elo logar ele juiz 

: _fóra elo ci vel, e que será obrigado a dar eles ele logo, sem embaraço elo exer
ClClO que vae ter em. o novo logar para que sou servida nomeai-o. A mesa ..do 
clesemb~rgo elo paço o tenha assim entendido e lhe mancle expedir logo n'esta 
conformidade os despachos necessarios·. 
. Palacio ela Aju~ela, em 18 ele setembro ele 1827. = (Com a 1·ubTica da senhora 
tnfa.nta 1·egente.) = J osé F1·ei1·e de Andmde. . 

N .0 23 

. Hei por bem, em nome ele cl-rei, ordenar, por ser assim conveniBnte ao sm·
"VIço, que o bacharel João Cardoso ela Cunha Araujo e Castro, _actual corregedor 
e provedor ela .comarca elo Porto, vá acabar o tempo que lhe falta elo seu logar 
110 ele j lúz ele fóra elo civel ela cidacle de Braga, passando immeclüvtamente a ter 
e~ercicio n' elle sem clepenclenêia ele nova carta e ela resiclencia do pritneiro, que 
8 dará de um e outro logar fi.nclo o seu triennio . 

A .mesa elo desembargo elo paço o tenha assim entendido e lhe mande logo 
expedir os despachos necess·arios. Palacio ela Aj uda, em 18 ele setembro ele 1827 .= 
(Com c~ ntb?·ica ela senhoTa irifanta 1·egente)= J osé F1·e_i1·e ele .Andmcle. 

N. 0 24 

d J? .. Izabel Maria, infanta regente elos reinos ele Portugal e Algar ves e · seus 
t'Om~mos, em nome ele el-rei: mando a vós chanceller ela relação do Por to, que in
·uu.els o bacharel João Cardoso ela Cunha Arauj o e Castro, a quem dou por aca
bado o logar ele corregedor e provedor cl'essa comarca, qüe actualmente exercita, 
~ara que dentro do praso de tr es clias cl epois ela intimação (sob pena ele pessoal 
\esponsabiliclacle) passe a toma.r posse elo logar ele jlúz ele fóra elo c i vel ela cidade 
~e Braga, de que OFa }h e faço mercê ; dando-me conta pela mesa elo clese.mbárgo 
c f P~ço ele o haverdes assim executado. A senhora infanta regente, em nome ele 
e dei, o mandou pelos ministTos abaixo assignaclos, elo conselho ele sua magestacle 
~ · bsembargaclores elo paço. -Antonio Luiz Alves_ a fez em Lisboa, aos 22 ele se-
6.1}1 ro de 1827 . = Bemarclo J'osé ele Sousa Lobato a fez escreyer . =José Anto

nw da Silve~ PedTosa = D . J osé Fmncisco de L encastTe. 
ch Por clecreto da senhora infantaregente ele 18 ele setembro ele 1827, e clespa-

0 do desembarg·o elo paço de 22 elo dito mez e anno . 
~umpra-se e registe-se. Porto, 25 ele setembro de 1827. = Cabml. 

stá conforme.= O escrivão, Luiz ·de 1J!lenezes Castro. 

N.• 25 

-
8 

lh C?m a remessa elos papeis constantes ela relação inclusa; assignaclos pelo con
. te l 611'0 Manuel José lYiaria ela Costa e Sá, official maior cl' esta secretar ia ele es

ac o, vae -satisfeito o que faz objecto da indicação, que vinha junta por copia ao 
10 
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offici~ de v. s.3 , dirigiclo a este ministerio em data ele 8 dó corrente mez. b que 
-v. s.3 assim fará presente na camara elos senhores cleputaclos . 

D eus guarcle a v . s .a Secretaria ele estado elos negocios da marinha e elo u~
tramar, em· 10 ele janeiro de 1828 . .José F1·ei1·e de Ancl1·ade.= Sr. Antonio VI
cente ele Carvalho e Sousa. 

N. 0 26 

A senhora infanta r eg·ente, em nome ele el-rei, manda r emetter àO major ge
neral interino ela armada real o officio incluso elo correg·eelor elo crime do baino 
dos Romulares com o traslado ela culpa formada ao capitão tenente da armada 
r eal Izicloro Francisco Guimarães, a :fim ele que sobre a mesma mande immeclia
tam~nte proceeler a conselho ele guerra, nomeando os vogaes para este effeito. 

Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em H ele fe.yereiro ele 1827. =Antonio 
111anuel de Noronha. = Para o major general ela armada real. 

Secretaria ele estado dos negocios da marinha e ultramar, em 10 ele j aneiro 
ele 1828. =Manuel José Ma1·ia da Costa e Sá. 

N .0 27 

Serenissima senhora: - Izieloro Francisco Guim"arães, capitão tenente da ar
mada real, preso á ordem do corregedor elo CI'ime do bairro elos Romulares, a 
vossa alteza serenissima com toda a submissão tem a honra de expor que o sup
plicante foi pronunciado em consequencia das deposições de duas testemunhas, 
que não qualifica, porque espera em pouco tempo qualificai-as, sem su~peita de 
abonar-se a si' pro1Jrio gratui-tamente, que ha-vendo o supplicante já feito ver na 
acareação ao sobredito magistrado a iniq1.údacle commetticla para com elle preso,. 
lhe pedia que mandasse quanto antes o traslado ela culpa á secre.taria ele estado 
elos negocios da marinha, por onde se deve mandar formar um conselho ele guerra, 
que o julgue i que havenclo-lhe o magistrado prometticlo toda a brevidacle .n'esta 
r emessa, tem o supplicante a doce esperança ele que elle o cumpriria, e por isso 
pecle a vossa alteza serenissima a graça ele mandar-lhe dar homenagem na capi
tal, ordenando que sáia de entre ferro s quem começou já a mostrar-se innocente, 
e em segtmdo logar que as sessões elo conselho de guerra, a que o supplicante 
responeler, sejam, na fórma elo artigo 126.0 ela carta constitucional, publicas, para 
que o seja a clefeza ele um homem honrado, incapaz ele faltar á lei, e calumniaclo 
altamente ele haver commetticlo uma acção, que elle não commetteria por todo o 
oiro elo m1.mclo. - E . R. Ilf.ce = Izido?"O F1Ytncisco Gt~imm·ães1 capitão tenente ela 
armada r eal . 

· Secretaria ele estado elos negocios da marinha e ultramar, em 10 ele janeiro 
de 1828. = Manuel José M.a?"Í.a da Costa e Sá. 

N .• 28 

. .A senhora infanta .regente, em nome ele el-rei, manda que o auditor geral ela 
marinha informe sobre o conteúdo no incluso requerimento elo capitão tenente da 
armada real, Izidoro Francisco Guimarães, preso no castello de S. J orge, em que 
pede se lhe conceda .homenagem n'esta capital, e que as sessões do c'onselho ele 
guerra, a que o supplicante r esponder, se façam publicas, 
· Palacio ele Nossa Senhora ela A jucla, em 15 ele fevereiro ele 1827 . =Anto11 ÍO 
Mant~el de Noronha. , Para o auditor geral de marinha. 

Secretaria de. estado elos neg0cios ela marinha e ultramar, em 10 de janeiro 
ele 1828. =Manuel José Mm·ia da Costa e Sá. 

N .0 28-A 

Serenissima senhora.:-Informanclo por ordem de vossa alteza o -requerimento 
de Izicloro Francisco Guimarães, preso no castello de S. Jorge, que pede home
nagem, e que as sessões elo conselho de guerra a que eleve responder sejam pu
blicas, tenho a dizer .o seguinte: que a pretensão ela homenagem não t em logar, 
porque ãs culpas ele que é argujdo são pela lei incompatíveis com ella i quanto 
ás sessões elo conselho serem publicas, as poTtas ela casa elos conselhos de guerra, 
depois que j1.u·ámos a nossa constituição, sempre estão abertas, unica publicidade 
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~ue se pócle dar a este aoto n 'ost::t r epartição ; p orque se se houvesse de c1a.r outra. 
fórm~ _ele processo n' cste ju[zo par ticular, o que seria indispens:wel para ·a sua 
publi~Iclade, era . preciso mna lei que r egulasse a sua fórma e q'ue houvesse casa 
proppa para taes actos, o que ainda não ha. 

~ o que posso informar a vossa alteza serenissima, que mandará o que for 
serVlcla . 

. Lisboa, 17 ele fever eiro ele 1827 . = O auditor geral ela IJiarinha, Rod?·igo An· 
tonw Teixeira V ahia .. 

· Secretaria ele estacio dos negocias da ma;·inhá. e ultramar, 'em 10 ele janeiro 
de 1828. =Manuel José lJ!fct?·ia da Costa e Sá. 

N.• 29 

A senhora infanta r egente, em. nome ele el-r ei, á vista elo artigo 126.0 ela 
carta constitucional _ e da informação elo auilitor gexal ela marinha, determina que 
as sessões elo conselho ele guerra . a qn"e vae r esponder o capitão tenente da ar
mada real, Izicloro F1:ancisco Guima.r ães, sej am feitas á porta ab erta : o que manda 
domnmnicq,r aq major general ela armada r eal, para o fazer constar ao presidente 
o refericlo conselho ele guerra. 

Palacio cla .Ajnda, em 17 ele fevereiro de l827 .= Antonio ~Manuel de No
J·onha.= Para o maj or · g eneral ela a1:mada real. 
l Secretal'ia de estado elos negocias da marinha e ultramar, em 10 ele j a,neiro 
c e 1828. = JJ!Ianuel José J.Wa?·ia da Co&ta e Sá. 

N.• 50 

. A ser cnissima infanta regente, em nome ele el-rei, ordena que v. m.cê 
Informe immecliatamente' da ordem por que principiou a pratica de celebrar os 
cons: Ihos ele guerra a portas abertas ela r espectiva casa a que v. m: cê allucle na 
llla It;-formação ele 17 de fevereiro elo anuo proximo passado, sobre o requerimento 
de Iztcloro F rancisco Guimarães, que com a homenagem r equeria a _imbliciclacle 

0 conselho ele guerra a que r espondia. · 
wr Deus guarde a v . m.c8 P aço, em 8 ele j an eiro ele 1828. =José F?·ei?·e de An

ctd~. = Sr. Roclrigo Antonio T eixeira V ahia. 
d Secretaria ele estado elos negocias da marinha e ultramar, em 10 ele janeiro 

e 1828. =Manuel José JJ![a?·ia da Costa e Sá. 

N .• 51 

. . Serenissima senhora: -JYiancla vossa alteza que eu informe ela ordem por que 
P~mcipiou a pratica ele se celebrarem a portas abertas os conselhos ele guerra 
11 esta repartição, pratica a que eu alluelia em uma informáç~o ele 17 ele fevereiro 
Passado. · 

_O que posso informar a este r espeito é que eu não havia recebiclo ordem su- . 
P~l"l?r que tal ordenasse ; porém logo depois ele jmacla a carta ·on ·titncional os 
P eslclentes elos conselhos, talvez entendendo que a execução . elo ar tigo 126. 0 ela 
lllesma carta nacla inais necessitava para a sua exe.cução, entraram a franquear 
~ llala elos con selhos no acto cl',elles, e assim se introduziu a pratica, ele que eu 
sa aya n'aquella· informação. A vista cl'isto vossa alteza determinará o que for 
0l'Vlcla. 

P.. Lisboa, 9 ele janeiro ele 1828. =O desembargador auditor geral ela marinha, 
•od1;igo Antonio "Teixeim Vahia. 

cl ~ecretaria de estado elos negocias da marinha e ultramar, em 10 ele janeiro 
e 828. =Manuel José J.l!i.a?·ia da Costa e Sá. 

Parecer 

d' A commissão encarregada de informar sobre a adclição feita na camara dos · 
a~~f08 . pares cl_o r eino, ao projecto para o estabelecimento de 1~ 1~eal instit~lto 
ela,. cano em Oo1m?ra, e ele pa.r ecer _que esta camara ~pprove a acliliçao r emettlda 

camara elos cllgnos pares elo r emo,· e que, t ecluziclo tudo a decreto, segundo 
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ma11cla a carta constítucíunnJ no artigo 55.0
, se poça a sua alteza a ser onissimnr 

senhora infanta regent0., em nome elo el-roi, a sua sancção. 
Camara dos deputados, "!lll 17 de j aneiro ele 1828. = Rod1·igo de Sousct Ma

chctdo= Agostinlw de JJ!fenclonça li'ulcílo= D1·. J osé JJdaclwdo de Ab1·eu = Fmncisco 
Soctres Jilránco = Alexand1·e Thomaz de Mo1·aes ScLrmento. 

Parecer 

A oommissão da fazenda, tendo examinado a proposta do governo sobre a 
r euniao elas tr es alfanclegas ele Lisboa, entende que ella é de a bsoluta necessi
dade, como base do systema de r eforma, e por ser util clesde já á economia da 
fazenda e facilidacle elo expediente, que .·e simplifique o tràbalho e se r eduza a 
clespeza, o que não póde conseguir -se com ~ multiplicielade ele alfanclegas e em
pregados desnecessarios, como tem mostrado a expm·iencia entr e nós e está r e
conhecido nas praças ele comnier cio mais notaveis ela Europa, onde não ha mais 
do que uma só alfanclega em cada uma, e onde um pequeno numer o ele officiaes 
faz o expediente com aclmiravel prompticlão, o que, alem ele outras p1:oví.dencias, 
concorre para animar o commercio d'aquellas pr aças. 

L isboa teria sido o mesmo e o foi p or muito te-mpo; porém p, circumstancia 
ele fazer a corôa por sua conta o commer cio ela Asia, suggeriu a icléa elo estabe
lecimento da casa da Inclia, que na sna origem não era mais elo _que uma feitoria 
meTcantil destinacb a apm·ar os lucros da 'corôa n'aquelle commercio ela Asia. 
Cessando porém ele ser feitoria, e tomando a natureza ele arrecadação ele direitos, 
os seus empr egados degener ar am em officiaes ele uma alfanclega separada, se:rn 
que se attendesse á necessidade ele se consiclerar este estabelecimento com rela
Ção á diver siclacle elas circumstancias superve:Q.ientes . 

No estado actual das cousas, em que tem climinuiclo o commer cio da Asia1 e 
deve clinünuir ainda, porque a Europa tem por menor preço e de melhor quali
dade os te'ciclos que cl 'ali vinham, e porque desde os romanos até aos nossos clias 
o grande commercio ela Asia, que é, feito com dinheiro, sempre esteve em poder 
das nações que possuíam minas ou gr andes riquezas, n~(o é con.veniente conser
var mn estabelecimento, que ainda depois da reforma das chamadas miudas pelo 
alvará ele 27 ele ma-rço ele 18241 assim mesmo custa por anno mais ele r éis 
2!):000,)000. 

A alfandega Glo tabaco t eve similbante origem no monopolio el' aquelle genoro, 
estab elecido a ben eficio da corôa, e era a junta e alfamlega r espectiva ·lrma feito
ria. ou aclministra,ção por conta do estado, para tirar aquelles lucros que lioj e tira 
por contmto Oll empreza. Consagrach a icléa ela arrecadação cl'este r enclimento 
]JOr contrato, é evidente que logo se cleviam extinguir ou despedir os empregados 
do uma administração que já não existia ; mas P ortugal abundava então em oiro, 
que r ecebia clirectamente ela Africa e. do Brazil, e o espírito elas suas instituições 
era ? ela prodigalidade, como agora, e para o futluo é forço so que sej a o ela eco
nomJa. 

Em virtude, pois, ela n ecessiclacl e ele uma ~:<evera economia, é evidente que a 
inutil e dispendiosa jlmta do tabaco e sua alfancl ega especial elevem acabar . O 
tabaco, a r espeito el o estado, é mais um genero que se despacha naJ alfa,nclegl1 
geral assim como outro qualquer. A fiscalisação elo contrabamlo é elo interesse 
dos- contTataclores, que a })romovem em qualquer alfanclega e perante qualqner 
auctoriclacle competente. Por outra paxte, se não existisse o dir eito ele consun10 
sobre o tabaco, e isto se declarasse. antes ele se proceder a uma certa arremata
ção, este clireito havia necessariamente fazer objecto ele uma quantia acldicional 
nos lanços, assim como o ha ele ser a important:ia dos orclenacl os ela junta, pen
sões e propinas que o contrato agor a paga por conta elo estaclo . .. , 

No momento em que a- alfanclega elo tabaco for extincta, o estaelo recebe dos 
· actuaes contrataclores o que elles cleixam de pagar_ agor a por b em· das condições 

do seu contrato; e então o estado paga aos seus empregados até novo contrat~, 
que ha de ser feito já sem aquellas clespezas, e vae acabando com a conta aclcli
cional á medida que vão morrendo os empregados ou obtem elo governo outros 
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destinos. D'este modo póde-se chegar a estabelecer a economia que se desej a. sem 
atacar os interesses indivicluaes, ou, o que é o mesmo, póde conciliar-se o inte
re~se pnblico com o interesse particular . 

Por esta occasião a commissão obse rva que em qualquer suppressão ele des
~eza o estaelo, que está em éleficit} nãQ só t em a utilidade que em-responde à qua:Ji. 
tra S t~pprimicla, mas uma conveniencia .igual n. mais elo clobro, porque toda o em
pr~stJmo obriga a pag·ar mais elo dobro, como a commissão já elemonstrou no seu 
Pnmeiro parecer . 

Entende pois a commissão que a junta nomeada pelo governo para a r eunião 
~}efo~·ma elas alfanclegas eleve progr edir nos se us uteis trabalhos, e que entr etànto 

. ~ao ~hg·nas ele entrar em j à em discussão as propostas do governo, n . o 1 sobre n. 
1_eumão, e n. el e n. o 2 com n. fórma ele escriptnração facil e abreviacla, para re
g~llar o. despacho na alfanclega, unica qne fica subsistindo, porque o resultado 
cl esta cl1scussão servirá ele base aos ulterior es trabalhos da junta sobre o regula
mento e clirecção geral elas alfanclegas, e porque a applicação immecliata e prom
pta_ cl'estes princípios pócle tnizer desde já mllitas facilidades ao commercio e 
mtutas vantagens á fazenda publica e ao estaelo. 
]_ Quanto á reforma elas companhias dos homens ele trabalho bl'açal na alfan
c ega, parece á commissão que se eleve approvar a Cl"eação elas companhias e ca
patazes que propõe o governo, e que este eleve :ficar auctorisado para appr ovar o 
regulamento que propõe a junta ou outro qualquer que parecer conveniente, r e
vogada para esse :fim a legislação em contrario, comtanto que não se possa alte
rar esse regubmento senão por outro feito com conhecimento ele causa . 

E:m. consequencia, pois, ela necessiclaele ele se estabelecer em bases para o sys
tema_ ela clir ecção e administr ação das alfanclegas, ele que dependem os trabalhos 
nltenores ela jlmta respectiva e pela utilidade immecliata que desde já pócle r e
sultar · elas providencias que se propõem pelo governo, parece á commissão que 
~8 lllcncionacl as propostas devem entrar em discussão, e offerece á considm·ação 
a camara, quanto a companhias, os scgLúntes ar tigos aelclicionaes : . 

,fr tigo 1.0 H averá na alfanclega ·ele Lisboa cluas companhias que se clenomi
~arao C<Compl:!-nhia dos homens ele' trabalho ela alfandega>J e «companhia elos ar tifi-

es>J , e para cacb uma üm capataz . 

1 Art. 2.0 A policia, economia e ser viço cl'cstas companhias são obj ectos r egu
amentar:es e como taes pertencem plivativamcnte ao governo . 

1
, Art. 3.0 Os r egulamentos adaptados pelo governo para organisação c serviço 

~ estas companhias nã0 poderão ser alteraclos senão por outros regulamentos foi -
os com conhecimento ele causa. · 

Art. 4.° Fica revogada a disposição elos estatutos da j.tmta elo commcr cio, 
(u:nto á creaç,ão ele capatazes e administração ele col!lpanhias, e qualquer legis 
açao }Josterior , no que r espeita a companhias . 

Ca1nara elos deputados, 29 ele j aneiro ele 1828.= Filippe Fe1·1 ·eim ele .Amujo 
~/?ctst?·o = F1·ancisco de Paula Travassos = Manuel Alves elo Rio = !!'lO?· ido Ro-

~glles P er·eú·a Fe?Taz. · 

l Como estou p er suadido 
ae ~inistrações inclivicluaes 
g'tlinte ' 

Voto separado 

que as administrações collectivas são preferi veis ás 
sou ele parecer que se adclicione ao projecto o se-

t . Artigo. A ;;tclm.inistração geral elas alfanclegas elo r eino, e em especial as r c
~~lclas. rita cidade ele L isboa,. será confiada a tuna direcção de cinco membros. = 

1 c~n.c~sco Antonio de Campos-= Jll{anuel G~nçaZ.ves ele JIIJ:imnda. 

PrO}:)Osição 

c Senelo forço so demora,r-se ainda a flmclação e regulamento elas novas relações, 
t ouvem ás partes e á justiça que nas duas ora existentes se atalhem quanto an
f~~ as grandes e notarias irrognlari.clacles que_ n,'ellas ha, o que tambcm se cm~
t ~a com o melhor methoclo de reformar, que e fazel-o gradualmente . E as eli-
as lrregulariclacles são as seguintes : · 
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1. a Gastar seis mezes para levar os autos por appellação á r elação, o que é 
obra ele quinze dias nos log·ar es mais r emotos de P <?rtugal e Algarves . . 

2. a Attribuir importantes effeit0s á c1iffer ença ele appellação e aggravo orcli-
nm·io, differ ença que não tem outro fimdamento senão a vaidade. ' 

3. a Repartir-se tão mal o trabalho na:s r~lações , 9-ue pesa quasi todo sobre um 
terço elos clesembàrgadores, .ficanclo quas1 ocwsos cl01s ter ços, do que r esulta tam
bem a necessidade ele pagar a muitos mais elo que são precisos. 

4 . a D ccirlir s aggravos ele petição e -ele instrumento (muitos elos quaes são 
importanfi.s su11o:-;) logo q1-w se apr esentam na mesa, onde é forçoso r esolver ele 
impi·oviso, e onde pela confer encia simlJ.ltanea ele toelos os jlÚZies não pócle haver 
r ecolhimento. 

5 . a Sentenciar em confer encia as causàs crimes em que se trata ela viela, hon
r a, liberehele e b ens , ao passo que se julgam por tenções -as causas civois , ás ve
zes ele pouco valor; na mesa da corôa e pelos mesmos jlúzes julgar-se por ton
ções as causas ele fazenda cíveis ou crimes, e por conferencia as ela corôa e... as 
elas capelias ela -corôa, que quasi sempre são tambem sobre fazenda . 

6 .a Confi ar-se a lllll homem nomear os jlúzes ac~juntos para as causas cíveis 
e crimes, o qual homeni pó de escolher os_ quo se conformem com. os seus desejos 
ou sigam as suas opiniões ; cousa esta que no nome e na r ealidade é verclacloir11 
commissão prohibida pela felicíssima carta, especialmente nas causas cr imes, um 
systema, segunclo o qual as par tes vem em ultima analyse a ser julgadas por um 
só homem, e seglmdo o qual, como observa l\1ontesqlúeu, H enrique VIII ele In
glaterr a fazia elecapitar, os pares qu~ queria, por que escolhia na camara os que 
os haviam ele julgar. E verdade que a orelenação, quando conferiu tão exorbi
tante poder aos presiclentes elas relações, suppõe, no livro r, t ii<ulo r, principio, 
que elles são anjos isentos ele todas as paixões ; porém : 1. 0 , pó ele pe1· accidens 
haver algtun que seja homem e não anjo; 2. 0 , nos mezes de setembro e outubro, 
em que os presicl entes não costumam ir ás r elações e a presiclencia se substitue 
ele momento a momento, p6de entrar n' ella a1gum desembargado]: que p or acaso 
não seja aujo; 3 .0

, nas eliver sas mesas os r elator es facilmente podem ageitar os 
adjuntos que quizerem, e a ordenação não segura que tocloso s r elator es ·sej am aiJj os. 

7 ." Supportar cliarias investigações e questões sobre certezas ele jtúzes quando 
csb materia p6de e el eve r eduzir-se a uma r egra simplicí ssima. 

8 ." Não dar rasão nas sentenças interlocutorias, nem mesmo nas definitivas , 
quanclo confirmam as da instancia inferior, com o que ficam as par tes ria neces
sidade ele adivinhar quaes fLmcla.mentos elevam combater. 

9.a Antes de se pôr algum r éu em processo summario dar-se pm·te ao secte
tario d.e estado e suspender desde então o processo, com o que se sacrifica a jus
tiça á falsa polít ica, o poder judicial ao exec:utivo, e os r éus se demoram mllitos 
annos nas cadeias, com grande prejuízo seu ou tla justiça . 

10." Fazer summarios os processos ele mlútos r éus sem atte:JJ.ção ás provas, 
nem a outros r equisitos çla ordenação, livro r,. titulo I 1 § 16.0

, por se- dizer qt;e 
está r evogada por lun· aviso elo secr etario ele estado, com o que fica no arbitr10 
elos jlúzes a sorte elos r éus, quer para os absolver, quer para os condemnar . 

E porquanto cumpr e prover n 'isto sem el emora, mesmo a benefi cio ele mtútos 
r éus actualmente presos, e com as disposições propóstas no artigo 11.0 e nos ca
pítulos vm e IX do proj ecto de lei n . 0 148 (as quaes .r egulam o trabalho elas r e
lações), se atalham em grande parte as r eferidas irregularidades, e as outras se 
poelem atalliar por aclclitamentos faoeis ele fazer-se na discussão . 

Proponho portanto que se metta logo em _cliscussão o artigo 11 .0 e os capítu
los VIII e IX do citado pxojecto n. 0 148, e que ela sua materia com os aclclitamen
tos e modificações convenientes se foTme uma lei, r eservando-se os outros capítu-
los para quando se houverem de flmda.r as novas r elações . · 

Lisboa, 26 ele j aneiro ele 18~8 .= BOJ·ges Ca?·.ne·iro . 

proj ec-to de lei 

Senhores : -Tendo a honra ele offer ecer á consideraÇão ela cama.ra um proj e
cto de providencias aclministr atívas sobre pontes, e.r;traclas e communicaçõcs hy-
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clraulicas, eu não r eproduzirei os sabidos argumentos. ele utilidade abstracta, por
que _t~c~os conhecem a r elação que têem estes melhoramentos com os progressos 
ela Clv1hsação· e com a prosperidade ela agricultm·a e commercio interno . T ambem 
é ~sc;usaclo r epetir a doutrina corrente entre os economistas, desde o sabio Tm·got 
~te aos nossos dias : «que as providencias mais uteis para promover e animar a 
mdustria consistem em 1;emover os estorvos>> . A intervencão elo governo só é ne
cessa:·ia para tudo o que não pó de fazer o especulaelor; ~as n' este caso estão as 
lUencwnaclas obrás, e todo o governo que entende os seus proprios inter esses e 
quer sincemmente o bem estar dos povos, é preciso que dê o mais serio e con-

. stan~e cuiclaclo ;{L clirecção, execução e conservação elas obras que facilitam a com
~lllllcação elos homens e a exportação elos fructos. Todos os governos civilisaclos 

' t~em dado a este objecto mais ou menos consideração; mas é só nos r epresenta
·üvos que podemos encontrar exemplos dignos ele imitação, porque é só n' estes 
aonde ~ aclrrúnistração economica e arte ele promover a prosperidade publica pócle 
ap1n·ox1mar-se á perfeição. · 

Portugal, apesar ela sua vantajosa posição geographica, da fertilidade do seu 
solo, elos seus rios navegaveis, ela abunclancia ele materias primas ele construcção 
e das sommas consicleraveis- que se têem cl estinaclo para esse objecto, apresenta 
em t?_cla a snper±i.cie uma prova elecisiva da negligencia e falta de systema, assim 
ua clll'ecção elas obras, como na :fiscalisação administrativa elos respectivos ftmclos. 

Não ha pontes, estradas e commtmicações hyelraulicas em muitos pontos 
onde. são de absoluta necessidade. A maior parte elas obras que- se têem fei
t?, amcla quando u teis e bem acabadas, não valem o que tê.em custaelo, e as
~~u mesmo nenhmna provielencia efficaz se acha estabelecicla para a conserva
Çao cl'cllas . A llega-se vagamente com a falta ele meios e recursos pecuniarios 
para se emprehei!cler em muitas d'estas obras; mas, apesar elo mysterio. em que 
at~ agom se envolvia a aclminis't1'ação publica, é assás notoTio que se têem consu-
1111clo gTancles sommas sem uma utilidade correspondente, e que o r endimento 
estabelecido pócle ser sufficiente se for bem aclministraclo . A inspecção elas es
tracbs elo DolU'o, tendo consumido em trinta e dois annos mais el e 3.000:000 cru
zados, sem uma estrada completa, e o abandono em que se . acham as princi
ba~s estradas, pontes e enc~namentos nas provinci:s elo J?-orte ~ Extr~maclma, 
f astam para exemplo, por nao fazer uma emrmeraçao prolixa e mtermmavel ele 
~ctos, com que sobejamente se justifica a necessidade ele tilll systema ele aclmi

lllstração ele obras publicas . Não appar eceu até agora n'esta camara, como era ele 
e~perar, lilll r elatorio elas obras a:cabaclas ou em activit:lacle no anno proximo pas
sado, um quadro elas que estão projectadas, sobre um r econhecimento geral a ~1e 
0 .governo tleveria ter ma,nd.aclo proceder em todo o r eino; um orçamento appro-' 
:ltunaclo ela receita e despeza r espectiva e uma proposta elas medidas legislativas 
hecessarias para hem Fegular a. clirecção elas obras, segtmclo os princípios de ut~-

dacle 1Jublica, para :fiscalisar os trab::J,lhos e a administração -dos fundos r especti
Vos, e para se estabelecerem OS mais convenientes meios ele execução e ele COn
servação . 
. Ninguem de boa fé pó de negar -a necessidade d:' estas providencias para r eme

diar e:fficazmente o detrimento e tugentissima necess.iclacle elos povos, e prevenir 
u.. continuação ele abusos e enos administrativos assás verificaclos pela experien
cra e exame el os factos . Para occorrer pois a similhantes inconvenientes proponho 
0 seguinte projecto ele lei : · · 

. Artigo 1." Para auxiliar o governo na clirecção, execução e :6scalisação aclmi
b.tstrativa das obras publicas em todas as provinc,ias elo reino fica estabelecida 
ll.lna commissão permanente, que será · denominada «clirecção geral ele pontes e 
~~~aclas n, : com subordinação e r esponsabilidade á secr etaria ele estado ·elos nego-
108 do r emo. · 

Art . 2 . 0 A elir eccão g·eral será composta ele cinco membros, ver sados nos co-n.h . > • 

t lc1ment0s que se r equer em. Um d' elles será presidente e outro secretariO, e 
oc ~s nomeados pelo governo, assim como os officiaes inclispensaveis para o ex

Pecliente ela corresponclenc'ia e 'fiscalisação elas contas el'esta aclministl:ação . 
Art. 3 . ° Cada um elos membros ela clirecção geral, emquanto estiver empre-
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gado n' esta commissão, vencerá, alem do ' soldo ou ordenado por qualquer outra 
folha, uma gratifiéaçãÓ cvrreSl)Ondente a 200.8000 réis por anuo, paga pela consi
gnação estabelecida para este objecto. No orçamento elo corrente anuo será -con
signada a quantia ele 4 :800T5000 réis para clcspezas elo expecliente da clirecção 
geral e grati:fi.éação de seus empregaelos. Nos orçamentos seguintes, segundo as 
for ças dos rendimentos e necessidade ele suas applicações, as côrtes approvarão 
as quantias que julgarem suíficientes. 

Art. 4.0 São da competencia ela clirecção geral as pontes, estradas, encana
mentos e quaesquer obras publicas ele interesse geral, á excepção cl'aquellas que 
estão a carg·o elas mlmicipalielaeles ou de alguma inspecção ou commissão espe
cial, emquanto o governQ o· julgar conveniente, clevcnclo todavia a clirecção geral 
:fiscalisar a conta da despeza de qualquer commissão especial. 

Art. 5 . 0 As attribuições ela direcção geral são: 
1.0 Mandar proceder em cada provjncia a mn reconhecimento das estradas, 

pontes e outras obras de interesse gei-al, qlle pela sua importancia ou pelo seu 
estado de deterioração exigirem prompta providencia; . 

2.0 Preparar as plantas, orçamentos, informações e esclarecimentos necessa
rios para a deliberação elo governo sobre as obras proj ectadas e convenientes 
meios ele execução; 

3.0 Procurar o aperfeiçoamento possível da escola e methodo ela construcção 
ele pontes, estradas e obras hychaulicas; 

4 . ° Fiscalisar o progresso .elos trabalhos e a conta elas clespezas r espectivas, 
ainda mesmo nas obras ele commissão especial; 

5. 0 Exigir das 'municipalidades e auctoriclacles territoriaes a cooperação ne~ 
cessaria nos obj ectos de sua competencia; ' 

6 .° Conservar no archivo ela clirecção as planta s, orçamentos e todos os p~tpeis 
respectivos, commettenclo a sua guarda a um official que seja poT elles r esponsavel; 

7. 0 Enviar ao governo, para ser . presente ás côrtes no principio ela. sessão, o 
relatorio impresso elo trabalho cl'esta administração, com a conta ela r eceita e cles
peza do respectivo rendimento e sua applica.ção, e ~ - exposição elas providencias 
necessarias , assim para o melhorame;nto das obras e sua conservação, como para 
a exacta administração elos fm1clos para isso estabelecidos. 

Art. 6. 0 Nas pontes, estradas e mais obras ele interesse geral, a acção aclmi
nistrativa compete a inspectores geraes, cujo districto não serü menos de uma 
província. As attriblúções elo inspector são : 

1.° Fazer o r econhecimento exacto elas obras que elevem projectar-se de novo 
ou r eparar-se promptamente; 

2 . 0 Mandar proceder ás operações graphicas, OTçamentos e informações pre
vias para informar o governo ou a clirecção g·eral ; 

3. ° Fazer executaJr os projectos e regulamentos approvaclos pelo governo ; 
4. 9 AuctOTisar as despezas por folhas, na conformichcle elo r egulamento elo go

verno, e:nomear os empregaelos subalternos que forem i nclispen~aveis, respondendo 
pelos abusos que lhes consentir elurante os seus empregos; · 

5 . 0 Responder pela observancia elas ordens da direcção geral e elo governo, 
e pela exacta applicação elos fundos que lhe forem conl';\ignaclos; 

6 . 0 Publica.r pela imprensa, ele tres em tres mezes, a conta elos trabalhos e a 
respectiva clespeza, depois ele :fiscalisaclà.. 

Al·t. 7. 0 O inspector venc01:á por ora a gratificação ele 3~600 réis por dia ern
qu::mto . estiver empregado n'esta commissão, e terá UII'l secretario, para a sua co~·
responelencia e escriptm·ação, com a gratificação correspondente a 240aooo ré1s 
annua~s, paga mensalmente, assim como a elo inspector, pela folha ela aclminis
tração elas obras. 

Art. 8 .0 No elistricto mais proximo e central elas obras h.averá u:rp. suo-insp~
ctor ou :fiscal elo iTabalho e clespeza, nomeado annualmente pela r espectiva muni
cipaliclacle e suborclinado ao inspector. Para este cargo se 1·equerem as mesmas 
qualidades que para o ele vereador. 

Art. 9 . 0 Para levantar plantas, fazer orçamentos, formar projectos e vcri:fi.ca.r 
se as obras são construídas em conformidade elo plano ou projecto approvado, O-
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~overno designar::\. os architectos necessarios, que servirão ;Ís ordens do inspector 
g.eral, e vencerão, alem do solcJo ou ordenado que levarem por outra folha, a gra
tificação de 11)600 réis por clia, paga pela folha elas obras, e sómente omquanto 
cltu-ar a cliligencia ele que for encarregado pelo inspector ou pela clireeção geral. 

. Art. 10. 0 No caso ele clivergencia ele opinião entre o inspector .geral e o ar
chite?to, a qualquer d' elles é pei·mittido r ecorrer á direcção geral ou ao govenw, 
0 qual resolvení o que for justo, sem que entr etanto se suspenda a execução elas 
ordens elo inspector. · · . 

Art. 11.0 A execução e aclministração elas obras p or em preza será; preferida 
ás obras ele jornal e administr ação por conta cl0 estaclo, sempre que isso possa 
ter lagar sem ·prejuízo ela construcção e b em entendida economia. 

Art. 12.0 O governo anmmciará com antecipação conveniente as obras que se 
p:·op~e. fazer executar por empreza, ou os emprehendeclores sejam nacionaes ou es
ti angell'os, e, se'nclo as conclições aclmissiveis, o cóntrato será garantido pelas côrtes . 

Art . 13.0 T oda a em preza voluntaria e gratuita para a execução ele qualquer 
0.bra publica será aclmittida, sendo as. conclições conformes aos princípios de jus
~Iça _e utilidade publica, e como taes approvadas e auxiliadas pelo governo. Este 
~e~·v1ço será consicleraclo como nacional e digno de r ecompensa honorífica, ou seja 
eito por nacional ou por estrangeiro. 

c1 Art,. 14.0 Qt:a~do a~ obras se fizerem por conta elo ?staclo, toda a contabili
. acle c1 esta aelmm1straçao sení mensal, e a clespeza legahsada por folhas. proces

:aclas na fórma elo regulamento elo governo . Os. pagamentos serão feitos pon-
nalmente nos pTasos convencionados, e o inspector é especialmente responsavel 

pela execução cl'este artigo. 
Art. 15.0 A adjudicação dos terrenos e indemnisação elos prejtúzos que forem 

~~ ~bsoluta necessielaele, depois de avaliados perante a auctoriclaelc judicial elo 
c Jstr_IC~o, breve e ~umma.riamente, segtmdo a tarifa elos valores estabelecida na 
:lUllCIJ?alidacle r espectiva, e ouvidos dois louvadgs por parte ela inflpecção e ou· 

.os cl01s por paTte elo proprietario, s.crão logo. inclemnisaclos. antes de começarem 
as obras ou nos prasos convencionadas, precedendo a.pprovação elo governo . 

~rt. 16.0 A conservação elas obras. será aiTematada por t empo e espaço pro
)orcionaclos, com as conclições e segm ançns necessarias, perante as mtmicipalicla.
c es elo c1istTicto e debaixo ela fiscalisação ela r espectiva auctorichcle aclministrati
~~· Não havendo, l)Orém, quem arremate, •ficará sempre a conservação a cargo l esta administração, .e o inspector r esponsavel a vigiar por ella, devendo anten
c er-se com a aclministração geral elos correios ou com pessoas 'dignas de confian
ça, para ser informaclo ele qualquer alteração que possa sobrevir. 

Art. 17. 0 Os s.ubsiclios elo nlvará ele 15 ele outubro de 1824, ou quaesq1,1er 
~lltros, estabelecidos para estradas, pontes, encanamentos e outras obras ele inte
l ~sse geral, ficam exclusivamente applicados para esse destino e á disposição elo 
~o~erno, pelo ministerio elos negocias elo reino, qualquer que seja a estação por 
ncte se arrecadem. 

Art. 18.0 O governo :fica auctorisaclo para usar cl'aquelles subsídios e elos que 
:~ cre~n·em com o mesmo destino ou como rendimentos, .ou como fimclos ele amor
tl·sação, quando seja de ~bsoluta necessidacle contrahir algum emprestimó ou con
cratar ~ execução ele qualquer obra por empreza, sendo um e outro arbítrio ele 
a 
0~ec1clo proveito para o estado, e devendo . no principio ela sessão legislativa 

8 
Pbesentar o r elatorio elos trabalhos ela aclministração geral elas obras publicas, e 
1
' metter ft allprovação elas côrtes as condições ele qualquer cl'~quelles contratos. 

d' Art. 19.0 O governo expedirá os regulamentos necessarios para a execução 
esta lei. 

Art. 20.° Fica r evogada qualquer legislação em contrario . 
e "'Camara elos deputados, 24 ele j aneiro ele 1828. = Filippe Fe?'?'eim de A?·att}o 

vastro. · 
Artigos acldicionaes ao regiln.en-to 

te A commissão central sobre o projecto ele lei elo r egimento elas duas camaras 

111l ~ honra de apr esentar á camara os segtúntes artigos aclclicionaes, em confor
lc acto elos aelclitamentos que lhe foram 1'emettidos : 
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Artigo 1. 0 V crificanclo-se · os casos previstos nos artig·os 93.0 e 94. 0 ela cart~ 
constitucional, será o pJ"imeiro acto da r egencia provisional a convoeação das cÔl:
tes gcraes para a eleição. ela r egencia permanente, na fórma elo § 3.0 elo arti
go 41. 0 Se passados quinze dias depois ela morte do rei a r egencia provisional 
a não tiver feita, o presidente da camara elos pares, · ou quem suas vezes fizer, 
r eunirá immecliatamente esta camara, para expedir as competentes car tas para a 
convocação elas côrtes geraes, determinando que a r enníilo se effectue o 'mais 
tarclar elcntro de trinta dias, contados ela data ela convocação. 

A camara elos 11ares se separad log o que tiver expedido as ca-rtas de convo
cação, e não poderá tratar de outro algmn objecto. 

Art. ~. 0 Nas eleições feitas pelas côrtes geraes, se o primeiro 'escrutínio não 
completar a eleição pela plur11liclacle absoluta, procecler-se-ha. a segtmclo para com
plet'al-a . Se no segundo aincla se não completar, proceder -se-h a a ter ceiro i -mns 
n'este a votação será feita r estrictamente sobre wna lista dupla elos membros que 
faltarem, composta das pessoas que obtiveram maior numer_o ele votos no segundo 
escrutínio . 

Art. 3 .0 Quando se impedirem ao mesmo tempo o presidente e vice-presi
dente ele qualquer elas duas camaras, e o impedimento clurar mais ele tres dias, :t 

camara elos pares se r eunirá debaixo ela presiclencia elo titulo ela maior graduação 
e :p1ais antigo, para o tmico fim de participar ao r ei, etc., esta falta, e pedir se 
digne nomear um presidente intm·ino; e a camara elos cleputaelos se r eunirá. ele
baixo ela presiclencia elo deputado clecano, para o unico fim el e eleger os cinco 
deputados para serem propostos ao r ei, etc., e pedir que e·scolha um presidente 
interino, para que se não interrompam os trabalhos legislativos. 

Art . 4. 0 A camara elos pares e a elos cleputaclos não fará sessão nem delibe
rará sem que estejam presentes ametacle e mais um elos membros ela r13spectiva 
camara ; e igualmente as côrtes geraes não farão sessão nem deliberarão sem que 
estej am presentes aJ?letacle e mais um ele ç.acla uma elas cluas camaras . · 

Art. 5. 0 O archivista ·e os officiaes redactores e amanuenses elas se·cretarias 
elas camaras gosarão as mesmas pr.erogativas e honras qtte gosam os officiaes elas 
secretarias ele estaclo ele igual gracluação, e usarão elo mesmo uniforme . = F?·an
cisco Joaqtbi?n Jl!Iaict = Agostinho de JJ1endonça Falcão = Ltâz Tavw·es de Ca?·va
lho e Costa= Leonel Tava1·es Cabral (com a declaração que me parece conve
niente r eduzir a vinte clias o praso •ele trinta designado no artigo 1.0

) = Manuel 
ele J.lif.aceclo Perein: Cotttinho ( C?m a declaração supra). 

* 
. No dia 30, apoz a leittu·a e approvação ela acta, o deputado José Machado ele 

Abreu elesejou saber ela mesa se já tinham vindo para a camara os documentos 
• pecliclos á secretaria elos negocias ·ecclesiastícos e ele justi ça, r elativos á segtmclru 

devassa elo Porto; e, responelenclo o secretario Antonio Vicente ele Carvalho . e 
Sousa que nada se recebêra a tal respeito, deu isso logar a breve debate, pela 
fórma_ seguinte : 

Discus são 

JosÉ MACHADO DE ABREU: - Pois, sr. presidente, então requeiro se renove 
essa requisição. O ministro cl' essa repartição, como já sabe o -fim por que se lhe 
pedem, ele certo não ha de ter tanta pressa em mandai-os como t eve o dos ne.
gocios estrangeil·o)l, que, como lhe não doe a consciencia, satisfez logo o que se 
pedia ela sua secretaria. No Porto, senhores, aconteceu nos fins ele julho o que 
prouvera a Deus não acontecesse, porque eu, assim como defendo os direitos cb 
nação, clefenclo igualmente os da corôa. O ministro territoriàl competente til:on 
logo devassa e não pôde descobrir culpados. ·Não sei legalmente que destino e 
:6m ella teve; vi porén:- que aquella ciclacl e, pouco tempo depois, teve que despe
dir-se elo benemerito general que a defendeu à.os r ebeldes, elo benemerito corre
gedor que o coadjuvou com dinheiros, e elo benemerito jLLÍz elo crime que n'aquell_a 
devassa não fez culpados. Foi para lá um juiz ele commissão, e co~ um escrt
vão, tambem de commissão, a.briu nova devassa. São passados seis mezes ele-
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pois dos. acontecimentos; v:w para quatro que se devassa, e ~inda em 24 d' este 
mez_ · esse processo estava concluso para a prommcia7 sendo constante que tem 
bnclaclo no caminh9 ele Lisboa; a p_ergm1tar a quem, ha ele prommciar-s~! Em Li~-
~a prendeu-se antes de prommCia! O padre Jose Agostmho pronunciava as Vl

ctunas antes da pronuncia do juiz, e até antes do jmamento das testem1mhas. No 
Porto acha-se a devassa · ainda conclusa e já se diz quem são os prommciaclos; 
alguns el' estes c1úebm filill correr folha e sáe-lhes limpa; nem pó ele deixar de ser, 
ll.Jna. vez que o j1úz por tantos mezes conserva aincla a devassa em seu poder, e o 
SSCl'lVão n~o é cl'aquelles que respondem ás folhas pelo j:1ÍZO ele fóra e elo crime. 

enhores, 1sto é uma rec~e que esüí armada sobre a leal Clclacle elo Porto para apa
~ar os leaes defensores elos legítimos direitos do senhor D. P edro 1V e da cartã. 
1::\e se fecham as camaras e aquella devassa estiver ainda em segredo.} veremos 
pron1mciaclos os niais homados cidadãos ele lá e até de Lisboa, porque já em 
al~u~s se falla no Porto, espalhado talvez pelos agentes ela devassa. Hepita-se a :re
qlUSl?ão ao ministro, para ver se rompe o segTedo; se h a culpados appareça a pro
bBcm, para que sejam punidos; se os não ha, acabe-se. a devassa e faça-se pu-

co, para dissipar o justo temor ele t anta gente de bem. . 
FRANCISCO J OAQUili'I lVTA.IA.: - Eu não me opporiho a que se faça essa r equisição 

~~ gov:rno, mas não q11ero que a camara cáia ~a preci~itação ele clizer que o _governo 
01 Omisso sem sabermos a data em que se teem pecl1do aquelles esclare01mentos. 

JosÉ lYIA.CDADO DE ABR.EU: - Sr. presidente, o requerimento fez-se n 'esta ca
ma~·a a 24 d'este mez; é natural que logo fosse o o:fficio ao ministro elas justiças, 
assrm como foi ao elos negocios estrangeiros . O que se pede são os clocümentos e 
ordens todas, que do ministerio cl'essa r epartição se expediram para o procecli
~1le?-to d'essa segunda devassa; tudo isto são cousas que emanaram cl' essa secre-
~l'la e n' ella ,.elevem estar registacla~'.l; não é pois preciso tanto tempo para colli

gn· e mandar o que em Lisboa eleve estar . Acrescento mais que tambem se repita 
: requisição aci ministro elos negocios elo_ reino iLcerca elas instrucções por que 
ctnahnente se -regula a censura dos escnptos; essas tambem emanaram ela se

n:·etm·i~, n'ella elevem estar registaelas e não é preciso muito tempo para as copiar. 
eqne1ro, pois, .que quando se repet-ir ao ministro elas justiças, se r epita. tambem 

ao elo reino, porque não te~os escriptos por causa elo modo por que malici'osa
lnente se -regula · a censura . 
. ~ LEJONEL TA. VAitES ÜABilA.L : - O tempo necessario para se satisfazer ás r equi

. ~~~oes ele 24 eleve ser mtúto menos elo que foi preciso para mandar ~s clocumen-
s que em grande parte serviram de base ao parecer que hontem h . Estes c1o-

01~e~tos estavàm espalhados por muitas estações, e assim mesmo o governo 
c~lbgnl-os em oito dias; 190r isso em mlúto menos tempo poderá r emetter o que 
~~tá nas 12r?p!·ias secretarias ele. estado. Requeiro, portanto, que se ~·e~ovem .as 
f/as reqmsrçoes a que se refenu o sr. Machado ele Abreu. A comm1ssao ele m
:D ~cções foi prevenicla pelo sr. visconde de Fonte Arcada a r espeito elas mercês 
eitas pCillo govern0 ; a commissão queria p.eclir jnformações sobre este obj ecto, mas 

como ,O sr . visconde ele Fonte Arcada as p~cliu primeiro, calou-se a commissão, por
;lte la lhe ~rá ter o que vier. Como porém se vae demorando, requeiro novamente 
e Ppça a relação elas mercês que reque1·eu o sr. visconde ele Fonte. Arcada. 

ostos os requerimentos à votação, foram approvados. 

* 
d Eis-aqui expostos os principaes áotos ~as camaras legislativas no primeiro mez 
g a !Sessão orclinaria ele 1828, e concluiremos este '3apitu1o com os despachos elo 
P overno e ele differentes outras auctoriclacles durante o mesmo período, que nos 
arecem ele mais interesse político . 

Officio 

(N.0 262) 

l)c IU.mo e ex.mo sr.-Por ordem elo serenissimo senhor infante D. Miguel exa]r 0 adcliclo D. Antonio José ele Mello, com a grata noticia ela chegada ele sua 
eza r eal a esta côrte 1;1.0 dia 30 elo mez passado. · 
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Sua alteza real' acha-se gosando ela mais perfeita saude, e parece-me que está 
completamente satisfeito dos. grandes obsequias com que ha siclo recebido n'esta 
l:Ôrte, não sómente por sua magestade britannica e pelas pessoas mais notaveis 
da côrte e do governo, mas tambem pelo povo de Londres e por todas as class~s 
ela nação, inclusive os perioclistas , que n' estn. occasião têem sido m~iis comecli
dos elo que é costmne, ,todos Ützenclo justiça à elegancia ela apparencia exterior, 
assim como à urbanichcle elas maneiras com que ·este m1gFsto senhor trata a toda 
a gente 1. 

O serenissimo senhor infante D. Miguel tenciona partir d'esta capital no clia 
10 do corrente; porém, devendo ter quatro ou .cinco dias ele demora na j ornada e 
nas casas ele campo elo duque ele Wellington e ele lorcl Morley, só me parece que 
poderá saír elo porto ele Plymouth a 17 ou 18. 

Escrevo estas poucas r egras bastantemente á pressa no momento em que acabq 
de v-oltar ele W inclsor, aoncle sua alteza real com a sua comitiva foram hospeda
dos por el-rei por espaço ele tr~s dias. Hontem assistiu sua alteza r eal a uma ca
çada ele veados com todo o apparato ele luxo, tanto no numero elos caçadores, 
como na qualidade elos cavallos, etc., e tenho gTanele satisfação em poder annun
ciar que sua alteza r eal tomou uma parte conspícua n' este arriscado exercício, 
sem que acontecesse o mais leve accielente . 

Não elev-o omittir de fazer menção elo obsequio mui extraonlinario que fez a 
sua alteza r eal o irmão primogenito de sua magestaele britannica, cluquc ele Cla
rence, indo-o esperar no clia elo seu desembarque ao caes mesmo ele Greenwich, 
onde o recebeu à saída elo escaler . Hoje j anta sua alteza r eal em casa cl0 dito 
duque, e ámanhã - espero me fará a honra ele vir j antar na casa cl'est~ em
baixada. 

Desculpe v. ex. u a falta ele extensão cl' este o:fficio, em rasão ela pressa com 
que me vejo obrigado a escrevel-o, e queira fazer-me o favor ele beijar em .meu 
nome a augusta mão ela serenissima senhora infanta r egente, não sómente como 
um acto elo meu profundo acatamento, mas tambem pela fausta occasião da che
gada do ser enissimo senbo1· infante D. JYiiguel a Inglaterra, bem como pelas fes
ta'S elo novo auno, protestanclo os sinceros votos que formo para que em toclo o 

' 1 Com o fim ele tornar bem publica a sympat.bia que o príncipe da casa de Bragança aclqui-
ríra n'o'lltra côrte, a ele Vienna de Austria, saíu na Gazeta ele Lisboct elo dia 7 ele janeiro de 1828, 
por ordem do mioisterio dos negocias estraugeil·os, o .extracto ele um o:!:J:icio do respectivo minis
tro plenipoteociario, barão dr: Villa Secca, com data de 12 de dezembro anterior, n'estes termos: 

"Dois dias depois ela partida do serenissimo senhor infaote ~ppareccu na gazeta d'esta cô1·te 
o artigo seguinte, que aqui traduzo : 

rc8ua alteza Teal o serenissimo senhor D. Miguel, infante ele Portugal e dos Algarves, r e
rcgente d'estes reinos e n'elles Jogar tenente de seu augusto irmão o imperador D. Pedro, poz-se 
ccantes ele hontcm d'aqui a caminho para Lisboa por via de París e· de Londres. Durante o es
ccpar;o de tres annos que sua alteza residiu n'esta capital grangeou o mesmo senhor o amor e 
rcestimação da côrte imperial e o sincero affecto de todas as pessoas qtie tiveram a fortunn .de 
«O conhecer. Ao sequito de sua alteza real foram o confie ele Villa Re:1l 1 par elo r eino; o cavl.L
" lheiro Pereira, ministro de Pol'tugal junto á côrte elo Brazil; e os cavalheiros Mello, Camar:.t 
••e Saldanha,, · 

rcAs saudades que sua alteza real clcixou n'esta côrte conespondem em tnclo ao exempbr e 
nunca desmentido optimo comportamento do mesmo senhor aqui, ao seL1 animo generoso e á Clt
riclacle com qt1e· amplamente mandava socconer aos necessitados que recorriam á sua innáta be
nignidade; e pm·· .certo tarde virá a esta côrte um princi pe estrangeu:o que deixe mais' grat$S 
reco1·dações, havendo sLla alteza real tido a satisfação de ver, ao momento da sua pal'ticla, posto 
que fizesse j á noite escura, um granclissimo numero de pessoas de todas as classes, que roclea
va;m a sua carruagem, para o verem até ao ultimo instante.» 

Na parte o·fficial da clita Gar;eta, publicada ém 4 ele j aneiro, sob ~L epigraphe tambem ele 
ministerio dos nego cios P.strangeiros, lê-se : "O governo de sua magcstacle cat.holica mandou 
fazer publico nos depositos .de emigrados portuguezes a partida de sua alteza o serenissimo s~
nbor infante D. MigL1el ele Vienna para Portugal, e os sentimentos de que sua alteza vem ani
mado; e fez tambem constar nos mesmos deposi tos que se qualquer dos ditos emigrados tentlll' 
de com1Jrometter aquelle governo, será immeclitamente expulso de Hespanha com todo 0 '~ 

rigor'' · 
Cumpre advertir, para evitar equivocas, que o rccavalheiro Saldanha,, a quem allude a no-

tici a supra, era Francisco de Paula de Saldanha Oliveira e Daun, então adclido n, embai~ad f.L 
poxtugueza em Vicnna, e depoi s secretario, encarregado de negocias, mini stro re sidente, enviado · 
cxtraordinario e ministro pleoipotenciario em diversas côrtes, etc. O dito diplomata teve o titulo 
tle conde de Azinhaga e foi par elo reino. ' 
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decm·so d'elle a mesmn, augusta senhora, assim como a real família, experimen
tem uma serie ele não interrompidas prosperidades . 

Deus guarde a v . ex.3 , etc. Londres, 2 ele j aneiro ele 1828.- Ill.mo e ex.mo 
sr. Oanclido J osé XaYier. = 111arquez ele Palmella. 

Officio 

~-mo e ex. mo sr.-Pelas gazetas d' este paiz Yirá v . ex. a no conhecimento ela 
continuação elas festas e j antares que tem havido por occasiã.o da passagem 
do serenissimo senhor infante D. Miguel. E ste augusto senhor tenciomwa, se
gundo ti v e a h o ma ele informa.r a v . ex. a, partir de L ondres ámanhã pela manhã, 
mas vê-se na necessidade ele clifferir a sua partida até domingo proximo, por causa 
dos pre1)aros ele viagem, compras, etc., que tem· a fazer n' esta cidade, e sobre
tudo para dar tempo a que se terminem alguns negocias pendentes com este go

.v~rno . O principal ele entre estes é r elativo ao emprestimo, ácerca elo qual j á pela 
llllnha carta confidencial a lord Dnclley eu havia preparado o governo britannico 
e ~lado os pri:meiros passos (vide officio n .0 167 r eservado) . Espero que estes não 
seJam baldados e qne se possa obter a garantia bl'itannica, ao menos para um 
pec~ueno emprestimo ele 200:000 libras . Outro objecto importante, que eleve clis
cutn·-se, é o ela epocba ela partida ele Portugal ela tropa britannica. E ste uegocio 
essencialmente uão soffr e clifficulelade, sendo b,em ele esperar que não nos vêja
mos mais no caso de necessitar cr este a,uxilio . E ue9essario, porém, que as ditas 
tropas uão sejam retirada~ com nímia precipitação e que se veja que o melJ:.or 
accordo subsiste entre o nosso governo e o britallllÍco, antes e depois ela chegada 
do sereuissimo senhor infante D. lVIiguel a Portugal. 

Creio comtuclo que os motivos acima ditos não prolongarão a demora ele sua 
alteza real n 'esta côrte alem elo clia 13 elo corrente; e clevenclo, segtmdo já an
nunciei a zv . ex.u, demorar-se dois dias na casá ele campo elo duque ele Wellin
gton, chegará uo clia 17 ou 18, o mais tardar, a J>lymouth, onde já sei, por carta 
recebida hoj e mesmo, que se acham surtas e providas de todos os mantimentos 
as duas embarcações portuguezas . 

Parece-me escusado repetir circumstanciacbmente a narração do modo por qne 
0 serenissimo senhor infante D . Miguel tem empregaclo o seu tempo clescle a sua 
chegada a Inglaterra, não só porque se encontra c0m todos os detalhes f!.aS gaze
ta~ , _mas sobretudo porque é conforme ao programma que já tive a honra de trans
Dl!ttn·. Seja-me licito comtuclo expressar o meu profundo r econhecimento pela 
honra que o dito augusto senhor se clignuu fazer-me, acceitanclo nas casas cl'esta 
~mbaixacla um j ant~r c~e . cercmonia n_o dia 3 â.o co,rrente, e assistindo na n ~ite ele 
' e, segundo me liso'n,Jelo, na ele hoJ e tambem, n esta casa a um concer to vocal 

e a um baile, para os quaes foram convidadas todas as pessoas de clistinc;ção que 
se acham presentemente em L onch·es. ·. 
. Como o programma a que acima allucli foi feito na supposição ele que sua al

teza ;J:eal só ficaria até ,esta noite em Londres, .não se acpa por agora nada cleta
~aclo para os tres dias ele demora que ainda haverá. Supponho que o senhor in
tnte_ os clestiuará em grande parte aos negocias e a algum descanso inclispensavel 
c epors elas fadigas que çl eve ter experimentado. 

Chegou esta manhã uma mala ele Lisboa, e tive a honra ele r eceber o despacho 
n .. o 22, no qual encontro a noticia qu~ sem duvida penalisará muito o serenissimo 
.Benbor_ infante, ela grave molestia ela sephora princeza vi uva D . Maria Francisca 
t etecl~eta . Deus permitta que ella s~ja r estituída ás sinceras e ardentes pr ces ele 
0 ~ os os bons portug·uezes. Tambem me cumpre accusar a r ecepção elo despacho 

11
: 21, e posso assegurar a v . ex. a que immecliatamente fiz entrega ao serenis

~~~o . senhor iufaute ela carta que sua aug·usta irmã ~he dirigia, assim como clis
<btu toclos os outros massos que acompanb·avam os dois mencionados despachos. 
P~ço a v. ex.a que em meu uome beije a augusta mão ele sua alteza r eal a 

seremssima senhora infanta r egente . · 
o D_etlS gu~rcle a_v. ex . a, etc. Lonch·es, 9 el e j aneiro ele 1828.-Ill.mo e ex. mo sr. 

anchclo Jose XaVJer. = Mc~rquez de Palrnella . · 
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Pro-tocollo 

Londres, 12 de janeiro de 1828. 
Presentes, po1· par·te da lnglatm·~·a~ s. ex. a o conde ele Dudley, principal se

cretario de estado de sua magestacle britannica na repartição dos negocios es 
trangeiros; por PW"ie ela Aust?·ia) s. ex. a o príncipe Esterhazy, embaixador ele 
sua magestacle imperial c real apostolica junto ::'t côrte ele Londres, s. ex. a o conde 
de Bombelles, enviado exb:aordinario e ministro plenipotenciario de sua mages
tacle imperial e real apostolica junto á côrte ele Lisboa; po1· pm·te .de P01·l~tgetl, 
s. ex. a o conde de Villa Real, par do reino ele Portugal, s . ex . a o marquez de 
Palmella, par do reino ele Portugal e embaixador cxtraorelinario e ministro ple
nipotenciario ele sua magestacle :fidelíssima junto á côrte ele Lomlres. 

Desejanelo o governo britannico evitar os embaraços que para sua alteza real 
o infante D . Miguel resultariam ela falta ele fLmclos clisponi v eis nos primeiros clias 

, ele sua regencia, consente em prestar seus bons officios para facilitar um empres
timo contratado em Loneh·es pelo governo portuguez até á quantia ele f, 200:000. · 

Lord Duclley declara em nome elo seu governo o desejo ele que as tropas 
britannicas possam voltar quanto antes ele Portugal, visto que ~nteiramente está preen
chiclo o :fim que ambos os governos se propozeram-quanclo o ele Portugal reclamou 
a ida cl' estas tropas, em virtude elos tratados existentes entre as duas corôas. 

O conde ele Villa Real e o marquez de Palmella, tendo si(lo auctorisaclos por 
sua alteza real o infante D . ~Iiguel a assistir á presente conferencia, respondem, 
em nome ele sua alteza real, que a opinião c1'~ste príncipe está perfeitamente ele 
accorclo a es~e respeito com a do governo britannico; s6mente sua alteza real ele
seja que a epocha elo embarque cl' estas tropas, ainda que proxima, não seja de
finitivamente :fixàcla antes que sua alteza real, á sua chegada a Portugal, tenha 
expressado os votos que a este respeito lhe cumpl'Ír enunciar. 

O príncipe Estm·bazy, embaixador ele sua magestacle imperial e. real apos 
tolica junto a ·esta côrte, e o conde ele Bombelles, seu enviado extraorclinario e 
ministro plenipotenciario na ele Lisboa, que assistem á presente conferencia por 
pedido elo governo britannico e ele sua alteza real o infante D . :Miguel, não po
dem deixar ele applanclir completamente tL1clo o que acaba ele ser- enunciado por 
s . ex. a lord Duelley, bem como pelos plenipotenciarios portuguezes. 

Lorcl_ Duclley, o príncipe Esterhazy e o conde ele Bombelles julgam dever 
enunciar ele novo, conformemente ao que já foi consignado nas conferencias ele 
Vienna, os votos de seus respectivos governos, para que a abdicação ela corôa ele 
Portugal por sua magestacle D . Pecb.·o IV s~j a completada quanto mais ctepressa 
possível e sem rcstricção. Completada a abclicação e confirmada a separação, as 
duas corôas se obrigam a prestar seus bons officios a :Gm de que os governos ele· 
Portugal e elo Brazil se accorclem entre si para communi<:;ar e::;te arranjo a todas 
as potencias e obter o reconhecimento cl'ellas . -

As duas côrtes se obrigam igualmente a prestar seus bons officio~ a :fim ele 
regular cle:finitivamente, por um tratado, a ordem ele successão nos dois ramos ela 
casa ele Bragança, conclui<!Ta a qual transacção, sedt levada ao conhecimento elas 
potencias estrangeiras para ser reconhecida por ellas. = Dttclley=Este~·liazy=Bom
belles = Villa Real= Palrnella i . 

Officio 

(N.0 26 7) 

Ill.mo e ex. mo sr.-T enho a honra · ele partiópar a v. ex. a que o serenissiroo 
senhor infante D . Miguel e a sua comitiva partiram ele Londres hontem pela ma
nhã, como estava determinado; e sua alteza r eal, depois . ele ·se haver clespe·cliclo 
ele el-rei em Winclsor, continuou na st~a jornada para Strathfielclsaye,, casa ele 
campo elo duque ele W elling_ton, oncle' conta demorar-se até quarta feira, e devérá 
chegar na quinta á noite a Plymotüb . Um leve incommoclo ele· saucle :me impecliú 
ele acompanhar hontem ao mesmo augusto senhor, como desejava, mas· espero al
cançai-o hoje em Strath:fielclsaye. 

1 É applicavel tambem a este documento tt nota que pozemos na pag. 897 do torno In. 
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Tenho toclo o motivo ele suppor que sua a-lteza real partiu d'aqu.i penhorado 

do amigavel. e sl.unphioso acolhimento que recebeu de sua magestacle britannica, 
e satisfeito também ela consideração e interesse que lhe test~mtmhararil todas as 
classes elos habitantes cl'esta capital. 

~ão posso sem uma especie de ancieclacle fazer menção ele um acciclente oc
cornc~o hontem, pelo perigo imminente em que elevemos reconhecer agora que o 
s~remssimo senhor infante D . Miguel se achou quando foi ver ha tres ou quatro 
chas a passagem que se está excavando debaixo elo T arrusa. Esta passagem tor
n_ou h.ontem ele repente .a ser immclacla por uma inesperada ÜTUlJção elas aguas elo 
~·lo, ao tempo em que toclos julgavam haver já sido superadas as difficcudacles q1.:e 
se 0Pplmham á conclusão ela dita obra. Ficaram afogados dentro ela gruta se1s 
elos trabalhadores, e receia-se muito que esta obra haja agora ele ficar incompleta 
por causa elas grandes clespezas que seriam necessarias para r emediar este novo es
h:go. A confiança que havia era tal, que o serenissimo seúhor infante D . Miguel, 
nao só penetrou até ao centro ela mina, mas clemorou-s~ ahi para assistir a tun almoço 
que havia si elo preparado, estando to ela a gruta ilhuninacla; e o duque ele Claren
c~, herdeiro ela corôa ele Inglaterra, estava convidado para tuna similhante func
çao no clia 26 elo corrente . 

. Rontem á noite r ecebi os despachos n. 0 23 ostensivo e n . 0 6 reservado, ele 
C~lJO conteúdo fico informado. Vou levar hoj e mesmo a sua alteza real a noti
cr~, que muit0 o ha de consolar, dos allivios que experimentou sua altezâ real a 
Pimceza D . Maria Beneclicta, cuja preciosa viela espero em Deus haj a el e ser 
lonserva~la ainda ao amor elos portuguezes. Beijo humildemente a augusta mão 
c a ser emssima senhora infanta r egente . , 

Deus guarde a v. ex.a, etc. Londres, 14 de J·aneiro ele 1828 .-Ill. mo e ex.mo 
sr. C l auciclo José Xavier.=.ll1aTquez de Palmella. . 

Orden.1 do dia 

Quartel general elo Portp, em 15 ele janeiro ele 1828.- O marechal ele campo 
~o~cl~ de Villa Flor, em virtude elas orclens ele sua alteza a se1;enissima senhora 
a~:n:~a r~gent~ , que lhe fora~ communicaclas pelo. mi~uste~·io ela g,t1e~Ta no av~so 

xo t1?'nscnpto, entrega hoJe o commanclo proVJsono elas armas c1 este partido 
ao sr. brJgacleiro graduado Francisco Saraiva ela Costa Refoyos, a fim ele ir tomar 

l~sseclnto ~a camara elos dignos }_9ares elo reino; e consequentemente toda a corres
ou enc1a official eleve ele ora em diante ser dirigida ao dito sr. brigacleixo . 

n·B ~ 00D:cle ele Villa Flor, em clesempenho ela convicç~o ele seus sentimento~ , ma-
01 est~ a. sua ·approvação pela conclucta ele toda a tl·opa cl'esta guarnição durante 
'" p_erlOclo elo seu 2·overno, conclucta ele que foi J·ustificada antecipacão a sua pri-
-~~ l - ~ . 

, ll1 l ore em elo clia, em ~7 ele agosto elo anno passado : por isso roga aos srs . com-
se~~c ~ntes. e mais offic~aes1 offic1a~s inferior es . e solclaclo~ haja.D?- de ~cceitar os 
co t sfceros e verclaclmros agradeCimentos; e amcla que nao partlc1ua.nsa corpos, 
re:-ue o, como o serviço ela guarda real ela policia é ele d.i:fferente natureza, me
cor: que cl' ella se faça éspecial menção, pela sua boa conclucta e mocleração para 

0° povo, com quem mais immed.iata e clirectamente tem contacto . 
coai" general aproveita esta occasião para expressar de 1rm moclo honroso que a 
pro?'Y'ação corclial e sincera das auctoriclacles civis concorreu para o exen1plar 
falta~~ er elos habitantes cl' esta cidade, em todo o tempo elo mesmo governo; ·e 
lllen~la ao seu dever se não publicasse que é digno ele todo o elogio o comporta
dare~ soc~gaelo, ~aborioso e respeitavel élos mesmos habitantes, a ponto ele não 

,,Jru motivo. ele m~ommoclo notavel ás auctoriclacles . 
-~.~ao 

lllilita _ se esquece tambem o general ele agradecer geralmente ás auctoriclacles 
orclen. 

1
.es que _lhe são subordinadas, e aos chefes elas repartições que estão ás suas 

U s, a ass1clua _marcha no desempenho elas suas obrigações. 
nhora ~ele ele V1lla Flor não deixará cl~ recordar a sua alteza a sererussima se
das ti· anta regente o que lhe cumpre r elatar a bem elo caracter e bom serviço 
qnece~l~ ele todas as linhas e elas auctoriclacles civis cl' este partido~ nem. se es-

' e patentear á mesma augusta senhora o que merece o caracter, lealclacle 
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c amor elo povo portucnse a cl-rei o s nhor D . Pccll'o IV, á arta constitucional 
c ás determinações climanadas do poder legitimo; c confia que de futtu-o não 
haverá motivo algull] de deslizar-se o brilho de uma comluct.:'l. tão hom·osa, espe
cialmente ficando com as r cclcas cl'estc governo das armas um offl,cial tão digno 
como o sr. brigadeiro Saraiva. =Conde ele Villa F lo?' . 

.A. viso a que se refere a ordem supra 

l\linisterio da guerra- Primeira clirecção - Segunda repartição . - Ill . mo c 
ex. mo sr. - Levei á presença ele sua alteza a serenissima senhora infanta Tegente, 
em nome de el-rei, o officio de v . ex.a na data ele 15 elo COlTente, no qual v . ex.a 
me participa que, em vil·tude ela carta regia que recebeu em data de 12 de no
vembro proximo pa. sado, chamando-o a tomar assento na camara dos dignos pa
res do reino, se dispõe a partil· para esta côrte, pedindo sobre isso as ordens ele 
sua alteza serenissima telativamente á sua substituição n'esse governo elas armas ; 
c .. n mesma augusta senhora, reconhecendo no espil·ito que clictou aquelle officio 
ele v. ex.a mais uma prova ele pruclencia e boa vontade com que v. ex. a na clirec
ção d'_esse governo elas armas tem confirmado o merecido conceito que sua alteza 
fez sempre elo bom serviço ele v . ex.\ na data cl' este se expede 01·clcm ao briga
deiro graduado, Francisco Saraiva ela Costa Refoyos, para li· provisoriamente to
mar o commanclo elas armas cl'esse partido, emquanto v . ex.a, por ser chamado a 
tun serviço ele muito mais alta importancia, não poclér continuar a exercer o dito 
commando, com a mesma clistincção com que até agora o tem feito. 

Deus guarde a v . ex .a Paço da Ajuda, em 30 ele c1 zembro ele 1827.=Can
dido José Xavie1· . =Sr. Conde ele Villa Flor. 

Ordc1u do dia 

Quartel geneTal elo partido elo Porto, em 16 ele janeil·o de 1828. - O briga
deiro graduado Francisco Saraiva ela Costa Refoyos entrou hontem no excrcicio 
elo governo interino elas armas cl' este partido, em cmpprimento. elas ordens ele sua 
alteza a serenissima senhora infanta regente, em nome ele el-1'ei, por ir tomar as
sento na camara elos dignos pares do xeino, na sessão orclinaria cl'este anuo, o 
ex. mo maxechal de campo conde de Villa Flor. 

Este abalisado defensor dos legítimos direitos ele el-rei o senhor D . P edro IV 
c elas instituições políticas pelo mesmo augusto senhor liberalmente outorga~ 
elas á nação portugueza, tem mostrado que não é só com a espada e no campo 
que poclia servil· condignamente a patria; mas tambem no seio da paz: a côrte o 
experimentou e os habitantes cl'esta cidade, que tanto se têem clistingtúclo pela 
sua aclhesão á causa ela legitimidade e á carta constittlcional, lhe são devedores 
ela tranqlúlliclacle e segurança que actualmcnte gosam, dando-lhe agora na sua 
despedida as mais lisonj eiras pro"'Vas ele vi v o reconhecimento . 

O briga(leil·o encanegaclo elo governo interino elas armas cl'este partido, igual
mente empenhado na conservaçao da boa ordem e da tranqlúlliclacle publica, e 
em conformidade com as insh'l.lCÇÕes elo goveTno, tem mtúto em vista o prose
gtúmento elas sabias disposições cl'aquclle ex.mo general. 

Recommencla, pois, aos srs . commanclantes c officiaes, officiacs inferiores e 
soldados elos cliffeTentes corpos ela guarnição cl' esta cidade e partido a continuação 
ela mesma exacta clisciplina e subordinação que por tantas vezes tem merecido os 
elogios elo ex . mo marechal ele campo conde ele Villa Flor, para que, levando, co1n° 
cumpre, os seus bons serviços 'aO conhecimento ele sua alteza a serenissima se
nhora infanta r egente, possam merecer a sua r eal approvação . = F?·cmcisco Sa
miva da Costa Refoyos.J brigadeiro graduado, governador int rino. 

Aviso 

Manda a ser eni.ssima senhora infanta regente, em nome ele el-re i, partici~ar 
a v . rn.cil que, estando p ·oximo a chegar a estes r einos o serenissimo senhor 1n· 
fantc D. l\1.igncl, para os governar c reger como logm· tenente ele sua magestaclo 
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el-rei o senhor D. Pedro IV; e havendo-se detenninadu, por clecretu J e 13 de 
outubro elo anuo passaclo ele 1827, que fossem dias de gràncle gala os ela chegada 
elo mesmo senhor e os dois seguintes, havendo illLlminação em todas as tres noi-_ 
tes, deve v. m.cê permittír por essa occasião, no seu clistricto, quaesquer demons
trações ele jubilo que não forem prohibidas pelas leis; porque não só são devidas 
todas ao grande objecto a que se dedicam, mas dignas do maior louvor, princi
pa~ente as que consistem em dar graças ao Todo Poderoso por tão fausto acon
tecimento . E para que actos ele tal solemniclaJe não sej am infelizmente perhu·ba
~1os. ~ela mais leve desordem ou tumulto, nem se profira expressão offensiva a 
U:cltvtcluo ou classe ela sociedade, qualquer que seja, v . m. cê tomará todas a~ me
cliclas que a sua prudencia lhe clictar, a fim ele que a boa ordem e r egulandade 
em todas as fnncções sej a inalteravelmente mantida; ficando v. m.cê responsavel 
por qualqum: omissão ou commissão que possa dar azo a acontecimentos desagra
daveis. 

p eus guarde a v . m.cê Palacio da Ajuda, em 21 ele j aneiro ele 1828. = José 
F1·e~1·e ele And?·ade. = Sr. corregedor da comarca de Alem quer 1. 

Decre-to 

Havendo chegado ao meu r eal conhecimento, com a mais pungente dor e ex
~r~ma amargm·a do meu coração, a f):equencia com que em diversos log·ares cl' estes 
~ em.o s, e ele certos tempos a esta parte, têem sido perpetrados roubos sacrílegos, 
lllplaruente acompanhaclos algtms cl'elles ele execranclos desacatos, feitos á ma-

1 ldenticas se expediram a todos os corregedorrs e juizes de fóm. 
d . Por outras estações oHiciaes tinham-se já expedido varias ordens relativamente !Í recepção 

0 lllfante regente, taes como as seguintes: 
"Em consequencia das ordens elo ill ."' 0 e ex."' 0 sr. marquez ele Vianna, major ge1ieral ela ar

~[íc~a re~l, todos os srs. commandantes dos navios armados, surtos n'este porto, ficarão na in
c~n~g~nc J a qu e. lo~o que se ~';is~ar e recon!1ecer o pavi~lüto real a ?01·do ela fragata P~rola, que 
t' dnz o serelllss1mo senhor mfante D. M1g ucl, deverao embanden·ar e salvar com vmte e um 
.:r~sf cl~nclo segnnda salva quando a sobredita fragata entrar a barra, e ter ceira salva. quando 
~ Ie encla fragata fundear dentro, para cima ele Belem, t endo durante a ultima salva a gente 
V~s vergas. Na occasião elo desembarque de sua alteza darilo duas salvas t odos os referidos mt-

108 a p · · d 1 l I b d ' mo ' nme1ra quan o o mesmo augnsto sen 10r argar (e or o lJara t erra, e a seguqúa no 
lJ .me~to do seu desPmbarque, t endo clunmte esse tempo a gente nas vergns. Como a corveta 
±/anta se acha em posição ele poder primeiro e melhor observar e reconhecer a apparição da 
01~f~ta .!!:rola com o ]Javi~bão real, o sr. commttnclan~e ~ela mesma corv~ta ma~·ca;·á e~se momento 
lU ~nclenanclo com bancleJm portugneza, o que segmrao todos os navws, e fant o s1gnal no rno 
baen °. em que a dita fragata entre a barra, içando o embandeiramento em arco, e :finalmente a 
c~ ~clen·a preparativa no !ais elo panno elo cutelo grande; deitando este fó ra, servirá para mat·
cor ° Cmbarqne e desembarque ele sua alteza, começando todas as salvas do segundo tiro cl'esta 

rveta. 
ca JÍ ··.Bordo da corveta Cidl, surta no Tejo, 12 de clezembro ele 1827. =José G1·ego1·io Pegado, 

r tao ele fragata commanclan te., . 
la e"Qu~~tel general ela rua ela Emenda, e~ 14 de j aneiro de 1~28.- .S. :x.• o s.r. general Çan
jnl ncan egaelo do governo elas at·mas ela corte, mandando publicar o av1so abmxo transcr1pto, 
d11. g~ ~lesl_l~~essario recommendar aos srs. com mandantes elos corpos da primeira e segunda linha 
t1:0 guarmçao o maior al5nro ele asseio e brilhantismo mili tar com que se devem apresentar ns 
tez!~a~ el toda e qualquer parte em que devem postar se para a plausível r ecepção de sua al-
010~ 1 ~a 0 senhor infante D. Miguel. E julga tambem clesnecessario reeommendar que os ines
ll:l~z · tSl S. ~omm.auclantes elos corpos sustentem a mais vigilante disciplina no que r espeita á fir
inPe~-t e sile~Closo respeito que a tropa eleve sempre observar debaixo de armas. E, emquanto 
diatl t 0 6 0 clJa e hora ela chegada ele sua alteza, cumpre que do dia 20 elo corrente inclusive em 
a el!ee· 0

: srs. commandantes dos corpos façam reunir aos respectivos quarteis, ou mui proximos 
ao p/' ?dos ou o dete1minaclo numero ele seus officiacs, a fim ele se acharem promptos a formar 

Pmeu·o aviso., · 
Mça ofi-icial a que se refere a ordem supra: 

a cb~l ~nela a senhora infanta regente, em nome ele el -rei, que logo que as salvas annunciarem 
fante1~a a ela cm~arcação que conduzir o senhor infante · D. Miguel, a tropa disponível de in
prorn ~a, cavallarm, brigada ele artilheria e milicias se reuna nos quarteis e se conserve al i 
nanclg .a a 

1
rnarcbar, até receber ordem que lhe indique os pontos a que se deve dirig ir; orde

desigu1g ua m:r:te que para o commanclo da mesma tropa, debaixo elas ordens ele v . ex.", v. ex.• 
só pelae f~s. offic.Iaes ~eneraes que lhe parecerem necessarios, r egulando- se n'este assnmpto, nff.o 

«De IÇa clJspomvel, mas tambem para a solemniclacle ela l)-cção. - , 
1828 _ u0 gu~rcle a v. ex.• t5ecretari a ele estado elos negocies da g uen a, em 13 de j aneiro de 

· - mululo J osé Xavie1·. = Para o mnrechal ele campo Carlos Frederico ele Caula." u . 
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gostacle divina, até nas sagradas fúrmas da Encharisti a, sem que tenham sielo 
bastantes para r eprimii· a r epetição ele tão nefandos e abominaveis crimes, nem 
as providencias em diversas occasiões dadas pelo zêlo e r eligiosa piedade elos 
senhores r eis el' estes r einos, nem o temor das penas em que incorrem as pessoas, 
que com o maior e mais geral escanclalo ele todos, e em granclissima quebra elos 
antigos e louvaveis sentimentos r eligiosos, que foram sempre o timbre elos natu
raes cl' estes mesmos reinos, ele tal sorte tê em, aggravaclo a santidade ela r eligião, 

·e o respeito eleviclo ú,s leis; considerando que a r epetição ele tão atrozes clelictor;, 
não menos que o ter em sielo inuteis as diligencias orclinarias elas justiças territo
riaes para clescobrir os r éus cl'elles, persuade por uma parte , que são absoluta
mente inclispensaveis providencias mais effi cazes, e por outra que os mesmos hor
ríveis crimes, procedem, não tanto elo elesejo e cobiça ele roubar, como ela perver
sidade das opiniões ímpias com que, como a experiencia infelizmente verifica, 
por diver sos meios se tem procurado enfraquecer os proveitosos clictam es da moral 
evangelica, r elaxar os bons costumes e afrotuar o respeito deviclo aos preceitos 
ela I gr eja e às leis civis; devendo eu por todos estes motivos prover de r emeclio 
que mais effi cazmente obste á r enovação cl'estes perniciosissimos crimes, e que 
justamente contribua para excitar a attenção das justiças, c facilitar os meios . ele 
ser em descobertos os réus, sou servida orclenar, em nome ele el-r ei : 

1. 0 Que a todas as pessoas que, perante a intenclencia geral da policia n' esta 
capital, ou perante os ministros territoriaes nas províncias elo r eino, descobrirem 
(de sorte que verifiquem o que declarar em) qualquer ou quaesquer elos r éus elos 
ditos enormíssimos clelictos, se lhes dê proinptamentc pelo cofre ela mesma policia., 
em premio elo seu zêlo pelo bem ela r eligião e ela sociedade civil, a quantia ele 
400~000 r éis, logo que mostrem por documento extrahido elo r espectivo pTocesso 
ter-se oqticlo o conhecimento elos clelinquentes, e que estes foram por sentença 
ju1gaclos incm·sos nas penas correspondentes; 

2.0 Que n'esta generaliclacle se entendam comprehencliclos aquelles que, tendo 
noticia elos ditos elelinquentes, os sm·prehendam em flagrante delicto, ou os forem 
seg·uin.do; para o que permitto que quaesquer p essoas particular es os põssan1 
apprehencler em qualquer logar em que os encontrem, comtanto que depois de 
presos os conduzam leigo, via r ecta, á presença elo magistrado da vara branca, 
que lhes ficar mais vizinho, para por este ser em remettidos com o 1Jrocesso verbal 
da apprehensão, áquelle a cuja jm·isclicção pertencer o lagar elo delicto; _ 

· 3 . 0 Que os magistrados, nos quaes por documentos similhantes aos r eferidos 
no artigo 1. 0 , e por attestação elo intenclente geral da policü.t, se verificar que ero 
clesempenho das suas obrigações foram activos e zelosos executores das cliligen
·cias tendentes á repressão cl'estes crimes, serão promovidos ·a um lagar de accesso 
superior áquelle a que estiverem a acabar, no caso de terem completado o trieru1io 
elo logar em que se acharem servindo, quando verificarem a prisão elo r éu ou réus 
elos · mesmos crimes, ou á reconducção no mesmo lagar com o preclicamento im

. mecliato no caso ele não terem ainda preenchido metade elo triennio; aquelles, porém, 
que j á tiverem a graduação de clesembargadores ele algmua elas r elações, ser ão 
attenclielos com mercês honorificas, que r eservo fazer-lhes em nome ele el-r ei, se
.gunclo as circumstancias dos casos; r eservando tambem haver com os que n' esta 
importante materia se mostrarem fi·otuos e omissos, as demonstrações ele desagrado 
e castigo que merecerem pela. falta de cuidado e zêlo que se verificar ter em tido 
em negocio ele tanta graviclacle; 

4 . 0 Que nas r esidencias elos ditos magistrados se inquira expressamente sobre 
o seu proceelimento n 'esta parte das suas obrigações; e que na casa da supplica
ção, quanto ás elos corregedores, e na mesa do clesembargo elo paço, quanto ~:ts elos 
juiz es ele fóra e do crime, não possam uns e outros ser havidos por correntes se~ 
que jtmtem attestação elo intendente geral ela policia, ele terem satisfeito, tanto 
nas participações que lhe elevem ter dirigido, como nas diligencias que lhes per
tence fazer para o conhecimento e prisão elos réus d'estes enormíssimos crime~ -

J osé Freire ele Anclracle, elo conselho ele sua magestacle, ministro e sccretano 
de estado elos negocias ecclesiasticos e ele justiça, o tenha assim entcncliclo e faça 
executar, expedindo os despachos neces.·arios . Palacio ela Ajncla, em 23 ele janeiro 
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de 1828.=(Com ct ?'Ub1·ica dct seren-issima senh01·a 'l:nfu.nta, Tegente.)=José P ·l'e'l>re 
de Ancl?·ade. 

Ofticio 1 

IU.mo e ex.mo sr .-Cumpro com a minha obrigação , partieipanclo a v. ex .a que 
0 serenissimo senhor infante D. Miguel chegou aqui no dia 17 elo corrente, ha
vendo durante a sua viag-em g-osaclo ela mais prospera saucle. 

Os. ventos contrarios que Cem reinado ha umas poucas ele semanas a esta parte, 
e_ coutmuam a soprar com a maior obstin::tção, têem infelizmente impedido até ao 
dta ele hoj e a saída de sua alteza real d'este porto. Entretanto as nossas embar
caç~es ~êem todos os mantimentos a bordo, e sua alteza r eal espera com uma im-
pac1encia bem natural que haj a lmla mudança favoravel no tempo . . 

Em Plymouth têem procuraclo as auctoriclades militares, tanto ele marmha, 
?0~o elo exercito, clar todas as demonstrações ele r espeito ao ser enissÜ1,10 senhor 
mfa~te, e festejar com o maior apparato a sua passagem por esta cidade . . 

~ua alteza real visitou os arsenaes, embarcações ele guerra e estabeleCimentos 
publicas . J anton duas vezes em casa elo almirante lord Northesh, e uma vez em 
casa elo general Cameron. Já foi tambem duas vezes a borclo ela fragata Pe1·ola 
e elo ?rigue Tejo) manifestando a sua approvação, tanto pelo que diz r espeito aos 
anat'ljos que se acham feitos a bordo da fragata para recepção ela sua augusta 
pessoa, como pelo que toca ao asseio e clisciplina elas embarcações e elas respecti
vas guarnições . 

~na alteza real ainda contimí.a a estar aqui hospeclaclo por sua magestacle bri
tamltca, e sen riclo por lord Mount-Charles e por sir William Freemantle. 

~ão constam até ag-ora os cletalhes ela formação do novo ministerio britannico; 
~as Já não paclece chwiela o haver ele ser o duque ele vV ellington primeiro mi-
1llstro (creio que larg-ando temporariamente o commanclo em chefe elo exercito), 
mr. ~eel, ministro dirigente na camara elos· communs, assim como o ficarem mr. 
B~lsbsson e lorcl Duclley nos seus respectivos ministerios . D'este modo vem a 
\auW· os 'Yhigs elo gabinete, formando-se o novo ministerio elos amigos elo duque 
c e ~~mgton e dos r estos elo partielo ele mr . Canning. 

~ClJ~ respeitosamente a augusta mão ela sere~'lissi:na senhora infanta r egente. 
sr. eus_gnarcle a v . ex.", etc. Plymoutb, 23 ele JaneirO ele 1828.- 111. 1110 e ~ex . 1110 

Candrdo José Xavier. = JJ![aTqttez ele Palmella . 

Oflicio 

d' . . Ill.m~ e ex. mo sr. -:- Não conta~a ter ai~cla ::'t homa de escr~ver hoje a v. ex. a 
esta Cidade. Porém Julgo ela mmha obngaçao fazel-o pa.ra mformar a v. ex.a, 

q~e o embarque elo serenissimo senhor infante D. Miguel não tem podido até hoj e 
~ .ectuar-se por causa elo mau tempo e vento contrario, que tem continuado a 
1 emar ~em interrupção desde a chegada ele sua alteza r eal a Plymouth. Esta cle
~~ora a1nela póele prolong-ar-se, e affiige bastante ao dito augusto senhor, que an
Closai?-ente deseja, como é bem natural, cheg-ar ao fim ela sua viagem. 
to l Tive a honra de r eceber os despachos n. os 24, 25 e 26, e ficam clistribuidos 
l~ os ffi.s . massos que n'e1les vinham inclusos . Remetto juntamente com o presente 
re()>í~ Clo a sêllo volante (cujo numero vae em branco l)Or me faltarem aqui os 

5 Nt~s elo~ nui?-eros ~ntececlentes) ele Raphael ela Cruz Guerreiro . 
ac t ao cleiXarm ele me aproveitar, como elevo, ele todas as r eflexões qtw v. ex. a 

dl er aclamente suggere no despacho n . 0 24, quando re1)licar á nota ele lord Du
ql~~' ~cerca .elos direitos ela corôa de Portugal sobre a bahia de Lourenço Mar
nh e~ .. roponho-me faz el-o immediatamente depois ela particla elo serenissimo se
act~ Infante, e não o fiz já, como tencionava, por me l)arecer a circumstancia 
clav al menos opl)Ol'tlma para entrar n'uma discussão ele sua natlU'eza pouco agra-e . 

O ministerio britannico acha-se co mpletamente formado da maneira que v. ex. a 
1 

Estes ff · · · ' 1 autogr• 1 ° 1C!OS c o de png. 157, embora não tenham numero do r eg1sto, foram coputc.os c os 
'
1P 10 S a que nos referimos no principio elo tomo n. 



verá nos papeis publicas, e que o 'secretario ela embaixada, José BuJbino de Ba.r
bosa e Arat~jo, terá ticl 0 a honra de informar a v . ex. a O duque ele vV cllington, 
na escolha elos seus collegas, teve em vista reunir até certo ponto os .ultra tories· 
com os tories liberaes para formar um ministerio mixto. Portanto clesagraclam, 
como é natural, aos exagerados ele ambos os partidos extremos; mas , não obstante 
isso, é provavel que o governo tenha sufficiente maioria ~le votos em ambas as 
camaras . 

O discurso elo throno na abertm·a elo parlamento, é, c;omo v. ex. a verá., conce
bido em termos moderados, sustentando o tTataclo feito com a Russia e a França, 
aincla que lamenta a f'ataliclacle imprevista que deu logar ao combate ele Navarino . 
Não falla na questão elos catholicos, nem dos negocios ela Irlanda, o que bem ele
nota a falta ele u_nanimiclacle que a esse respeito existe no actual ministerio . 

Sua alteza r eal o senhor infante D . JYiignel t em continuado a passar optima
rnente ele samle; o mesmo espero que aconteça ·a todas as demais augustas· pessoas 
ela sua real família. ' 

Deus guarde a v . ex. a, etc. P lymoutb, 31 ele j aneiro ele 1828. -Ill.mo e ex. 111 0 

sr. Cancliclo Jos6 Xavier. = 111a1-quez de Palmella . 
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l?ro::$~gucm os tJ':tbu.lliOS lln.s c6 rlcs. - Ucfonua provi sori a. da ordem <lo jui zo nos fe ito s crimes, apresou bula. ú cama.ra elc

~~~t v a. ~ un. hercd it aria toma.· se conli cdmpnlo de parccc r'e:; sobre e leições muni c ipn.es7 in,·io lal.J iüdade ela c3sa do cida-
·lO, l:ientcuças cloR conselh os de guel'l'a de prim eira in st.antia, a~s i m com o de lli'I S quesi tos t'otl cern cntes ao pr ocesso de 

jttatro pm·cs do I'Piuo, o que t\ ttSI'ita debate . - Novo p1·oj ccto úcc rca de encontros c presraçõcs dos credo res e deyedor.e~ 
<.a fazenda public.m. - O cOJH.l c ele Murya. requer esclurecim entos p:.u·n me lh or se a.valia.re m os actos do governo. - Offi
~~ 0. do nuu cio apostoU co com res pe ito iL tn·onu ucin. do a.rccl..lispo bb;po de E lv ns como réu 11 0s tumultos sedic ioso:) de 1827; 
1:~ Ccer da. com111i:5sao ecclcs iasti cn. , o qua.l é sem dcmorn. discutido. k- Rcct ificações propostas á l e i do sêllo. - O depu~ 
(1~~ ~ P?r Angola e Benguel_b~ suggero o~ . n~eios de mclbor:·~r o commcrcio d'aquella prov inc ia yuramariu:.t.- Pl'oj~ct~ 
·i· ~ ~ Impondo a responsa.bd tdade dos 111HH!5tros c cousclltCH'OS de es tado . - D ebates a propostt o de pareceres re latn·os 
~~dc~tmnn~s _:1111 nicipacs_ e_ itnmunid:Hle l~ O do mi.c ilio dos c idadãos . -:- ~.el.a torio ~ orçamento _da. receita e cl_cspcza _does
c· ~ offeLCCldos pelo nnmstro dos ncgoc 10s da ta.zcn<la.- A commJ ssao lucurublda. de examu1ar se houye tn1rarçoes da. 
PL~r a constitncio na l c mitte o se u parecer na. c:tma.I'a. dos pares. -Regulam ento el a. le i. sobl'c pesos e medidas.- Como se 
)OI curte cohibir o contra bando c detir:tminbo dos gcueros ce rcaes e azeite cstrcrngciros. - Projecto regulrulClo as e lc i
~0?8. dos dcpt~t:u .. los e concedendo sul>:;idio de estudo em paiz estra_..nbo sobre obj ectos de admiuislra~~ão, sc.ieucias IH\turaes 
d 'Ltes. - n, visão do teniLol'io portu g u<'z comprehcnd icl o eutré os tt·opi cos . - Officio do m~rqu ez de Pnlmalln., datado t•;. ondl·es, ~ Ca.ndiclo José Xavier, inl'ox·m a.ndo-o dn. partida. do infante D . 1\Iiguel para. Portuga l, c dando co nta da co r· 
cl iSJfondenc ia. _que clle ?mbn.i x:tll~r t ivera. co~n lorcl Dudley tlcerca í~o c mbu.rq_ue das tt·op:ts aux i.li~res . -_ Ga.rtas dos doi::; 
r .r. o~u1.tas ::tCima. nlluclJdos. - Efht.al do magtstrado n. que m competut a super1ntenrleocl:t. da pohcut~ IH\ cl(l:ttle do P orto, 
c <l.ti va.mente aos fe s tejos por oc casião do reg-resso do novo regente . 

Em principias da sessão legislativa causára estranheza que na camara dos cle
f ntaclos, oncl e J1avia ultra-liberaes muito distinctos como oradores, não se levan-
a~se seqner uma voz l}ara r eferir-se ao facto do soberano confiar a r egencia elo 

remo_ a seu irmão D. 1\iigucl, cuj o nome :Gg·mava desde 1823 em quasi todos os 
papels sediciosos, e era apresentado lJelos inimigo f.! ela carta como o unico perso
nagem ca1}az el e r estabelecer o regimen absoluto. Procluzíra tambem r eparo que 
lllll constitucional ele insuspeita integridade ele caracter fosse o iniciador ela pro
r:ra para aquella assembléa nomear a deputação incumbida ele comprimcntar o 

ante quando r egressasse a Lisboa. 
Alguns cartistas attribuiam as predisposições benevolas elos representantes elo 

po~o a cobardia, subservi.encia e desejo ele lisonjear quem vinha assmnir o go
v-e1~0 supremo; outros, menos sever os, considerando quanto seria extemporanea 
qua quer opposição em face elas precari as circumstancias elo paiz, no momento em 
j\n~ ls principaes potencias emopêas pretendiam conciliar a família ·portugueza e 
et'"l a -a ela desoladora gnel'l'a civil, lançavam á conta ele prudente r eserva o proce- • 
s~me ,;to elos seus eleitos, muitos elos quaes tinham dado provas ele completa isen-
ao x; outras crises cliffi.ceis . 

r Se,porventm·a hmFe tibieza ou energia por parte ela camara populm·, se actna
claru ~. el~a mesquinhos inter esses ou patriotismo, se manteve bom senso ou falta 

e 011~eno , ver- se-ha pela analyse elos cl ocumentos aqui reunidos. 

7 c1 D~ a~tigo membro das côrtes constituintes c habil jurisconscüto offcrecêra en: 
pa. . e ~ anet~·o ele 1828, como já dissemos e . transcr evemos i, o seu proj ccto ele lei 
lll~t;" ref?rma provisoria cb ordem elo juizo nos feitos crimes, trabalho la.rga-

motivaclo sobre que r ecaíü o seguinte 

Parecer 

toniA. Gommi_ssão_ encarregada de examinar a proposta elo sr. deputado José J\n
trau~ ncrre1ro, Impressa em n. 0 15G, n,lcm de avaliar a sua materia como mmto 

· cenclente, a considera m·g·entissima · c aproveitando as icléas, que lhe foram 
1 v· , 

Ide pag. 9 c1'este tomo. 
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ministradas, a refundiu pelos votos ela maioria ele seus membros na fórma e ma· 
ueira seguinte. 

P1•ojecto de lei sobre a 1•eformação provisoria ela ordem elo juizo 
n .os f'eitos c:rimes 

Artigo 1.0 O juiz na pronunc.ia eleve cleclarai· os nomes dos pronunciaelos, o 
facto criminoso, e citar a lei que o prohibe. 

Art. 2. 0 O juiz ela pronuncia nunca poderá ser o ela accusação; remetterá a 
culpa, ele que não fican\, traslado, ao j niz letrado mais vizinho dentro de tres clias 
precisos depois d'aquella, com os r éus pronunciados, que estiverem presos, e com 
citação ele parte . 

Nas terras aonde houver elo is ou mais juizes letrados, se lhes fará a remessa 
por turno regular; em Lisboa, porém, será feita ao ministro criminal mais proximo 
elo logar do clelicto. 

Art. 3 .0 Todos os feitos crimes ele qualquer natureza c gravidade que seja111 7 

e que não tenham juiz certo designado pela carta constitucional, serão processa
dos e julgados em primeira instancia fóra elas relações, ficando por conseguinte 
extinctas nas mesmas toclas as mesas, ao11de se julgava em primeira e unica in
stancia, e cessando a jurisclicçào criminal dos que n'ellas clespachavam, e bem 
assim aquellas aonde privativamente se conhecia cl'estes obj ectos em grau de 
r ecurso ; :ficam tambom extinctos os assentos e?n visitas ele cadeia. 

Art. 4. 0 Nas terras aonc1e houver juiz letrado haverá um ou mais. promoto
res de justiça amovivois, Clljos emolumentos serã.o taxados por decreto; a estes 
compete, em falta ele parte, intentar e seguir todos os termos d::L accusação; e 
havendo aquella ser~o seus ajudadores ; tambem lhes compete produzir testemu
nhas, contradictar as elos réus, anasoar a final, e appellar nos casos em que 
houver Jogar a justiça. 

Art. 5. 0 'Não se receberá excepção alguma, que não seja de suspeição elo juiz, 
de incompetencia elo juizo, 01l declinatoria do fôro; e estas mesmo sómente quando 
forem offerecidas dentro elos primeiros _cinco clias depois do libello ser apresen
tado em juizo; e ela sua decisão não hn,verá recurso algum, salvo o aggra:vo no 
auto elo processo. 

Art. 6. 0 Em todos os feitos crimes ;;e guardará a seguinte ordem elo juizo: 
1.0

7 libello; 2. 0
7 contestação; 3. 0

, interrogatorios feitos ao r<u, ao qual n'estes 
actos, assim como em todos os mais, será bcito tomar um advogado que lhe as
sista e aconselhe; 4. 0

1 repergunta de testemunhas; 5. 0
, iuquirição d'estas, tendo 

sido intimado ás partes o dia em que ella l1a de começar, podendo as me. mas 
n'esta occasíão, ou seus legítimos procuradores, fazer-lhes as perguntas que ten
derem a bem de sua justiça ; 6.0

, a acareação quando s~ja requerida ou pareça 
ao juiz necessaria ; 7. 0 , os arrasoaclos verbaes do promotor, elo accusador .e elo 
réu, querendo elles ; 8.0

7 a sentença final. 
Todos est es actos, como mui positiva e expressamente se acha determinado 

na carta constitucional, no artigo 126.0 do capitulo unico, titulo VI, continuarâo 
a ser passados em publico, na casa aonde se costuma fazer a audiencia, e na pre- · 
sença das partes, ou ele seus procuradores, ou á revelia; se os réus estivereDJ 
presos, para ali serão conc1uzidos com segurança., e assistirão sem ferros ou on
tra qualquer coacção. 

As testl'mlmhas, quo moxarem fóra das 6 leguas elo Jogar aonde se trata 
o feito, n~o serão obrigadas a comparecer n'aquelle; e para serem inquiricbs ~e 
passará carta de inquirição ao juiz letrado do Jogar ela sua moTada, ou ao ro~us 
vizinho, se ahi o houver orclinario. · 

A testemunha achada em manifesto pmjurio sedt ali mesmo autuada, e man-
dada em custoclia para a cadeia, para se lhe formar culpa. · · 

Art. 7. 0 A sentença será publicada em acto contínuo, .o mais tardar, até ao 
terceiro c1 ia . 

Art. 8.0 Quando na superior instaneia o processo se julgar nullo, o juiz, .que 
t iver commettido es ta falta, será conclenmaclo nas perdas o damnos que ttve.r 

ausaclo. 
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Quando o réu for absolvido, sení. sempre· pela mo.-ma sentença concl.cmnado o 
accnsador particular a satisfa;.:;er perdas e damnos, e iojnria, e isto se não se pro
var a accusaeão. _ 

O promot~r da justiça, ou o accusaclor partiunlar, que forem convencidos ele 
ca.lumniaclores, incorrerão na pena que seria imposta ao réu, se o crime fosse pro
vado, até à ele morte exclusivamente, servindo-lhe o processo e :;entença elo ca

lnmniaclo ele culpa formada, para serem por e1la presos e processaclos. 
, Art. 9. 0 N~LO haverá embargos na primeira e na segancla instancia, mas 

11 esta se aclmittirilo artigos ele nova rasão; e estes, depois ele recebidos e contes
tados, dcscerâo áquella, para ahi se dar prova, e depois yo]tarem a esta, para 
serem julgados. _ _ 

Art. 10. u Serft estalJe]ecicla a ore} em ela distribuição que se ha de g·uarclar 
com os desembargadores, que hão de ser juizes ela appellação, de sorte que a sua 
~scolh~ p~ra cada um elos feito s, que serão despachados por tenções, não dependa 
c 0 arbltno ele pessoa alguma, qualquer que ella seja. 

~~t. 11.0 Todos os processos pendentes, em que o libello já esteja offerecido 
em Jtnzo, continuarão no mesmo, mas debaixo das fórmas prescriptas n 'esta lei . 

~\.rt. 12. 0 _f,_s obras que forem necessarias nas casas de allCliencia serão fei-
tas a custa elos concelhos resp ectivos ou ele quem competir . . 

Art . 13.0 E sta lei teTá execução um mez depois ele publicada na chancellaria. 
Art . 14.° Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Cama1:a dos depntaclos, 4 de fevereiro de 1828. = José Joaqnirn Gentnlo ele 

s .r.trnpaio=Joaquirn José de Queú·o.--r,=José Antonio Fer·1·eint Bmklamy . Fnm
~;çco Anton·io de AbTefb e Linta=Antonio Jul·io drj lí'n'as Pimentel= Alexand1·e 

'homaz ele JJ1omes Sctnnento= José Anlonio Gite?TeiJ·o. 

Votos em separado 

1 " 

1 .. Menos o que nos crimes mai s graves, como considera os ele lesa-magesta.cle 
b L~ma ou humana, o homicídio, o assa~sinio,_ prop.im1çf~o, força ele mu~1e ~·, q\te-
~a c~e mercadores dolosos, roubo com vwlencuL, s ~pm julgados em pnmen·a m

; ~leia sómente por um juiz. Tambem não concorcb, em qne o juiz seja deman
c a o por motivo ele erro de officio não havendo dolo. Tambem nrio concorda em 
~[lle se imponha ao accusador a mesma p ena que teria sido imposta ao réu, eon-
orme se estabelece ~lO artigo 8. 0

, § 3 .0 =Alexand?·e Thomaz ele il1omes Sa1·mento . 

São ele voto, que se supprima o artigo 2. 0 todo, e elo artig·o 6. 0 o paragrapho 
flLle começa <<as testemunhas que morarem », e emquauto ao artigo 9 .0

, que se 
P_o!ilsam offerecer uns sós embargos de ma teria nova; ele facto na primeira instan-
CJa e n 1 J • l ,. T ' A t · F' · 
13 .' en 1uns na segnneta, nem artigos c e nova rasao=t~ose n omo fe?TeLra 

la/clarny= Joaquirn José ele Quei?·oz. 

a .N~to podendo em tllClo concordar com a maioria ela commissão, declara que 
~~Ignon como vencido em parte dos artigos 2.0 , 3.'1 e 8 .0 = Antonio Jttlio de F1·ias 

tmentel . 
4.0 

off ~ssig-no como vencido : 1. O., quanto a tomar a commissão a si a init:iativa, 
q11:1 ~ccnclo ~lm .novo prqj~do, em logar ele ~la~· o seu ~a.~·ecer m?tiv:clo sobre o 
Se· ~e havra stclo remettlclo; 2. 0

, sobre se nao 1mpor aoJmz a obngaçao ele tran
fa 

1 ~v-er na sentença condemnatoria o texto da lei que qualifica ele criminoso o 

1~~-~ P_or que o réu é condemnado; 3 .0
, quanto a mandarem-se descer IJara .a pri

co 
1~a Instancia, para ahi serem prova.dos, os artigos etc noYa. rasão receb1dos e 

cr~ es:ados na instancia superior; 4. 0
, quanto a mandar-se julgar as appcllaç~cs 

stalll_c.s por tenções; 5.0
, quanto a não se ordenar a publicidade na seg·uncla m -

<.Ucta· e Go t ] l ~ f' ' · · t ' · · c ' • , quan o a a gumas p_equenas a tcraçocs cttas em va.nos ar .1gos, que 
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na cliscuss5o ter ei n honra de snbmetter ao juizo ela camara. = José Antonio Gue1·-

'X' 

N'esse mesmo dia r euniu a camara her eclitaria, ~L qual foram apresentados va-
/ r ios trabalhos de commissões, do teor seguinte : 

Parece r 

A mesa de legislação, t endo examinado o projecto. ele ·lei sobre as d eições elas 
camaras municipaes, admittido e approvado na camara dos senhores deputados, n~to 
póde deixar de r econhecer que esta lei é urna elas ~·egulamentares ele maior trans
cendencia , r ecommendacla expressamente na carta const itucional, e el e absolutn. 
necessidade para a sua inteira observancia, e para se pôr em pratica tudo o que 
ella dispõe . nos tres artigos do capitulo n, t itulo vn; porém a simples leitura do 
proj ecto n:iostrou logo <Í commissão que elle é diminuto, que não preenche os seus 
fins, nem está em perfeita harmonia com a mesma carta, e que nas actuaes ór
cnmstancias é impraticavel. 

Porquanto, determinando a carta que a lei designe o m1mero dos vereadores 
de que as camaras h ão de ser compostas, e que r egul e o exercício ele suas func
ções municipaes, formação ele suas posturas, applicação el e suas r endas, e todas a.s 
suas particulares e uteis attribui ções, o proj ecto omitte esta parte, a mai s inter es
sante ela lei, cl'oncle depende o bom governo municipal elas t erras, e o melhora
mento de diversos ramos de administração, que influem na feliciclacle dos povo~ 
(pois que a nossa legi slação economica, á excepção de poucas leis geraes, quas1 
toda consiste nas posturas elas camaras), e limita-se a. clesigna.r o nummo elos ve
r eadores, c a substituir a eleição clirecta á outra indirecta, mas verdadeiramente 
popular, estabelecida na ordenação, livro r, t itulo LXVII, ampli ada na lei de 12 de 
novembro de 1611 , e praticada desde os primeiros tempos ela monarchia . 

Comtudo a commi ssão, longe ele censurar o projecto por estas faltas essenciaes, 
acba, pelo contrario, que elle é judicioso e circnmspecto, emquanto deixa no mesmo 
estado o r egimento elas camaras, por ser certo que as suas attribuições, ajusta
elas ~t carta constitLlCional, e aos costumes e luzes actua.es, não poderiam j á r egu
lar-se com a ultima perfeição, clependendo de outras r eformas, qtw ainda se espe
ram e devem ser obj ecto dos trabalhos das côrtes . 

Mas por uma rasão identica entendeu a commissão que o proj ecto em tudo o 
mais é igualmente intempestivo e prematuro ; porque, r egulando elle o nnm el'O elos 
vereadores. e substitutos, segundo a população elos clistrictos, na progressão de 
mil até trcs mil fogos, e d'ahi para. cima, é evidente que este plano Dão póde exe
cutar-se ele um modo estavel e permanente, sem primeiro se determinar a elívisil.o 
elo t erritorio do reino, em que ha ele haver alterações consideraveis ; operação es
sencialissima para este e oLltros obj ectos, que de presente occupa os cuidados ela 
cama.ra electiva, e que é ele .esperar s~j a ultimada com a possível brevidade. ~ 

O mesmo proj ecto no art igo 3 . 0 r econhece que pó ele haver terras onde se nao 
a.chem cidadãos activos apurados para votar, que form em o tri plo elas pessoas que de
vem ser eleitas ; e n' este caso determina que as camaras continuarão a ser formadas 
na conformidade da ordenação do reino; e eis-aqui uma anomalia manifesta, e outra 
bem notavel imperfeição do projecto, pela falta de uniformiclacle que vae intro c~u
ziT na form ação das cmuaras, quando é certo que em todos· os governos, e mmto 
mais no r epresentativo, se deve ter em vista que o uso e exercício pratico ela jus
ti ça, e os meios d'ella se conseguir, sejam iguaes e uniformes . 

Acresce que, segundo o artigo 4. 0 elo proj ecto, só poclem ser eleitos para os 
cargos ele vereadores, procuradores e substitutos aquell es que têem voto n.as as
sembléas primarias, na fórma elos artigos 64.0

1 65. 0 e 66 .0 da carta, e -por con?e
quencia os que possuem uma r eDda liquida ele 100~000 r éis por bens de r aiz, m
clnstri a, commeréio ou emprego; porém ha villas em todas as prov.incias, onde 
talvez se não achará um unico morador com este r endimento, c eis-aqui out j:O 
obstaculo insuperavel, qne torna absolutamente inexequivel o proj ectci antes ela dl-
vi são elo territorio. · 
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A commissão suppõe muito mais graves os referidos inconvenientes, elo que 
08 que podem seguir-se ele conservar por , algum tempo as camaras no mesmo es
tado em que se acham, e n'estes termos é ele parecer que o projecto não eleve 
ser por ora adoptado . A camara decidirá com a ponderação e acerto que sempre 
caracterisa as suas delibera cões . 

Secretaria ela mesa ele l~gi slaçk"~o, 12 ele janeiro ele 182S.= Bispo do Algw·ve~ 
relator = lYla?·qw!z de Pombal= Conde de P eno fi el= Conde ~o Rio Pm·do =Bispo 
de B eja = Conde da Firpteira. 

Oflicio 

. , IlJ. mo e ex .010 sr.- T enl10 a honra de r emetter a v. ex . 31 para ser presente 
~ camara elos dignos pares elo reino, a proposic;ão junta ela camara dos senhores 
c eputados sobre a ,eleição elas camaras municipaes . . 
l Deus guarde a v . ex .a Palacio da camara do s deputados, em 26 ele março de 
827 ·- Ill. mo e ex.mo sr. duque ele Caclaval, presidente ela camara elos dignos 

pares do reino . = F1· . FTancisco1 B ispo t'itula?' de Coimbm1 presidente. 
-

l . ~ camara dos clepnfaelos envia it camara elos pares a proposição junta, sobre a 
~ e_Jça_o _el as camaras . mnnicipaes, e pensa que tem lo9ar ]Jeclir-se a sua alteza a 
Clemssima senhora mfanta r egente, · em nome ele el-re1, a sua sancção. 

~amara, em 26 ele março ele 1 8~7. = Fr. Fmncisco~ Bispo titula?' de Coirnb1·a1 

~·esidente = Fmncisco Ba?;?·oso Pereim1 deputado secretario= Antonio Ribei?·o da 
osta, deputado secretario. ' 

Proposição sobre a eleição das camaras municipaes 

. Artigo 1.° Contin uadt a haver camaras nas terras onde actuahuente existem, 
ate ~ nova divisão do territorio, e serão compostas de vereadores, procurador e 
escnvão, e este não terá voto ; será sempre presidente o vereador que tiver mais 
votos, e no caso ele empate clecidirá a maior idade. 
tr Art. 2. 0 Haverá dois vereadores nos c1istrictos que tiverem até mil fogos ; qua
l> 0 nos de mil até tres mil; e seis nos ele tres mil para cima. Na cidade ele Lis
loa haverá nove vereadores e dois procuradores . Haverá um substituto ele ver ea· 
L~r, onde estes forem dois ; dois onde forem quatro; e tres onde forem seis. Em 
~sb1?a ?averá quatro substitutos, e sempre um substituto de procurador em todos 

08 c tstnctos. 
v t Art. 3.0 Nas terras onde não houver cidadãos activos apurados para poderem 

0 aJ:_, que formem o triplo elo numero das pessoas que elevem ser eleitas, couti
nr~arao as camaras a ser formadas na conformidade ela disi1osidio da orclena~ão do 
rer 1 ' > no, c erog-aelo o alvarü de 12 ele novembro de 1611 na parte em que a ella se 
0Ppõe . 

8 
b 1\rt. 4 .0 Podem ser eleitos para os cargos ele vereadores, procuradores e seus 

~t sttt:ltos, os que podem votar nas assembléas primarias de parochia, na fórma 
s 

08 
artJgos 64.0

, 65 .0 e 66 .0 da carta. São, porém, exceph1aclos os clerigos de ordens 
~:yas, os ~ilitares não reformados de prim eira linha e armada, todos os empre
as c~1

8 p~blicos que pelo exercício ele seus empregos não poclérem desempenhar 
es _ncçoes da camara, e os pronunciados em quer ela ou devassa. Ninguem poclerú 

cnsar se · 'b'l' J l b I 'fi d · . <L . · - "' sem 1mposs1 1 wac e a so uta, ven ca a perante a camara em exercJCJO, 
ta l::X:cepçao dos pri vilcgiados por contr ato oneroso anteTior ou em virtude de tra
se~· 0~· Sendo algum escuso, sed, chamado o proximo em votos. Os que tiverem 
Pasv1c1

1
o algum elos cargos de vereador ou procurador não serão r eeleitos senão 

c· sacos dois annos . 
fntt1~rt. 5. 

0 
L ogo que esta lei for publicada e recebida pelas camaras, e para o 

· dentro no 1. 0 de dezembro, os parochos elas freguezias serão avisados pelos pTesi 
sna 08 elas I?esmas camaras para que procedam ao r ecen seamento das pesso::ts elas 
stit: J?a,rochias que estão nas circumstancias elos artigos 64 .0 e 65 .0 ela carta con 
est~bl~n~l , os quaes guardarão n'esta c1iligencia, em tudo e por tudo, o methodo 

Se e ciclo pelo decreto e instru cções ele 7 de agosto ele 1826. 
0 os J?OVos ela mesma fregnezia pertencerem a diversos concelhos (como acon-
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tece em algumas), o paroclw, depois elo recenseamento acabado, remettení. a c:o1da 
uma elas clifferentes cam::tras a lista d'aquellas pessoas apnraclas que lhe forem per
tencentes. 

Art. 6.° Concluiclo o recenseamento, se affixarão eclitaes com os nomes elos que 
podem votar e ser votados, no lagar elo costume, e nas portas elas igrejas e ca
pellas elas fregnezias, para que os cidadãos activos n'c1les relacionados se reunam 
na casa da camara, 0u na que ella designar, no proximo domingo, a fim de se pro
ceder á eleição das pessoas que hão de servir os cargos ele vereadores, procura
dor e seus substitutos, cujo numero deverá ir espeeificaclo nos mesmos editaes . 

Art. 7.° Cada pessoa levará tantas listas, quantos forem os cargos qne têem 
ele nomear-se, e .em cada uma especificadamente declaradas as pessoas em que · 
vota. 

Art. 8. 0 Reaniclos os votantes em assembléa, , o presidente· lhes propor:\, ch1as 
pessoas de confiança publica }Jara escrntinadores e uma para secretario, que se
rão approvadas por algum signal, como o de levantar a mão direita i e sendo re
lJrovacbs se renovará a proposta. Sendo approvaclas, se formará _a mesa provisoriu
e se passaní. a nomear a mesa da eleição, qne se comportL ele outros taotos mem
bros como a provisoria, os quaes serão eleitos por listas e escrutínio secreto á 
pluralidade relativa de votos. Terminada esta eleição cessam as funcções ela mesa 
proviso1·ia, serão queimadas as listas, e o res1Jectivo secretario lavrar{L acta ele 
tlldO . 

Art. 9. 0 lleunicla a mesa eleita, os cidadãos presentes lançarão as suas listas 
nas r espectivas urnas, e, contadas, os escrutinaclores alternativamente as irão lendo, 
e o secretario escrevendo os nomes elos votados e numero de vot0s : apurados· es
tes, se p1.1blicarão e ficarão eleitos, para os cargos de que se tratar, os que obtive
vem maior numero de. votol:l, e }Jaxa seus substittltos os que immediatamente se 
lhes seguü·em, laVl·ando-se de tudo acta no livro competente, e queimando-se as 
listas. 

Art. 10.0 Nos clistrictos em que, pela sua grande distancia ou população, for 
inconveniente faz er a eleição em uma só assembléa, a camara designará as que 
forem necessarias para commoclidade dos povos, o q11e se fará publico nos eclitaes. 

Art. 11. 0 O presidente da camara o será da mesa provisoria que se reunir ut:t 
cabeça elo districto i .as outras serão presiclidas pelos vereadores, e, não ch ganclo, 
}Jelas pessoas que a camara designar. Em Lisboa serEia presididfl,s pelos ministros 
elos baitros, qum'ldo os actuaes vereadores não sejam sufficientes. 

Art. 12. 0 N'estas assembléas parciaes se procederá na fóxma acima determi
nada, podendo votar-se em todas as pessoas elegíveis elo clistricto, e as actas se re
metterão á assembléa principal. Estas conterão a r elação dos votados para cad:<t 
cargo por ordem alpbabetica, com a declaração elos votos que teve cada um desJ
gnados em· escriptura orclinaria e puxados á margem em algarismos . Serão portado~ 
r es cl' estas actas os secretarias, os quaes com to elos os mesarios da assembléa prin
c-ipal formarão no seguinte domingo a assembléa geral ·na casa ela camara, de qne 
serão presidente, secretario e escrutinaclores os mesmos qtle o tiverem sido na 
assembléa ela ca.beça ele districto. Ali se apurarão então definitivamente os votac1o_s 
para os r espectivos cargos, escrevendo-se no livro competente a acta geral, assl
gnacla pelo presiclent"e e por todos os ela junta. 

Art. 13.0 Nas villas annexas a outi~a villa, que têem cmnaras separadas, se fará 
em cada uma a eleição sem clepenclencia ela villa principal, devendo ser presidente 
ela mesa provisoria o vereador mais velho . 

Art. 14.0 Saínclo algum eleito para muitos cargos, servirá o mais importante, e 
para o outro será chamado quem se seguir na ordem de votos. A importancia dos 
cargos se r egulará pela ordem de vereador e procurador, e quanto a substitutos 
pela mesma fórma. 

Art . 15. 0 Se pam os lagares ele vereadores, procurador, ou seus substitntos 
saírem eleitos pae, fill1o, irmãos, primos germanos, ou tios e sobrinhos, prefeririL 0 

que ti ver mais votos i e para o logar do outro será chamado o im media to em vo
tos . Em caso de empate decidirá a maio1· idade. 

Art. 16. 0 Se nas listas app:u·ecerem nomes de mais, se riscarão os ultimas e-x:· 
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cedentes i sendo em pessoas que não possam ser votadas, ser?\ o mLllos os Yotos em
quanto a essa pessoa. A mesa decidirá qnaesquer duvidas sobre este obj ecto sem 
recurso algum . 
~ Art . 17 .0 As camaras continuarão provisoriamente a ter as mesmas attribui

çoes que actualmente têem, á excepção ela jurisdicção contenciosa, que passará 
l~a,ra os juizes , a quem em caso necessario clirigirão as r equisições convenientes i 
ficando assim r evogadas a ordenação do livro r, _titulo LXV, § 25. 0

, titulo LXVI, §§ 
5o e 11 o . 1 l . 1 O . . ~· l ~· · . , no versiCu o porém, e outras e1s ana ogas . . s JUizes nao se poc erao en-
trl;Jme~ter no governo economico e municipal, que pertence its camaras. 
l A JUnta ela fazenda do senado da camara de Li sboa, creada pelo alvará de 23 
ce dezembro de 177 3, e confirmada pelo de 3 ele janeiro ele 1816, :fica provisoria
mente conservada com todas as suas attribuicões, só com a clifferenca de ser com-P t , , 
b ~s ~ a sua mesa de todos os membros da camm·a, derogados n'esta parte os so-

1 echtos alvarás. 
Art. 18. 0 Os actuaes vereadores da camara ele Lisboa continuarão a perceber 

0 ordenado de 1 :200~000 réis, estabelecido pelo decreto ele 8 de agosto de 1778, 
e~quanto não forem empregados em algum logar que tenha igual ordenado. Se 
~- ore1n em empregos ele menor ordenado, sómente perceberão elo senado a quan-
la que faltar para perfazer o acima estabelecido. 

l . Os actuaes procuradores :ficarão vencendo o ordenado ele 9006000 réis7 estabe
o:cJclo pela ~·esolução de 4 de julho de 1791, que cessaní logo que sejam empre· 
::;aclos em officio equivalente, verificando-se a dedaracào elo artigo antecedente no 
ca.so de ser menor . , 

. As pensões de 4001)000 r éis e de 200fil000 r éis, impostas no officio do pri
~u~n·o proctuador, a favor ele sua mãe e irmã, e de que o mesmo pagou novos di-
1 eltos, continuarão a ser pagas pelo r endimento elo senado, para quem por sua 
morte vagarão. 
B . O thesoureiro du senado ele Lisbov,7 e os elas diversas camaras elo reinÓ, que 
Oie~ encartados, continuar1io no serviço com seus r espectivos vencimentos. 

l: 
rt . 19. 0 Nas t erras em que os escrivães elas camaras eram electivos, conti-

lllar1o a l 't · ~ l a l v , ' < ser e e1 os na mesma occ~s1ao e pe o mesmo mo o que se e egem os 
eieaclores . Nas terras onde são considerados como o:fficios, conservar-se-hão os 

qne ÁOl'em encartados, e os outros continuarão a ser providos como até aqui. 
ci . rt . 20.0 Os vereadores e procuradores, que ficarem eleitos, entrarão no exer-

p :
10 de seus cargos, logo que forem eleitos, e para o f'nturo no dia 2 ele janeiro; 

restando . . ~ à ·a ] . . . . ra · pnmen'o nas maos o pres1 ente na camara em exerciCIO o segumte JU-
a~ m:l~to : duro ser inviolavelmcnte fi el á rejigião catholica apostolica romana, 
do l er, ~\ nação e á carta eonstitucional, e cumprir exacta.m ente com as obrigações 

men cargo>>. E cl'este J·uramento se lavrará auto no livro comrJetente e sení l)Or tocl . ' 
r os ass1gnado . 
vi Art. 21.° Continuará a haver juizes ordinarios nas terras onde até agora os ha
çãa, l haverá dois substitutos para estes e para os juizes letrados, l)ara a nomea-

0 Ac os qu.aes o govern0 fará o regulamento que lhe parecer conveniente . 
rt 22 o F ' ] l . t . C · · 1cam revogaCtas quaesquer eiS em co11 rano . 

Za1• trn~r~ dos deputados, em 26 de março ele 1827 .=-= Fr . Francisco, B ispo titt~ · 
A.nt~:i CoL~lb;·a, presidente = F?"Ctncisco Bar·?'Oso PeTeÍ?"Ct, r*epntaclo secretario = 

0 Rlbe1ro ela Costct, deputado secretario. 

Parecer 

a in~· f~.a. de legislaçf(o, tendo examinado o projecto ele lei r egulamentar sobre 
llllJ.a }

0 a Ihclade ela casa do ciclaclão, assim na sna gcneraliclacle, como em cada 
tttcio c ~s suas partes, acha que elle é conforme á letra e espírito da carta consti· 
8eg1u~a' e que_ satisfaz plenamente aos seus fins, porque, sem perder de vist_a a 
estes ~n~a pnbhca, protege a segurança individual, conciliando do modo poss1vel 
peql.l c 01~ gl'ancles obj cCtos ; e portanto eleve ser adaptado com algumas eme~das e 
~ enas altera ~ · ~ · ' t ' b' l 1 b · Çocs l < ' çoes, que a commiSsao vae propor e SUJ e1 ar as sa ws c e 1 e1 a-

c a carnara. · 
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A liberdade, a segurança c a propriedade é o :tim ela r eunião elos homens, ~1~
baixo elo imperio das l0is, c a base ela inviolabilidade dos direitos civis e pohtl
cos dos cidadãos portugnezes, garantida pela constituição elo reino. Em virtude 
cl'estes clireitos, nos quaes se comprehencle a segurança domestica, que é sem du
vida o bem mais precioso ela vida 'SOcial, tem o cidadão em sua casa um asylo sa
g rado, para que nem os particulares, nem as auctoriclacles lJossam, por via ele r e
gra, entrar n'ella ele dia ou ele noite, contra :ma vontade. Porém, como ao mesmo 
tempo é necessario manter a segurança publica, e não impedir a aclministração da 
justiç.a, e esta pócle exigir que a casa elo ciclaelão em alguns casos seja franqueada 
sem o seu consentimento, a carta marca ella mesma os cusos em que é permittida 
a entrada nocturna, e determina que ele dia só lJoderá ser livre nos casos e pela 
muneira que a lei designar, tudo a fim de não deixar direitos tão sagrados expos
tos às lJrevaricações, abusos e arbitr::trieclades elas auctoriclacles, e ele seus agen
tes -e officiaes. Ora, isto é o qne o projecto se propoz na primeira parte, e que, ao 
parecer da commissão, clesempenhoa com acerto, especificanélo aqnelles casos 
c formalidades até o artigo 5. 0

, tomando por lJase e fundamento o § 6. 0 do ar
t igo 145.0 da carta. 

Com tudo, quanto ás formalidades indicadas no artigo 4. 0 1 parece á commissão 
que, alem ela assistencia elo official com11etente e duas test emunhas, se deve acres
centar a assistencia do dono ela casa nos tres ultimas casos do a1tigo antecedente, 
pois cl'esta falta podem r esult:1r graves inconvenientes e 'perigosas consequencias, 
por oclio, inimisade e malevolencia ele qualquer official ele justiça; e n'estes ter
mos a commissão adcliria o artigo ela maneira seguinte : (( 3. 0 , assistencia elo offi
cial competente e cluas testemunhas, e tambem elo dono da casa nos tres ultimas 
casos elo artigo 3.0 n, etc. 

Na segunda parte do projecto trata-se ela sancção penal, que é na verdade 0 

uni co . freio capaz ele conter os maus, inimigos ela ordem e da paz e tranqnilliclade 
das famílias; e no artigo 6. 0 1 estabelecendo as penas contra as anctoridncles e 
officiaes, que entrarem ele noite em casa elo ciclaelão, fóra elos casos declarados no 
artigo 1.0

, diz que serão punidos com a suspensão ele officio c inhabiliclade para 
qualquer outro, ele seis mezes até clois annos, e com á multa pecuniaria ele 20t$0.0Ü 
até 100b000 réis, sobre o que .a com_missão não póclc deixar de faz er algumas 
ob servações. 

Primeiramente qnanto á iuhabiliclade: se esta palavra se entende na sua signi
ficação propriGt, e em sentido jmiclico, a commissão acha a pena gravíssima _e 
desproporcionada, emquanto inhabili ta }J::Lra todo e q tmlquer officio; e se inhab~
lidacle n'este logar é synonymo ele suspensão, par~ce reclundanciarviciosn. e eqtu
Yoca, que muito se eleve evitar na· r edacção elas leis . 

Em segundo lagar não vê a commissão eomo na es}Jecie do artigo 1. 0 se po~
sam considerar tantos graus de dolo, como suppõe a graduação das penas. de· s~15 

mezes até dois annos, e ele 20&000 até 100~000 réis. A e11trada violenta ele no1te 
em casa do cidacl~l,o, fóra elos casos expressos no artigo 1. 0 , é sempre uma infrac
ção ela carta, e uma culpa grave, ainda prescindiuc1o elos motivos, fins ou conse· 
qnencias d'aquella violencia, e de quaesquer offeusas praticadas dentro ele casa c~n
tra a pessoa, honra e bens de seus moradores, porque todos estes casos sfLo obJe
cto do artig·o 11. 0 e ficam sujeitos ás penas elas leis. Tratando-se, pois, sôment_e 
n' este artigo 6 . 0 do facto criminoso da entrada sem ordem do superior, não é facJl 
descobrir circumstancias que augmentem ou diminuam a gravidade elo clelicto e 
os graus de imputação. A commissão lembrou-se ela embriaguez, a qual, ::egunclo 
a doutrina mais vulgar dos criminalistas, não obstante o rigor das leis crimin~es 
ele Inglaterra a este respeito, pócle diminuir o dolo da acção illicita commett1da 
n'aquelle estado, e por conseguinte a gravidade da pena. Mas para se guardar a 
devida porporção n'este caso singular, parece extraordinaria a progressti,o elo pro· 
jecto, e um tão grande intervallo entre o 1ninimwn e o maximum ela pena,. q~e 
vae deixar a porta franca á arbitrariedade dos j ttizes. Julga, pois, a co)Jllnlss_ao 
qu.e o artigo precisa ele reforma, e qu~ póele ser concebido nos termos segu!ll· 
t es : ((Serão punidos com a suspensão de officio de um at.é dois annos, e com i~ 
multa pecuniaria ele óOt$000 até 1 OOt)lOOO réis. . . Aquelle, porém, que entl'811 
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com ordem elo seu superior incorrerá sómente na pena pocuniaria ele 25.~000 até 
508000 réis >J . 

No artigo 7 . ~ , em que se prescrevem as penas contra os que entram de clia 
em casa elo ciclaclão, fóra dos casos permitLidos, elevem ser omittidas, pelas rasões 
sobreditas, as palavras <<inhabiliclaclo para qualquer outro)). E depois das pala
Vras <<por ordem escripta elo seu superiol'll , convem, para maior clai·eza, acres
centar «acompanhada elos mais requisito s indicados no artigo 4. q>J. 

N'esta fórma entende a commissão gue a lei eleve ser adaptada; a sua utili
dade é transcendente a todas as classes ele cicl,adãos, e a necessidade do reprimir 
os proceclimentos illegaes e arbitrarias elos officiaes de justiça é cada vez ma.is 
nrgente. 

· b Secretaria ela mesa ele legislação, 4 ele fevereiro de 18:28. = Ma1·q~bez ele Pom
al :-- Conde elo Rio Pcwdo = Conde ele P enafiel = Bispo de Bqja = Co nele ela Fi-

9Uet1'ct=Bispo elo Alga?·ve, relator. · 
Officio 

lll.tno e ex. 010 sr . - Tenho a honra ele remetter a v: ex.", para ser presente .á 
cainara dos dignos pares elo reino, a proposição junta ela camara dos senhores de
putados sobre a inviolabilidade ela casa elo cidadão. 

1 9 
Deus guarde a v. ex. a Palacio da camara elos deputados, em 27 ele marco ele 

8., 7 ·- Ill. 1110 e ex . mo sr . dnque ele Oaclaval, presidente ela c amara elos dignos 
pares elo reino. = F1·. Francisco, Bispo titula?' de Coirnb1·a, presidente . 

. A_ camara elos deputaclos envia á camara elos pares a proposição junta sobre 
a lUVtolabilidade ela casa elo cidadão, e pensa que tem lagar pedir-se a sua alteza 
u sereuissima senhora iufanta r egente, em nome de el-rei, a sua sancção. 
R. Palacio da camara elos deputados, em 27 ele março de 1827. = F1·. Fmnpúco, 
~spo .tit1~lcw ele Coimbm, presiclente = F1·ancisco Bw·1·oso Pe1·eim, deputado se

CtetarJO = Antom:o Ribeú·o da Costa, deputado secretario. 

Proposição sobre a inviolabilidade da casa do cidadão 

Artigo 1.0 Todo o cidadão tem em sua casa um asylo inviolavel: ele noite não 
\e poderá entrar n'clla senão por seu consentimento, ou em caso ele reclamação feita 
c e dentro, ou para a defenclet• elo incenclio ou inundacão; e ele dia só será fran
queacla a sua entrada nos casos e pela maneira inclicad; nos artigos seguintes . · 

A.rt . 2. 0 Será franqueada a entrada da casa elo cidadão, durante o dia, a qnal
~llet: anctoridacle, e a seus officiaes em cumprimento elo seu officio: 1. 0 1 por con
~e~tnnento dos moradores ela casa; 2. ", em caso ele reclamação feita ele dentro; 
fi"' no caso ele defeza por occasião de incenclio ou inuoclacão; 4. 0

, no cUJso ele 
agrante clelicto . ' 

A.rt. 3.0 ÜLltrosim, durante o dia, será franqueacla a casa elo cidadão a qual
~ller anctoriclàcle, e a seus officiaes em cumprimento elo seu officio, para proceder 
clll! conformidade elas leis : 1. o, a prisão ; 2. 0 , a penhora e sequestro ou embargo 
si~ b~ns (quando o executado r ecusar manifestai-os pedidos de fóra) e a depo
pa ~ c e p-essoas ; 3 . 0 , a busca e apprehensão ele obj ectos furtados ou roubados; 4. 0 , 

a~ta Onsca e apprehensão ele contrabandos em lojas e armazens ; 5 .0 , a busca e 
aprehensão ele instrnmentos e vestígios elo clelicto i e sendo papeis, só os r espe . 
p1~:os ao mesmo clelicto, e sómente estes poderão ser leva~los para fóra ela casa. 
U!a :edendo n'estes ultimas casos, e no ele pris.ão em casa alheia, summaria infor-

, Çao reduzida a escripto . ' 
g1.1i ~rt . 4. 0 Nos casos inclicados no artigo 3. 0 se guardarão as formalidades se
inclf ~s: 1.~'- ordem datada e por escripto ele qt:lem cleterminou a entrada, que 
2.o qle ~ chltgencia e o motivo cl'ella, e o nonie ele quem a r equereu, havendo-o; 
3 o' llla_rufestação da 01·clem e entreg·a elo seu duplicado aos moradores da casa; 
a · o~· lssJste~cia elo official competente e clnas testemunhas. E, não se entregando 

~e.tu ~ss1gnacla pela auctoridacle, ningnem será obrigaclo a franquear a sua casa. 
t·es 1tt . o.o O encarregado da cliligenc.ia terá a devida attenção com os morado

c a casa, portando-se com toda a dignielacle, decoro e moclestia. 
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Art. 6. 0 Qttalquer auctoridaele e seus officiaes, que entrarem de, noite em easa 
do cielaclão, fóra elos ca,;;os indicados no artigo 1.0

, serão punidos ·com a suspensão 
ele o:fficio ou in11abiliclaele para qualquer outro, ele seis mezes até dois annos, e 
com a multa pecuniaria de 20BOOO até lOOi$000 reis. Ficam sujeitos a estas pe
nas, tanto o que ordena a entrada, como o que a pratíca sem ordem. Aquelle P?
rém que entrar com orelem elo seu superior incorrerá sómente na pena pecuniana 
de 10t)l00Ô até 505000 réis. 

Art . 7. 0 Qualquer auctoriclacle, ou seus officiaes, que entrarem de elia em casa 
do cidadão, fóra elos casos indicados nos artigos 2.0 e 3.0

, serão pmlidos com a sns
pensão ele officio e inbabiliclade para qualquer outro, ele tres mezes até um anno, 
e com a multa pecuniaria ele lOt$000 até 50aooo réis. Ficam sujeitos a estas pe
nas, tanto aquelle qtle ordena a entrada, como o que a pratíca sem ordem; voreL11 
não aquelle que entra por ordem escripta do seu superior . 

Art. 8.0 A falta elas formalidades estabelecidas nos artigos 3.0 e 4 .0 será pu-
nida com a multa ele 10aooo até 50í)SOOO réis . . 

Art. 9. 0 A desobediencia á disposição elo artigo 5.0 será punida com a mtüta 
pecuniaria de 5aooo até ;,waooo réis . . 

Art. 10.0 A reincielencia será punida com o dobro elas penas indicadas nos 
artigos respectivos i porém, a reinciclencia no caso ela entrada ele noite será punida 
com o perdimento elo o:fficio e perpetua inhabiliclade para qualquer outro de jus
tiça ou fazenda, e não terá logar a multa pecuniaria . 

.Art. 11.0 As multas pecuniarias serão applicaclas a beneficio elos expostos elo 
clistricto i porém, havendo qneixoso terá este metade da sua importancia, e renu~
cianelo-a reverterá igualmente a favor dos expostos. Substituir-se-ha a pena de pri
são ao conelemnado que não tiver meios de pagamento ela multa, computando-se 
cada dia ele prisão pela quantia de 1a000 réis. Alem das penas mencionadas nos 
artigos antecedentes ficam os réus sujeitos áquellas em que incorrerem em confor
midade elas leis por quaesquer offensas praticadas dentro ela casa contra a pessoa, 
honra e bens ele seus moradores . 

Art. 12. 0 Não ficam comprehendidos na disposição d'esta lei os casos de abo
letamento legal ele tropas . Nem esta lei diz respeito ás casas publicas de jogo, Jo
jas ele bebidas, tabernas e estalagens ; salvos aos clonos das casas e hospedes os 
seus respectivos aposentos . 

Art. 13.0 Tambem se não entendem prohibiclas por esta lei as vistorias, ava
liações, clesp~jos ele casas, feitas ein conformidadade das leis . Assim como fi.canl 
salvas, em relação aos contrabandos, as. conclições elos contratos publicas e elos 
tratados com as nações . . 

Art. 14.0 Nenhuma auctoriclaele ou empregaclo pub lico poclerá im}Jeelir a livre 
entrada ou saída da casa do cidadão, salvo nos unicos casos de prisão, busca 
ou investigação, e sómente pelo tempo necessario 1mra executar estas diligen· 
cias. A inobservancia cl'este arti go será punida com a pena estabelecida no ar· 
tigo 8. 0 

. • 

Ca.mara dos clepntaelos, em 27 ele março ele 1827. = F1·. Fmncisco, Bispo t·ttW 
la1· .cl"- Coimbnt, presidente= F'1·cmcúco Bar?·oso Pe?·eira, deputado secretario= 
Antonio Ribei?·o ela Costa, deputado secretario . 

Parecer 

A commissão .composta elas ~esas de legislação, da marinha e ela guerra, 
para o fim ele examinar o projecto ele lei apresentado pelo digno pat·, o sr. C'oncle 
ele Lumiares, na sessão de 21 de janeiro elo corrente anuo, não se lisonjeando de 
ter· feito um trabalho acabado na materia, ele que foi encarregada, mas certa cl~ 
que a sabedoria da camara supprirá na discussão o nmi.to que faltar no parec~I 
ela commissão, e julgando elo seLl dever apresentar com toda a brevidade poss;
vel 0 resultado ele seus trabalhos, submette hoje á consideração ela camara a opi
nião que forma do ~lito _proje~to . . . e 

O conselho de .JuStiça fo1 effect!vamente m·eaelo pela le1 ele 20 ele agosto cl 
1777, na qual se determina <mm dia ele conselho de guerra destinado sórnente 
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para despacho de toclos os processos ; e o conselho n' esse dia tem o nome Lle con
selho de justiça;> . 

A jurisclicção, porém, que compete hoje ao conselho de j t1stiça, é determinada 
pel~ lei· ele 13 de novembro de 1790 no§ 1.0 , que diz assim: «Ü conselho ele 
.JL~StJça tenha todo o arbítrio e faculclacle para confirmar, r evog·ar, alterar e mo
chficar as · sentenças elos conselhos ele guerra, tanto ele condemnar, como de absol
ver os _réus, nos casos em que o direito o permittir , podendo minorar ainda as 
penas ~unpostas pelo regulamento militar, parecendo justo» . 
. ~ao pócle pois deixar ele r econhecer-se n'este paragra.pho que o conselho de 
Jusbça tem o direito arbitraria ele fazer o que lhe parecer, sem mesmo ser obr i
gado a declarar em qne leis ou rasões se funda para obrar el'este ou cl'aqu.elle 
~noc~o ; e ainda quando se demo~1strasse que por pratica constante o conselho ele 
Iu.st1ç: motivava as suas sentenças, não sendo este procedimento determinado por 
.er, nao _poderá o dito conselho ser arguiclo, . se as não motivar, uma vez que não 
e por le1 expressa determinado que as suas sentenças se. motivem; e portanto 
par?ce mtu justo o 1.0 artigo elo projecto, em que se determina que o co.nselho 
~:p ltnle a lei em que se funda pm:a ~ltm:ar par~ m_ais ou para. menos as se_n-
:-nças elos conselhos ele guena ele pmue1ra mstanc1a; 1gualmente JUlga a commJs

s,to q~te se deve approvar o artigo 2.0 , no qual se determina que se apontem e 
especifiquem os defeitos ou nulliclacles que se encontrarem nos processos, que o 
conselho ele justica houver ele fazer r everter aos conselhos ele guerra, Eenclo uni
f.amente · os defeitos relativos á. questão principal, enunciada no c~rpo de cle
_rcto, e não em ma teria estranha ao mesmo corpo de clelicto; e isto para se 
n~pecli.r qu e se mande r enovar o processo por qualquer rasão ou motivo que 

tnao _se.)am aquelles que formam a culpa, e pelos quaes unicamente se qeve sen
encuw. 

tA commi~são , ainda que approva o proj ecto (redigido porém o artigo 1.0 ele 
;~ .ra maneira), nfio deixa ele r econhecer que esta medida não é sufficiente para 

8 
°1

1
em harmonia com ~ carta o procedimento elo conselho ele justiça; llias, nâo 

~~11\ 0 possivel r epentinamente organisar o dito conselho ele um modo mais ada
qt ~c 0- ao s:ystema actual e á clivi s~io ele poder es marcada na carta, é ele parecer 
co~~10a meclrcla eleve ter Jogar · elo modo prescripto no junto projecto ele lei, o qual, 
Ct ~ca ~emonstraclo, tem por objecto tornar legal e fun damentado em lei o 
1 ~t:~ ate ~~LU podia depender ele arbítrio; providencia qne a com missão julga tão 
sc

1 
taos .Jmzes para suas propri as consciencias, como aos réus para justiça ele suas 

n enças . 

r7 ;m 4 de fevereiro ele 1828. = Conde de AZ.va= Conde de P ennfiel= J.l1a1'CJ.Uez r/ S ornbal_---; B1"spo de B eja=Conde da Fig·ueint = ll1aTqu ez ele Valença = Conde . p arnpawJ Antonio · Conde de Ceia =Conde de Lwnúu·es, secretario = Conde ela 
onte, relator . 

J=>rojecto cl.e l e i das a lludidas coiDmissões 

Otl Artigo 1. 0 
() conselho ele justi ça de ora em diante, quando alterar para mais 

hlla~~ra m~nos as sentenças dos conselhos de guerra de primeira instancia, capi-
Ar 0 cr~me e citará as leis que lhe impõem a pena corresponclente. 

re-vet t: 2. Nos casos em que o mesmo conselho julgar que os processos elevam 
08 clr ;r. aos conselhos ele primeira instancia, se deverão apontar especi:ficaclamcnte 
á CJ e e~os ou nu11idacles que nos mesmos se enc0ntrarem e não forem estranhos 

uestao IJI" · · l · l l l 1· · f · l ~ no-va se lllCipa enuncrac a no corpo c a c e lCto, para que, satls eltos, se c e 
A t ntença, que subirá ao conselho. 
E r · 3. 

0 
-Fica r evogada toda a legislação em contrario. 

de L 111 ~ ele fevereiro ele 1828. =Conde ele Alva = ll!fa1'quez ele Valencn: =Conde 
fi.e 7. ~1c:co ·es =Conde de Sampaio, .Antonia= Conele ele Ceia= Cond~ de Pena
relat;;",. onde dct FigueÍ?'a=Bispo ele B e.fa = Bispo elo Alga;rr;e= Conde ela PonteJ 

Ent.re o e"'" J • t 1· c1 ' h , · ffi · l · · tro tl · ..... pecnen e 1 o n aquella sesslJ"o compre enella-se um o CJO c o m1m s-
08 neg-ocros estrangeiros

1 
remettendo outro do nuncio apostolico relativo ao 
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processo elo ar cebispo bispo ele Elvas, que o cardeal patriarcha propoz' fosse en· 
viaclo à commissão ecch•siastica para dar o seu l)arecer . 

O marquez de Tancos, na quali clacle ele secretario, leu os seguintes 

Quesitos 

Pertencendo á mesa dar á execc1çào as deliberações ela camara, o te o elo esta · 
resolvido que deviam continuar os processos em· qne se acham envolvi dos qt1atro 
dignos pares, a mesa immediatamente enviou os processos ao procurador ela co
rôa, na fórmc que dispõe o artigo 42 .0 ela carta. e na conformidade da resolução 
ela camara ele 26 de janeiro elo presente anno. E agora, que a accusação se acha 
feita, j ulga a mesa elo set1 dever, para cabal desempenho cbs suas funcções, offe· 
recer á camara os seguintes quesitos: . 

1. 0 Se em virtude do artigo 14.0 das instrucções provisorias se elevem expe
dir avisos a toclos os .dignos pares, e qual o dia que a camara designa para se 
formar em tribunal ele justiça. 

2.0 Se se eleve deprecar ao corregedor do crime da côrte e casa, para que 
mancle um elos seus escrivães . 

3. 0 Se os digno s pares accusaclos elevem ser r eclusos , como e aonde, ou se tt 

camara resolve que se livrem co mo seguros. 
4. 0 Se eleve estab elecer-se hora certa para começarem as sessões, e designar 

o tempo que ha de durar cada uma d' ellas . 
5 .0 Não sendo possível talvez concluir os interrogatorios em uma só sessão , se 

elevem ser ·interrogados os dignos pares pronunciados na ordem em que estão na 
lista da chamacla, por idacles ou por sortes. 

O desejo que a mesa tem ele cumprir fielmente as determinações da camara, 
a obriga a faz er os presentes quesitos, sobre os quaes a mesma camara resolvera 
o que julg·ar mais acertado. 

O quesito 1. 0 obteve assentimento, observando apenas o conde ele Linhares 
ser inutil enviar avisos aos pares que estavam empregaclos fóra elo r e:ino. 

Faltava, porém, fixar o dia para a camara form ar-se em tábunal ele justiça, e 
o presidente propoz que fosse na quinta feira, ·7 de fevereiro . Sobre isto houYe 
breve 

Discussão 

CoNDE DE LmnARES: - Póde-se estabelecer o_clia ele quu1ta feira para os tres 
dignos pares secular es, e reservar o do sr . arcebispo ele Elvas para depois de 
ouvir o parecer da commissão ecclesiastica. 

CoNDE DE S . MIGUEL : - Réus ele um mesmo crime não podem ser julgados 
senão no mesmo processo . 

BISPO DO ALGARVE: -Os réus elo mesmo clelicto podem livrar-se no mesDJ 0 

processo, mas não ha uma lei que os obrigue a isso . 
CoNDE DE MURÇA:- O assento de 25 ele maio de 1646, que interpretou a 

ordenação do livro ! 1 titulo LXXIX, § 31. 0
, e livro Y, titulo CXXIV 1 § 11. 0

1 prohibc 
que os r éus ele um mesmo crime se livrem em diversos processos, quando por 
parte ela justiça são accnsados pelos promotores cl'ella, e aqui o p1·ocurador da 
corôa faz as vezes elo promotor ela justiça . ~ 

CoNDE DA PONTE: -Pal·ece-me que o sr. conde de S. Miguel não tem ras~LO 
no que propõe, porque a commissão ecclesiastica pócle dar o seu parecer antes de 
quinta feira, e então a proposta não tem lagar. ,., 

CARDEAL PATRIARCI:IA: - A commissão ecclesiastica poderá reunir-se ámanb ~t 
e formar o seu parecer, e este ser apresentado na quarta feira 011 quando a ca· 
mara o determinar; e quanto mais que aqui não v~jo quatro pares incluicl os el11 

um processo, mas sim quatro processos formados separadam ente a cada um. 
Co:t-.TDE DE MuRÇA: - Mas a sentença ha ele abranger a toclos, e portanto é ne· 

cessario que o processo s~j::t commun1 . . 
BISPO DE BEJA :-0 conhecimento da causa do digno par arcebispo ele Elv:;~s 
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n~io ~leve separar-se do da causa dos outros dignos pares que tambem foram pro
lun~~~clos. A aucto~·i:lade ccclesia~tica, <],ua]quer que ~la seja, nFLo I_>ócle conhe_cer 
c 0 c:.ume de que fo1 Julgado suspeito o d1gno par, senao para o effelto de lhe Jm
por penas espirituaes, se depois da legitima decisão da causa for julgado réu; mas 
pelo que respeita a pena temporal, compete privativamente á camara dos dignos 
pares o conhecimento do crime ele que se trata; porque o artigo 41. 0 § 1. 0 da 
carta co?-stitncional mui expressamente determina que o conhecer dos delictos 
commett1dos pelos pares é ela attribuição exclusiva da camara elos pare·s . 

ÜAlWEA L P .A.'l'RIARCITA : -Eu não posso deixar passar aquella proposição, por
que é ?ontra todo o direito ecclesiastico, estabelecido desde o seculo IV, mesmo para 
os clehctos de lesa-magestacle. Na França, que tem n'esse ponto grande liberd-ade, 
vemos q ne se um bispo for réu de lesa-magestade ha de se lhe formar o processo 
P.or u~ synoclo ecclesiastico, e já foi declarado nullo um processo porqLle tinha 
~tclo feito por outras auct~ridades . qu: as ~cclesiastica~ . Ora quando o crime ele 
esa-magcstacle em um pmz o mms hvre nessa matena está declarado que per
~ence á auctoridacle ecclesiastica, nada ha que dizer n'esse ponto. O que eu digo 
e fundado em testemunhas de mLlita auctoridade, e basta citar um dos juriscon
~lltos mais celebres, e que ning_uem póde ~ter por de~1asiado affecto á cu ria: roman~~ 

an-Spen, homem bem conheCJclo por nao ser parctal, no seu tratado da aucton
dade e~clesi.astica, parte nr, titulo vn, capitulo rv, § 38 .0

, diz expressamente, depois 
d~ · ter_mdagado a antiguidade d' este direito: <<Não sabemos que até aqui a j urisdic
çao le1ga se tenha estendido ÇJ.té aos bispos, ainda que accusados dos crimes mais 
akoze~». Isto _sempre foi privativo elos tribunaes ecclesiasticos e até direito de que 
a Ig-reJa catholica gosa ha mais ele mil e quinhentos annos, e parece que não eleve 
ser qt~ebrantaclo por primeira vez n'esta camara, A coinmissão e a camara elevem 
~~mumar se o leg islador no a.rtigo ela carta, qLte diz qne a camara dos pares é o 
JUiz exclusivo elos delictos elos seus membros, se estende tambem a fazel-a conhe-
cer elos delictos elos pares ecclesiasticos. ' -

CoNDE DA PoNTE: - Esta questão é fóra ele proposito, porque a discussão cl'esse 
ponto eleve recaír sobre o parecer ela comruissào. - · 
r BISPO DE BEJA: - Não pretendo impugnar e atacar a immuniclade ecclesias
lca, ao ?ontrario sempr~ fui acerrimo propugnaclor ~ defensor cl'ella; e L?-a ver
c ~cl: ser1a c ousa torp1Ss1ma que, sendo etl da fratermdade, procurasse pn vai' os 
llltntstros da Igreja cl'aquellas isenções e immunidacles que os soberanos temporaes, 
pela sua pieclacle e religião, se dignaram conceder-lhes. Porém estou inteiramente 
lers~taclido que os ecclesiasticos em negocias temporaes não gosam de privilegio 
c e foro senão n'aquelles casos em que pelas leis civis lhes foi outorgado. Appli
l~ndo este principio á nossa legislação, observo que, segundo as nossas leis, os 
)Jspos, como não têem superior orclinario no reino, não gosam elo privilegio do fôro 
~·lll todas as causas civeis e crimes, civilniente intentadas, ordenação, livro xx, 
Itnlo. I. Pelo que respeita ás causas crimes, a nossa ordenação, relativamente 

aos b1spos, gttardou alto silencio . Devemos, portanto, recorrer á observancia que a 
este respeito tem havido: d'ella consta, que quando os bispos emm accusaclos (o 
que raríssimas vezes áconteceu) ele terem commetticlo crime de lesa-ma.gestacle, 
ou alg:uJ?l crime atroz, os nossos soberanos tomavam conhecimento cl'este crime, 
e! pumam os réus com aquellas penas que julgavam convenientes; contentánclo-se 
~.gllJ:nas vezes de os chamar á côrte e reprehendel-os pelos seus ministros; on
s~:~ vezes mandando que f~ssem r eclnsos e~ con~entos, ~ até em ?a:rce~·e rigo~·o -

snno, o que demonstra nao gosarem os b1spos cl este remo do pt1vtlegw do foro 
nas catlsas crimes. A disciplina estabelecida no concilio de Trento, segundo a 
~n.al as cansas maiores . cl0s bispos, qtte são os que merecem pena ele deposição, 

8
°1am. reservadas ao romano pontífice; deve entender-se de crimes meramente 

n;clestastic.os, e não ele crimes seculares, e querendo entender-se ele ttns e outros 
r este sentido, certamente não foi entendido nem recebido n'este reino. Tambem 
t:co~heço que em qüasi todos os reinos catholicos a jurisdicção leiga não se es
t lc11~ aos bispos, ainda que os crimes por elles commetticlos fossem .. atrozes, mas 
llc 0 Isto dependeu ela vontade e arbitrio dos soberanos temporaes, que quizeram 

conceder t . l d l' • ). N h" es a graça aos pre a os wocesanos; no nosso remo, por~::m, nao ac amos 
12 
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expr essa e claramente co1wotliJ o este privilogi.o aos bispos . Agora considero iuu
til e ociosa tocla a questão sobre este objecto, pois a carta constitncion::tl no logar 
já citado exclue toda a excepção que se pretenda allegar. O nosso augusto sobe
rano, auctor ela carta, muito bem sabia que entre os pares entrariam muitos bi~
pos, e não os quiz eximir da jurisdicçào ch1 camara, a respeito dos clelictos indivl
cluae& que elles pocleriam commetter ; logo é evidente que o conhecimento ela caus.a 
elo digno par o sr. arcebi~po bispo ele Elvas não eleve scparal'-se elo conheci
mento ela causa elos outros dignos pares que ta.mbem se acham pronunciados. 

Consultada a camara relativamente á proposta elo cardeal patriarcba, decidin 
approvando-a, assim como que no dia 7 se constittlÍsse o tribunal ele justiça para 
o julgamento . 

O qL1esito 2. 0 não foi impugnado . Passou-se ao 3 .0 

CoNDE DE S. MIGUEL: - Ha crimes que, segundo as leis elo r eino , não admit
t em que os réus se livrem soltos; este ele que os quatro dignos pares são suspei
tos, é elos d 'essa natureza; porém ha tambem certos casos, mesmo na n~Ltureza 
cl'este crime, que a mesma lei permi tte que se livrem. com seguro ou homena~ 
gem, e não será a primeira vez que isto se pratique. Os qtlatro dignos pares eu 
os jn1go no caso ele se lhes conceder que se livrem fóra ela cadeia, e com seguro: 
a camara não lhe pócle passar earta de seguro, mas póde por uma r esolução to
macl~• em camara permittir-lhe esse segmo ; são presos e r éus seus, e de certo 
não póde duvidar de r esponder por elles . 

CoNDE DE LINITARE::i:- Eu penso que uma vez que a camara declarou a sns
l)ensão dos pares accusados, e não fallou na prisão, decidiu tacitamente que esta 
nào tem logar. Porque, pois, a mesa ha de solicitar essa prisão? Parece-me que a 
proposição da mesa é ociosa e intempestiva. 

PRESIDENTE : -En vou dizer a rasão por que a mesa fez estes quesitos . A ca
mara julgou no outro dia que a pronu~1cia era procedente e, como a pronuncia os 
obrigava a prisão e livramento, pensou a mesa que devia propor á camara este 
ponto, que só a m er;ma camara póde decidir . 

CONDE DA PoNTE: -A proposição da mesa não é intempestiva, porque o cri ~ 
me ele que os pares são accusados é d'aquelles que n~io aclmittem fian~-a scgunclo 
as leis, e aincla qne a carta derogou muitas das antigas leis, aqnellas que não 
estão derogaclas devem observar-se, e eu penso que segundo o direito os pares 
accusaclos deviam ser presos. Mas eu aparto-me d'es tc direito por outro principio, 
e é que, segunclo se vê dos processos, os pares são innocentes, e como taes não ele
vem ser presos . En sustento esta opinião, não obstante ser ella contra o direito, por 
isso que a meu modo de ver nem deviam ter continuado os processos . 

CONDE DE LINHAllES : - Se bem me lembro, n' esta camara não se qualificou 
o clelicto. Parece-me que a opinião da maior parte elos membros era que convi
nha que os pares accusaclos justificassem a sua conclucta por meio de um pro
cesso; mas não se tratou de qaalifica.r a natureza elo clelicto : ora o delicto devia 
ser qualificado para se pocler estabelecer se deveriam os pares ser presos on se 
deviam livrar-se soltos.-A camara nada disse a esse respeito, e como não emittia 
opinião nenhuma, parece-me que esse silencio mesmo é uma clecisno, porque sco1 
se qualificar a natureza do clelicto, nunca se poderia tratar da pri são : julgo, pois, 
que a camara eleve aclmittir os pares accusaclos a livrarem-se soltos. 

CONDE DA PONTE: - De se não ter propoeto a primeira vez, não se segue 
que não se ha de propor 1mnca. O que se decidiu no outro dia foi que os pares 
ficassem suspensos elo exercício elas suas funcções, e depois é que se poclia deter
minar a prisão : não houve depois outra sessão, em que se tratasse cl'este objecto, 
e portanto não se t em pocliclô resolver ; por isso torno a dizer, que a mesa ele
via propor este quesito, e que a camara o eleve resolver. A min41a opinião é que 
não devem ser presas, pela convicção que tenho ele que são innocentes . 
· · CoNDE DE S . -MIGUEL: - A camara formada em-tribunal ele justiça gosa da~ 
maiores ele todas as prerogativas : os senhores reis cl'este reino, quanclo tinham em Sl 

todos' os poderes, permittiram a alguns réus, não só prevenidos do crime, mas jul
gados por elle nos tribunaes, e em commissões especiaes e camararias, c estes? 
recorrendo ás suas reaes pessoas e clemencia, permittiam quo soltos e livres se 
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.in~tiii c~!lsern: não penso que n'es te caso "lH1j a inconveniente algLlm que obste a 
que estes quatro dignos pares se livrem 'com homenagem; a cama.ra ele certo n~o 
dnvícla responder por suas pessoas; voto, pois, que se lhes conceda hom enagem. 

ÜONDE DE LINHARES :-Eu perguntarei, qual é o delicto ele que os quatro 
pares foram accusados ? 

ÜON:OE DE S. lVIIGUEL: - Como relator que fui ela com missão que examinou 
e reviu os quatro traslados elas culpas elos dignos pares, sou obrigado a declarar 
qu.e o~ ministros que os pronunciaram, qualificaram o crime de lesa-magestade ele 
l~rune1ra cabeça, e como tal os obrigava a pris~to e livramento; mas, torno a repe
tn·, segLt11.clo a mesma lei, não acho inconveniente a que se livrem com homena
gem. 

. PRESIDENTE: -Á mesa pareceu que não podia deixm· de offerecer este que
Slto, pois que a orclenação elo livro v, titulo cxx não permitte homenagem em 
taes casos ; mas poderia talvez a camara, em vista ela lei ele 6 ele dezembro de 
1612, resolver que os pares accusaclos se livrassem como seguros. 

A camara r esolveu no sentido inclicaclo pelo presidente , e, quanto ao quesito 
4.o, que as sessões durassem quatro horas, isto é, das onze ela manhã ás tres ela 
tarde. . · 

BISPO DE VrzEU : - Os bispos foram dispensados na sessão do anno passado 
de assistirem fts sessões cl'Bsta camara formada em tribunal de justiça, attendiclo 
0 seu caracter . Eu ela minha parte peço agora tambem ser dispensado. 

Igual petição fizeram todos os bispos presentes . 
Üü]).TDE DA PoN'l'E : - A camara não dispensou os bispos de ,assistirem ao tri

bunal; d eixou sim ao seu arbitrio ele fazerem o qtie melhor lhes parecesse. 
_Ü?]).TDE DA LAPA : - Penso que por up. artigo elas instrucções provisorias se 

de_c1c1iu que estavam dispensados ele assistir, uma vez que na sua honra e con
sclencia julgassem que não deviam assistir; n 'esse caso a resolução está dada . 

O _quesito 5 .0 reservou-se para se votar depois de apresentado o parecer da 
comn:nssão ecclesiastic::t. 

O cleputaclo Francisco Antonio ele Campos, na qualicbcle ele r elator, leu em 
sessão de () de fevereiro ela respectiva can:iara o seguinte 

Parece r 

, Foi mandado voltar á commissão de fazenda o proj ecto n . 0 139, a fim de ser 
<o.presentado novamente a esta camara com a proposta do g-overno que l.he deu ori
gem, e bem assim foram remettidos á mesma commissão os aclclitamentos dos 
srs. Luiz José Ribeiro e Lourenço José Moniz, para ser em tomado s na conside-
l'ação que merecessem · 

Em consequencia d'esta determinação da camara a commissão transcreve a 
referida proposta. 

«Ex.mo e rev.mo sr. - De m·clem ele sua alteza a senhora infanta regente, em 
nome ele el-rei, levo ~o conhecimento ele v . ex. a, para ser presente na camara dos 
; euhor:s cleputaclos ela nação portugueza, a inclusa consulta elo conselho ela fazen
c a\ CuJa: resolução depende de providencia que regule e auctorise o governo para 
Roc er occorrer a este e outros casos similhantes. Bem que o alvará ele 16 ele maio 
~ ed 1825 perml.ttisse os encontros e compensações aos ·credores originarias do est o, excluiu cl'este favor temporariamente os .rendeiros e contratadores ela real 
tz~ncla, não obstante habilitai-os a conseguirem por g~·aça especial pagar em pres
eaQoe_s, como é expresso no § 7. 0 elo dito alv:ará. A experiencia mosiTou depois 

Xlshrem contratadores de rendas em fructos que aos mesmos se haviam tomado 
~a:a p,;·ovimento elo exercito que se empregára na expulsão elos francezes, e que, 
s ~: .. nao terem sido pagos da conespondente importancia, não poderam tambem 
cto-lsfazer ao t?esot~·o o que r estavam ele taes contratos. Tão justificado motivo é 
sab: ~e prov1clenma, mas esta só pócl~ cl~manar elo poder leg·i~lador . Por essa ca:1-
(( A f: ereço, ele Ol'Cl em cb mesma seremssnna senhora, a se:gumte proposta ele ~61 : 

aculclacle outorgada pelo § 7. o elo alvará de 16 de ma10 ele 1825, para ~:í VIsta 
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<c de motivos muito cxtraordinarios se permittirem prestações aos r endeiros contra
cctadores da real fazcndn até 31 de dezembro ele 1823, :fica sendo extensiva, outro
cc sim, para os encontros e compensações a favor d' aquelles rendeiros e contratadores 
«ele fructos que não foram ainda pagos, elo que se lhes dever proveniente. elos mes
«mos fructos pertencentes ao sen contrato ou arrendamento e que fossem appre~ 
cchendiclos para provimento elo estado, armada real ou qualquer outra r epar tição, 
ccpublica, tendo logar o dito encontro assim e da mesma fórma que se acha estabe
deciclo no § 1. 0 elo já citado alvartL>> . R a tambem alguns devedores :i fazencln pu
blica, contra os quaes se t em procedido por meio ele execuções, e que, interpondo 
recursos para o fim ele procluzirem títulos ou clocumentos que sirvam ele abonar 
parte das .suas dividas, ou por outras ponderosas rasões similhantes, peclem suspen
são elas execuções, a fim ele não serem frustrados seus legitimas direitos ; parece 
muito conforme á justiça que o governo seja auctorisaclo a suspender temporaria
mente similhantes execuções, quando conste claramente não haver abuso ou pre
juízo ele terceiro . 

«Deus guarde a v . ex. a Secretaria de estado dos negocios ela fazenda, em 2 
ele março ele 1827 .-Ex.mo e rev.mo sr. Fr. Francisco ele S. Luiz, bispo titular ele 
Coimbra. = Barão do Sobntl, 1-Iennano. » 

Emquanto á proposta do governo, persuade-se a commissão que ella se achava 
bem exprimida nos dois artigos elo projecto; e se a commissão tivesse ele limitar.
se unicamente á r eferida proposta, nada teria que alterar ou aclclicio_nar aos arti
gos já offereciclos . 

Sendo-lhe, porém, ordenado ele tomar em consideração os dois aclditamentos elos 
srs. Luiz José Ribeiro e Lourenço José Moniz, e alterando o 'primeiro a maior 
parte da legislação estabelecida no alvará ele 16 de maio ele 1<::í2õ e decreto de 
27 ele junho elo m<?smo anuo, julgou a commissão que, u'este caso, era mais cm~
veniente refLmdir na presente lei toda a legislação que :ficava subsistindo, o aboh
r em-se na sua totalidade os elitos alvará e decreto. E ste methoclo, sempre prefe
rível ao ele derogar as leis parcialmente, previne a confusão ela legislação, ela qual 
se p?cle assignar, como causa mais geral, o ter-se seguido o methodo contrario . 

E por este motivo que a commissão transportou para o presente proj ecto aquol
les artigos elo citado alvartL, que julgou cleverem :ficar subsistindo, tomando-os nos 
proprios termos em que se acham concebidos; e se a camara não achar conve
niente acloptar esta idéa, nada ha mais facil elo que deixar os mesmos artigos no 
logar que actualmente occupam. 

Do adclitamentv elo sr . Luiz José Ribeiro, a commissão adoptou a icléa 
principal ele se ampliarem as prestações a todos os devedores :fiscaes, excepto aos 
recebedores e exactores ; porém julgou que a faculdade conceclicla ao governo 
para permittir taes prestações devia ser temporaria e não inclefinicla, assim como 
que o praso elas mesmas prestações se devia r estringir a mn espaço menor ele tem
po, elo que o proposto pelo sr. deputado . 

A primeira parte elo aclclitamento elo sr . Lourenço José Moniz, persuacle-se a 
commissão que se acha sufficientemente proviclcnciacla com a faculdade concedida 
ao governo ele poder admittir pagamentos em prestações a todo o gcnáo ele eleve
dores. O governo póde fazer uso cl'esta fac1.:J.dacle a favor cl'aquelles que achar em 
circumstancias ele lhes dever ser concedida, e por isso não julgam nem neees
saria nem util uma tão ampla concessão. 

Não póde igualmente convir na segunda parte elo m~smo adclitamento, porque 
seria collocar os devedores elas ilhas fóra ela auctoriclacle elo ministro ela fazencla, 
e estabelecer a respeito cl'elles uma unica instancia, quando as jtmtas ela fazenda 
elevem para aquelles devedores\ estar na mesma rasão que o conselho ela fazenda 
para os devedores ele Portugal. 

Fundada n'estes princípios tem a commissão a honra ele apresentar á camara 
o projecto redigido na fórma seguinte: 

Proj ecto de lei 

Artigo 1. 0 Aos credores originarias ela real fazenda, e que ao mesmo tempo 
forem a ella devedores, se aclmittirão no thesotn·o publico (c n' esta unica estação) 
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08. p_agamentos por encontros e compensações ele liquido a liquido com os creditas 
0l'lg,"maes dos mesmos credores, que tiverem sido liquidados . 
. po mesmo direito gosarão os hel'Cleiros legítimos e descendentes dos credores 

or1gmarios 1, 

A:·t . 2. 0 D'esta r egra estabelecida no artigo antecedente :ficam exceptuaclos os 
horclmros illegitimos, os transversaes, os estmnhos instituídos, os credores por 
cessão ou traspasse, e bem assim os rendeiros, contratadores, recebedores e exa
ctores da r eal fazenda, pelo que r espeita ás dividas provenientes de seus arren
clam E~nto s, contratos, r ecebimentos, administrações, :fiscalisações e exacções ll . 

. Art. 3.0 Os encontros e compensações terão, comtudo, logar a favor elos ren
deu·os e contrataclores elo estaclo no preço dos seus arrendamentos e contratos, 
quanc~? os frnctos d'elles provenientes fossem apprehencliclos para provimento do 
exerClto, armada ou qualquer outra r epartição publica. 

Art. 4 .° Fica auctorisaclo o governo até á proxima sessão de 1829 para aclmittir 
em prestações, até o praso de tr es annos, o pagamento elas suas dividas áquelles 
~~;e dores que por causas extraorclinarias e in vohmtarias se r eduziram á impossi

Üidacle ele pagarem ele mna vez os seus alcances, sem a total ruína elas suas 
casas e famílias 3. · 

Ficam exceptuaclos cl' este beneficio os recebedores e exactores elas rendas elo 
estaclo . 

Art. 5.0 Para ser aclmitticla esta fórma ele pagamento, prececlen.'t. consulta elo 
cons~lho ela fazenda, com previa aucliencia e r esposta do proeuraclor ela mesma (e 
nas llhas consulta elas jtmtas da fazenda) sobre as mais escrupulosas informações 
a ~·espeito das circumstancias em que se acham os devedores, bem como a res
pelto da fiança abonada, que devem dar ao pagamento de todo o alcance nos }Jra
sos estabelecidos 4·• 

Art. 6. 0 O governo fica auctorisaclo para suspender por tempo ele um anno 
. aql1ellas execuções em que os cleveclor~s executados mostrarem que têem títulos 

E'Ll documentos que procluzü·, os quaes servirão a abonar parte das suas cliviclas . 
~, sta suspensão tení. sómcntc logar até á concorrencia elo valor dos ditos títulos 

Ol1 documentos, constando alem cl 'isso· que não ha abuso, e que a demora da sua 
apresentação lhes não pócle ser imputada. 
. Art. 7. ° Fica revogado o alvará ele 16 de maio de 1825 e o decreto de 27 de 
Jtmho do mesmo anuo. 

Camara dos cleputaclos, em 5 ele fevereiro de 1828 .= Filippe FmTeÍ?·a de Amujo 
e Cast?·o = J osé Xavie?' Mousinho da SüveiTa= Fmncisco de Pa~tlc~ Travassos=Ma
n~tel Gonçalves de 1J!liranda=il1anuel Alves elo Rio = l?mncisco Antonio de Cam-
P08= Flo?·ido Rod1·igues Pm·ein~ F'ermz. -

* 
l' Na camara elos pares leu-se e mandou imprimir-se, a 6 .ele fevereiro, como acl
~1 tt~:uclo o que fôra apresentado em 19 elo mez anterior,, por parte da commissão 

e tnfracções, o seguinte 

Requ.erin1.ento 

di . Em uma elas confer~n.cias ~l' esta camara foi, ha pouco~ dias, accorclado. se pe
sse~ ao governo notwras diversas, por serem necessan as para o conhecimento 

Perfeito. de varios negocias . Para o mesmo effeito r e·queiro agora se peçam mais 
as segumtes : 
. l. a Qnanto importa,·am no ultimo dia ele julho ele 1826 os ordenados elos mi

nistros, officiaes e ser viçaes ele cada uma elas diversas repartições publicas, qne 
oostnrnarn ser contempladas na lista civil. Quanto importam actualmente em cada 
ttma elas sobreditas .repartições os ordenados de seus ministros, officiaes e servr
Çaes effectivos. 

~ ~o ~ 1.• elo alva rá de 16 ele maio de 1825, excepto o parenthcsc . 
3 ·~o)') 2.• do mesmo al vará. 
• Suo a~ propria.s palavras elo § 3.• elo alvaní. _ , 

Doutnua quas1 pelas mesmas palavras dos§§ 4.0 c 5.0 do citado alvara. 
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2.a Relação elas quantias. que so acham emprestadas ~lo cofre elo terreiro pu
blico da cidade de Lisboa a diversas pessoas, com cop1a- dos diplomas que au
ctorisaram os emprestimos respectivos, quando sncceda não serem dos que corretn 
impresso;;:, e, sendo-o, com simples citação d'ellcs . 

3 . 0 Relacões clistinctas nominaes elas pensionistas do monte pio militar do 
exercito e a; armada, com declaração do mo ti v o por que levam em folha os r es
pectivos vencimentos. 

4 .a Achando-se estabelecido em regra que os empregados publicas, que ven
cem 'ordenados-elos respectivos empregos, ainda quando os gosam por mercês vita
lícias, ve?·bi g1·atia os ministros ?os .tribunae~, n.ão os recebam qu~nclo passam a · ser
vir outros empregos temporanos mcompabve1s1 qual é a pratica que se obse~·va 
com os cabos de guerra elo exercito ou da armada em identicas circurost[).nClas, 
relativamente aos respectivos soldos, e qual o fundamento legal da diversidade ele 
p:·o.cedimentos mais favoravel aos ditos cabos de guerra, do que aos empregados 
C IVIS . 

ó. a Se alguns offi.ciaes da armada, não estando embarcados, porém incumbi
dos de cornmissões militares pertencentes ao serviço ela marinha, vencem come~ 
darias e soirlos, como se. -andassem embarcados. Qual é o fundamento leg<Ll cl' esta 
pratica, e se alguns ha que, achanclo-se empregados em commissões militares 
pertencentes ao serviço militar terrestre, por igual maneira são contemplados, c 
por que ordens. ' 

6.a Relação nominal dos diversos empregados no corpo diplomatico portugt~ez 
r esidentes nas côrtes estrangeiras, dos orclenados que vencem e por que manen·a 
lhes são pagos, assim como quaesquer outras vantagens pecuniarias, de que go
sam em rasão dos empregos que servem nas diversas legações . 

7 .a Se recebem alguns, e n~io todos, qtmes, e por que motivos,: os ordenados 
c emolumentos dos empregos vitalícios de diversa natureza, de que alcançaram 
mel'cês, ou os soldos correspondentes ás patentes das graduações militares, d_e 
que gosam de classes inferiores ás dos officiaes gencraes, o uns e outros effeett
vamente não servem, por se acharem servindo no corpo diplom atico portuguez , 
ou nas legações })Ortugnezas que l'esidem nas côrtes estrangeiras. 

s.a lgL1aes noticias relativamente aos consules, assim como desde que epocha 
recebem ordenados. , 

9 .a Se as casas, que em algumas côrtes se acham dest inadas para habitação 
dos embaixaclores, enviados ou ministros portuguezes, lhes são sómente conce
didas para a de suas pessoas e família, ou tambem para habitação elos secreta
rios, adclidos e outros empregados nas respectivas embaixadas ou~ legaçÕes . QtHLl 
é a r egra que a estes respeitos se acha estabelecida, on qual a pratica que 
ácerca do dito negocio mais constante e geralmente se tem observado e observ::t· 

10. a Relação das pessoas que se acham residindo em paizes estrangeiros, 
sem exercício nas cli:fferentes legações ou consulados, e r ecebem pensões diversas, 
de que quantias e por que motivos. 

11.a lnfonnação da importancia da despeza feita com a junta do exame do 
estado actual e melhoramento temporal das ordens religiosas desde o seu c::;ta
belecimento até 31 de dezembro de 1827, assim como do adiantamento em que 
se · acham os trabalhos da mesma, e dos impedimentos que t êem obstado ou obstam 
para que a referida junta os não tenha concluído dentro de longo espaco de tempo 
que tem j á decorrido desde a sua 01·eação até ao presente, nfi.o ' tendo sido 
Cl"eada com a natureza de tribunal permanente, mas sim e tão sómente com a de 
commissão temporaria. 

12. a A quanto monta por anuo actualmente a importancia elos soldos dos of
:ficiaes do exe~·cito, :1escle alf~1~es até coronel inclnsivamento, que se nã.o achatn 
empregados no effecttvo exerc1cto de seus postos, ou nos corpo::~ do exercito, ou 
em commissões militares, como ve1·bi g1·atia governos de praças, ou similhautes . 

13.a A qnanto monta por anno a despeza actual dos soldos e o11tras vanta
gens de que gosam os offi.ciaes militares e os empregados civis do exercito não 
contemplados no artigo antecedente. 

H:. a Ig naes noticias r elativamente aos officiacs da armada, ela brigaLh da ma-
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rinha e empregados civis ela repartição respectiva, não comprehcu lendo os refor
mado~, nem os aposentados. 

lo." Quanto importam actualmentc por anuo os soldos elos officia s reforma
c1los cl? exercito e ela armada; e quanto os soldos do s empregados civis aposentados 
c as clttas repartições. 

16. a A quanto sobe actualmente a clespeza elos monte pios do exercito o ela 
armada, e quanto importa a contribuição com que para elles concorrem as pessoas 
que do beneficio elos ditos monte pios se aproveitam. 

17 .a Quanto importaram nos primeiros sete mezes do anuo de 1826 as cles
pezas mencionadas nos artigos 14.0 , 15. 0 , 16.0 e 17. 0 cl'estes apontamentos . 

18.a Qual é a lei ou o _costume que por lei escripta e legitimamente promulgada 
possa. valer, qnalifi.caclo para o dito effeito na conformidade do que dispõe a carta 
ele le1 de 18 de agosto de 1769, que abona a pratica ele se conservarem ~í,s viuvas, 
filhas ou irmí'ts elos empregados pnblicos em algumas repartições, e nrio em todas, 
0 por ob.ito ele seus esposos, paes ou irmí'tos, ametacle, ou alguma parte menor 
elos ordenados elos referidos seus parentes ou conjunctos, assim como se as ditas 
~lerc~s se contemplam em parte ou no toclo remuneratorias dos serviços .pelos 
allectclos praticaclos, ou não se contemplam quando os herdeiros elos fallecicl.os 

requerem as remunerações ele serviços alheios, ainda qnanclo para alcançarem as 
:o:·responclentes se confo rmam (como todos em geral, que chegam a adquirir cli-
1 eito ~ remuneração ele serviços ].)roprios ou alheios, devem fazel') com as regras 
~.resc:nptas no regimento das mercês ele 19 ele janeiro de 16 71, e nas leis poste
ltores que com elle concordam. 
l Paços da camam dos dignos pares elo reino, 6 ele fevereiro ele 1828. = Conde 
c e 11iu?·ça> par elo reino. 

Ü bispo ele Coimbra, na qualidade de r elator, deu tambem conhecimento elo 
snbsequente 

Parecer 

l A mesa da commissfto ccclesiastica, encarrega.da ele dar o seu parecer ~\,cerca 
c _o o:fücio qne o ex.mo nuncio apostolico dirigiu ~;\. secretaria ele estado elos nego
Cios estrangeiros, e pela mesma r ernettido a esta ca.mara, em que r epresenta ·que, 
s~bei!clo ter sido pronunciado r éu o digno par o ex.111 0 sr. arcebispo bispo ele El
das, ~sper:"';:,a da sab_ecloria e. r eli&·ião da camara, que ella segni_sse a ~ratic~ 
fi a~ chspos1çoes canomcas applicave1s ao presente caso; tendo em v1sta o chto of-

Clo, ~ão pócle cleixat· ele reconhecer a di:fficulclacle ele foi·mar a sua opinião sobre -
ll~go~10 t ão melindroso, e que seria neccssario mais tempo elo que teve a com
Ultssao para ser mais bem meditado . Ella observa, em primeiro logar, que não ha 
exemplo algum em Portugal ele terem sido levados os bispos aos tribunaes leigos, 
fo r ~núto graves que fossem os sens crimes, para ahi ser em processados e sen-
enciados ; assim como não ha exemplo algum ele terem sido levados á santa sé 

Fara o mesmo fim; q uc nâ o se tinha j nlg·ado decente que u' estes tribunaes elles 
f ssem accusados, in térrogaclos, acareados com testemunhas, obrigados a clefen
c 0~'01"?- - se , e ahi ouvirem as suas sentenças i que a praxe ela IgTej a catholica, G1escle 
a ma,~ alta antiguidade, era serem julgados por juizes ecclesíasticos, segundo as 
:a~l~oes canonicas i e que ultimamente, por di sposição elo concilio tridcntino, na 
~ssao. 2_4, de ?'efo?"'matione> capitulo v, é o summo pontifico quem lhes eleve nC)
d car Jl~IZes nas causas maiores fóra ela curia romana, nos paizes ela r csiclencia 
t 08 dchnquentes ; c que o dito concilio foi mandado observar o pratica.r em Por
ngal 1)0r leis elo senhor r ei D . Sebastil'(o elos annos ele 15G4 e 1669 . 

41 01\ias observa e:J? s~gLmclo logar. que, r elativamente ao pres~?te ca~o ~ o a:-t~go 
e i c~a carta constltucwnal era ma;mfesta;mente opposto ás mencwnaclas chsposiçoes 
c011fg·tsl~gão, po~·que ~11~ ~liz : «E ela attribtúção exclusiva da camara elos pares 
c lecer elos clehctos mch vicluacs elos mesmos pares )) . Palavras que excluem outro 
talquer tribunal1 e em que se nrLo faz clistincção algtuna .ele pares ecclesiasticos i 
ot.e, alem cl'isso, da natureza do clelicto, Üe que é accusaclo o digno par, sr. 

11 spo de Elvns, qualificado de lesa-ma.gestacle, se euten 1e ter perdido o seu fôro, 
a c:onformiclacle das leis patrias. 
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Á vista do que t em observaclo e exposto, é a comm1ssao de parecer que 
cumpre á cmnara toma.!' conhecimento elo clelicto elo réu na qualidade ele par; mas 
que, em attenção á sua dignidade episcopal, não seja obrigado a comparecer p~s
soalmente, podendo mandar procurador munido com todos os documentos e m
strucções ele sua clefeza, que á vista elo processo não lhe pócle ser clifficil; sendo 
tambem ele parecer que, em contemplação ao officio elo ex.mo nuncio apostolico, a 
camara

1 
com os protestos elo seu profunclo r espeito e obediencia á santa sé apos

tolica, r emetta o resultado do seu julgado final ao poder executivo, para que este 
o possa fazer presente á mesma santa sé. 

A camara com a sua profLmcla e illuminada sabedoria r esolven't o que for 
mais conforme a direito. 

Sala ela mesa ela commissão elos n egocias ecclesiasticos, 6 ele fevereiro cl: 
1828.=Carcleal Patr1:archa) presidente =L11cwquez de Pombal= Conde de Obt
clos = Conde do Rio Pa1·do =Conde ela Louzã) D. Diogo=Fr. Manuel) Bispo 
Deão= Bispo de Coimbm. 

Officio a que se refe re o parecer antecedente 

111. mo eel ecc. mo sig. re , - La Gazzettct cli Lisbonct a vendo pubblicato nel sno 
numero 8 nella parte officiale che alia camera ele ·degni pari, nella sua sessione 
ele 7 clel me se corrente e stato letto un ufficio clel desembargador Sebastiano José 
de Silva Nogueira, con ctú hà rimesso all::t stessa camera le pronunzie di quatr_o 
degni pari, che risultano d'all'instruzione alla quale si e procecluto per gl'avvem
menti degli ultimi giorni clel mese di luglio, e essenclosi anche conoscinto nell:' 
ca:mera, che frà questi quattro degni pari pronunziati vi esist e sua eccellenza 1l 
signore v escovo di Elvas ; abbenche io abbia tutto il luogo di conficlare nella sa
viezza e r eligione della camera de clegni pm·i, e di attendermi ela essa, che vor.! 
rà aver presente in questa pratica le clisposizioni canoniche applicabili al px:e
sente caso, avuto riguarclo alia qualità di vescovo; io non credo di poter:mi n s
parmiare clal farne un cenno all eccellenza v ostra, nella qualità che h o l' ono1·e 
d'esercitare in questo r egno . 

E conficl anclo ancora nella r eligion e e saviezza clella eccellenza vostra, mi at
t enclo che vorrà prencl ere in questa vertenza le parti che potrebbero contribuír e 
al r egalare suo anclamento, e le confermo i sensi cl ella mia clistinta stima ecl alta 
consiclerazione. 

D ell'eccellenzv, vostra-Nunziatma apostolica, li 19 gennaro 1828-d'um.lllo 
obblig.mo servitore A. Jlrcivescovo cli Pet?·a) nunzio apostolico=lll .mo ecl ecC-1110 

sig.rc il sig.or Candiclo Giuseppe Xavier1m ini strose gr etario di stato clella guen·a, 
e clegli affari esteri1 Lisbona. 

Finda a leitura elo parecer, e . tendo varios par es do r eino p edido para fallar 
sobre o assumpto, abriu-se a 

Discussão 

BISPO DE ConviBRA : - Eu declaro que a ssignei este par ecer, mas a Jl).inba 
opinião foi inteiramente contraria. 

CARDEAL PA'l'RIARCHA:- Eu tambem declaro o mesmo; e peço que assim se 
expresse na actl:t. 

· CoNDE DO Rro PARDO:- Sr. presidente, eu tambem declaro que fui ele voto 
contrario a que o sr. arcebispo se clefencl esse por procurador, p orque isto é p er
verter á 01:clem elo processo segundo a nossa legislação. 

C Ç)NDE DE MURÇA :--0 parecer ela commissão t em clnas partes, segundo o que 
pude comprehencler: a primeira é r econhecer a competencia elo juizo ela camara 
pm'a tomar conhecimento de um crime meramente civil ele que é accusado o SI' · 

bispo de El vas; a segunda parte parece-me dizer, que a deliber ação que tomar a 
camara, se acaso for favoravel aquella primeira parte; seja communicada ao go
verno para este a faz er constar á sé apostolica com protestos da veneração e r es-
peito , que todos lhe elevemos, como catholicos, tributar. · 

Emquanto ó, primeira parte, não vejo na nota elo nuncio apostolico mais elo 
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q:le uma cl'aquellas subtilezas dos curiacs de Roma, para se arrogarem o conhe
Cimento de negocias meramente temporaes, debaixo ele pretextos especiosos , que 
é 0 que em nenhum paiz catholico se tolera, desde que começaram a haver cla
ros conhecimentos ele direito publico ecclesiastico . Emquanto á segunda parte, 
que consiste em se participar ao governo o que ácerca ela materia sujeita n'esta 
?amara se r esohrer, uma resposta elo ministro de estado ao nuncio apostolico, que 
JêÍ devia ter-lhe sido dada, concebida em termos justos e decorosos, será bastante, 
f~zendo-lhe ver a sua incompetencia no negocio ; porque sua magestacle :fidelis
Sima não tem que dar satisfklÇão a ninguem elo que faz obrar a 1·espeito de seus 
I~ssallo~ para a r ecta administração rb justiça em materia.s meramente temporaes . 
sto sena submetter o poder temporal, que é inclepenelente ele qualquer outro, ao 

~ocler espiritual, que é tambem independente nos negocias ela sua competencia. 
:S •. Bernardo, que tinha idéas muito claras elos direitos elo sacerclocio, e dos elo 
prnnaclo ele honra e ele jurisdicção, que ao romano pontífice compete, corno sue
cessar de S. Pedro, como se expli cava escrevenelo ao papa Eugenio III? «Stan
tes lego apostolos .Judhanclos) seclisse .Judicantes n01i le,qo. Ergo, non ·in c1·irninibus 
potcstas vestnt)) . E no tratado, mm·ibus et officio episcopontm) dirigido a Henri
q~te, -arcebi spo ele Sens, não se explicou no mesmo sentido ? S. Optato ele Milevi 
nao confessou que a Igreja existe no estado, e não o estado na Igreja? Por 
ser elev~clo um ciclaelão á dignidade episcopal, não perde a qualidade ele ciclaelão 
em ser J ulgaclo no fôro secular em ncgocios temporaes . Se os senhores r eis por
Q~gueze~; têem tido contemplação, não só com os srs. bispos, mas até com ou
tros ~cclesiasticos de inferior j era.rchia, para os não mandarem jLllgar em juizos 
;ecul~r~s, isso tem sido uma mera graça, effeito ela vontade dos soberanos, e não 
c e chreito elos ecclesiasticos para assim a seu favor ser obrado. Consultando o 
que escreveu João ele Mariana na hi storia de Hespanba., veremos o testemunho 
que clá de muitos bispos julgados pela.s auctoridacles seculares em materias tem
~?raes , e não ha muitos annos que um bispo foi sentenciado em Napoles como 
Seu ele .Iesa-magesta.cle, e pnnielo como tal p"Clas auctoriclacles seculares elo paiz. · 
. e. na . Imputação feita ao sr . bispo ele E lvas alguma cousa h ou ver que r elativa 
seJ~ Ct?·cct vitam et honestatem como bispo, cl'isso tomarão conhecimento seus su
penores ecclesiasticos ; mas esta éamara tem toclo o direito para tomar conheci
~lento, exclusivamente elo crime meramente civil, e ele snmma gravi l acle, e por
t:nt? e a tal r es1)eito o juizo ela camara competente. Annuir a pretensões con-
ra~·1aii a isto será fraqueza grande, que esta camara não eleve ter, e já foi 

.Ultlito ·o que o ministerio obrou mandando a nota elo mmcio apostolico a esta 
atlllal·a, não sei ,para que. o ministerio deveria já ter respondido á nota sobre-
1 a co~petentemente, e, quanclo quizesse clar a ella res1Josta mais extensa, rnan
Í-a1: ouvu· o procurador ela. corôa, que é o defensor legal elos direitos e elas rega
Ias da corôa, assim como elos direitos e r egalias ela Igrej a lusitana, para nem 
:,s ne_:n ou~ros s~rem ::iolaclos pelas pretensões e~orbitantes elos <:uriaes de ~o-
se : .Nao VeJo, pms, rasao alguma para que o sr. b1spo ele Elvas nao possa vn· a 
cl 

1 
Julgado n'esta camára pelo crime temporal que lhe imputam ; e portanto con-

0 
1l? a favor ela primeira parte elo parecer ela commissão . Emquanto a ser ouvido 

fic~:~o prelado. J?Or procuraelor sobre. s1~a defeza, não sei com~ isto se possa ver~
Ítüela em l.llll_ .J Uizo verb~l e. summanss1mo, qual eleve ser o cl esta camara c?~st.I · 
com_ em tnbunal ele Jnstiça. Portanto, sou ele parecer que esta camara e JlUZ 

em_ petente. do sr. bispo ele Elvas no caso ele que se trata, e que as pretensões 
ser· coftrano elos curiacs ele Roma se elevem ropellir, poi·que outra cousa diversa 

1B l'aqueza, de quo não ha exemplo na his toria da monarchia. · 
qne CISPo ~E VrzEu: - c .orr:eço clecl.ara~clo o meu r espeito a todas as pessoas 
sell onlpozeram a comm1ssao ccclcsiasttca; mas peço desculpa ele me afastar elo 
Ule parecer, porque o frmclamento cl'elle não me parece bastante; e demais, ella 

s.Ãa me ?briga a afastar elo seu parecer. 
sessão co~mJssão. recon~1 ece o c~ireito , cujo fundamento é o co~1ci~io cl~ T~·cnto na 
Pelas I ~~' ele ?"'efonnatwne) capitulo v .. . . r econhece qt~e ?ste cl~reJ t,o r~l f~JtO nosso 
lllas t eJs ~1e 1564 e 1569 ; r econhece maiS que este direito, nao so. fot feito nosso, 

em_ Sido constantemente praticado. Logo temos direito l)ortugnez constuntc-



186 

mente observaclo e praticado. Faz mais a comm1ssao: r econhece o fundamento 
d'este priv.ilog·io elos bispos, na inelecencia que h:weria em serem trazidos pera~te· 
um tribunal leig9. T emos, lJois, que r econhecendo a commissão que ,é um c~r~1to 
constantemente praticaelo, e reconhecend0 tambem o fLmdamento d esse cln·mto, 
me obriga a afastar do seu parecer. Vamos agora a pro\rar que me não convence 
o seu fundamento . 

Não p0clc ser aqui o fundamento o ser causa criminal, porque o concilio falla 
em causas criminaes maiores e menores, sem distinguir se são cclesiasticas ou 
civis : as maiores as r eservo'll á sé apos tolica, e as menores ao concilio eb pro
víncia . O fundamento com que a cornmissão pretende destruir, isto é, o artigo 4 1.

0 

da carta constitucional, que cliz assim . .. (Leu.) Eis-aqui o seu fundamento n'esta 
palavra <<exclusivan; como quem diz : logo 1-íão podem ser postos perante outro 
tribunal. l\las r ecorrenelo agora ao n.rtlgo 145. 0

1 § 16 .0
1 vejo que diz . . . (Le1~.) Eu 

sempre quero que a commissão se desembarace d ' isto·. Stlpponhamos que uDl 
el o.;; pares se acha n'e ~ te caso,. que ha de stlccecler? 0Ll ha de :ficar vão o artigo 
4 1. u, on e E\ te paragrapho do 145 .0

; e é necessarió que a commissão escolha um 
elos dois extremos. Como as leis devem ser interpretadas racionavelmente, e por 
si mesmas, quando a isso dão sufficiente motivo, é necessario qne interpretemos 
o artigo 41. 0

, principal e unico fundamento elo parecer ela commissão, p elo § 16.0 

do artigo 14f>. 0 ; e se este não é um dos casos que n' elle estão exceptuados, ex
pliquem-me, declarem-me e demonstrem-me como não o é. Eu acho aqui um caso 
qLle pela sua natLlreza pertence a juizes particulares, na conformiclacl e elas leis. 
Temos, poi s, leis e direito constittüclo, e diante cl'elle as theorias cl esap1Jar ecem, 
quando se está constituindo o direito, embora se tenha attenção a todar; as theo
rias; mas qLwndo ha direito constitui elo, essas theorias são nullas. O fundam ento, 
pois, elo parecer ela commissão não me póde convencer, e por outra par te el~a 
mesma me obriga a afastar d 'elle, pois reconhece a acção cl'esse cliTeito pelas le1s 
ele 1564: e 1569 ; observe-se a cliffer en<;a de uma á outra : porque a ele 1564 é 
'ela mm1oriclacle de e l-r ei D. Seb astião, e a de 15G9 é ela sua maioriclade; temos, 
pois, direito portnguez e constantemente seguido, e a commissão áparta-se d'elle 
por um fundamento que, pelo menos, é duvidoso ; pois comparando o artigo 4 1.0 

com o § 16. 0 elo 145.0
, :fica chwidoso o sentido elo primeiro, sem que a camara tenha, 

o direito de poclel-o explicar; e não me parece que uma camara com posta ela no
breza e alto clero de Portugal, se queira afastar ela pratica mais antiga e lcga1· 
mente estabelecida . Eu bem sei que S. Bernardo muitas vezes invectivou contra
ri, usurpação d~L Igreja, mas o clicto citado ele S . Bernardo nada prova, por isso 
c:tne prova em demasia. Voto, pois, contra o parecer ela commissão . 

CAlW.EáL PATHIARCIIA :-Eu já disse que o meu voto era contrario ao par e
cer da comrnissão, e os fundamentos que tenho são os que constam ela primeira 
parte elo relatorio . A Igr eja go~a el'este direito e cl 'esta prerogativa, não menos 
que clescle a · paz de Constantino, dada á mçsma Igreja, até aos nossos tempos. A 
Igreja não, usurpou direito algum, para se constituir j uiz partictllar elos bispos : os 
sob~ranos , tanto de Portugal como ele todos os paizes catholicos, é que qLtiz era~ 
concecler-lhy esta prerogativa; Q qu,e é innegavel, se olhâmoí:l para toda a histona 
ela Igreja. E pl'eciso que se clemonstr e que, depois qne os sob eranos lhe concede
ram esta prerogativa, elles a :fizeram r everter para si; porque pouco importaDl 
as contendas part iculares dos jurisconsultos, quanclo nenhum d 'elles nega a aucto
riclade elos soberanos e a fo rça das snas le is, e n'essas é que eu me fundo . Mas t e
mos nós auctoTidade para usurpar à Igreja o que lhe concederam os soberanos? 
Não ha exemplo, em Portugal, de uma cousa similhante, nem sen\. facil encon
trai-o nos outros reinos catholicos . Esta divisão de delictos civis e de clelictos cc
clesiasticos não se tem inventado senão nos nossos dias ; porque os mais celebre~ 
j m·j sconsultos, c, como já disse na sessão passada, o celebre Van -Spen, que não e 
cur iaJisÜL1 nem nunca O foi, é O primeirO que O Confirma, por estas palavras «nf\.O 
sab emos que até ao presente a jul'i8dicção leiga se tenha estemliclo aos bispos, 
por motivo de qualquer crime, ainda dos mais atrozes•>, não faz distincção nenhu
ma ele crimes r eligiosos e crimes civis . 

Como nas leis não ha distincção nenlnuna1 basta Yer a pratica constante; por-
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que) segnnelo todos os jurisconsultos
1 

o mclhOT meio ele entender as leis, e de jul
gar verdadeiramente o seu espírito c o seu scntido1 é a pratica elas mesmas leis ; 
agora qual tem sido a pratica na Igreja catholica a respeito elos bispos? A que 
acabo ele citar. Mesmo em Portugal tem haviclo algm1s prelados que foram incur
sos em crimes de lesa-magestade

1 
que não são crimes religiosos ; e que fizeram 

os soberanos? Espoliaram a Igreja da prerogativa que lhe tinham conceclido? Não1 

senhores ; usaram de providencias extraorclinarias para proceclercm contra estes 
~l'el~c:o s gravem~1;te criminosos; mas ~não os fizeram processar em tribu~alleig~ . 
b ulgm am1 como J<L e~tà notaclo1 que n~to era decente que apparecessem n ~stes tn-
un~es para serem mterrogados 1 acareaclos com as t cstemunLas1 e obngados a 

fllVJr a sua sentença. E se os soberanos julgaram que isto era inclecente1 nós o 
lavemos julgar decente ? Quereremos abrir em nossa camanL um exemplo1 e mos
trar á Europa e á Igreja1 que aqui é que se começa a transtorna.r a pratica con-
stante de tantos seculos? ' 

. Vamos agora aos fundamentos ela commissão: estes são clois : o primeiro é o 
i!'tlgo 41. 0 ela carta1 onde expressamente se diz qtie 6 uma attribuição exclusiva 
~ esta camara tomar conhecimento dos clclictos inç1ividuacs dos pares; e o segtmdo 
0 ~ue o crime de -qué está accusado o digno par 6 de lesa-magestade, e que os 
cnmes ele lesa-mag·estacle1 segundo as nossas leis

1 
fazem perder o fôro; jà disse 

e"' torno a r epetir1 que quem interpreta melhor as leis é a pratica, e não as c1eci
~oes dos jurisperitos; e desde que existem estas leis1 quo 1 rivam os criminosos 
c e lesa-magestade do seu fôro

1 
vemos nós que se tenha praticado com .os bispos, 

c~ue tenham commetticlo clelictos elo losa-magestade? Não. Logo, a pratica em ge
ra] nos mostra que não era ela mente elos legisladores incluir os bispos que fos
:~m criminosos ele lesa-magestade1 e que fossem privados de ser julg·ados pelo 
11bunal competente. Portanto

1 
parece-me que este fundamento nfio tem força . 

. . Emquanto ao artigo 41. 0 , me parece expr esso i m11s entretanto nós temos uma 
regra ele hermeneutica que nos ensina a entrar no sentido cl'aquelles lagares que f08 parecerem um pouco obscnros. Vamos ver se temos na mesma carta algum 
fo~·ar poT onde se possa limitar esta generalidade elo artigo 41. 0 Alem do que já 

1~: exposto pelo sr. bispo ele Vi zcu1 eu reporto-me ao § 10.0 elo artigo 145.0
, que 

c :z, que ninguem ,será julgado senfio pela lei anterior. Qual é esta lei anterior? Eu 
~~conheço senão_ as do s~nhor 1·e~ D. Sebastião1_ e_não as _vcjo revogaclas1 ~que 
f . as ~nesmas le1s canomcas designadas pelo chreito patno, para que os bispos 

8
°ssem Julgados pelos tribunaes ecclesiasticos por qualquer crime que commettes-
em. As clistinccões entre crimes civis e crimes ecclesiasticos foram inventadas 

~1~· a!gtms juris~onsultos elos ultimas tempos1 para ver se lançavam abaixo um 
t c ~.fi cio de tantos seculos . Portanto, se deve ser julgado pela lei anterior, a lei an
. e~~or era:m as leis canonicas; e como estas não podem ser applicaclas senfio por· 
{lli~es occlesiasticos, é claro que eleve limitar-se á significação elo' artigo 41. 0 ela 
;r~a: Pelo que pertence a não ser obrigado o sr. arcebispo a comparecer nos ter
cr?s _rgualmente da nossa ordenação, liVl·o III1 titulo III1 que quando o réu em causa 
pelfl!nal, ainda que me1;cça maior pena que degredo, se achar impedido com im
de C.Imen~o evidente1 poderit compa1·ecer em juizo por procuraclor. Ora eu consi
ph10 .. 0s Impedimentos evidentes como physicos ou como moraes. O impedimento 
1.a{sico _é qu~ndo está impossibilitado de comparecer por algum acciclente corpo
ele ~.os 1ll1peclimentos moraes podem ser mnitos1 c o de que um bispo não venha 
861~ \adal· o seu caracter para não estar em a.ltercação com as testemunhas1 e para 
qna:~areac~o com ellas, pócle-sc muito bem. e~tcn~er c~mo um impedin~ento mor~l, 
110 ~ IU~ts que essa lembrança ela commissao nao pnva ao sr. arceb1spo de v1r, 
ass~aso el elle querer, porque se diz que não s~ja obrigado 11 comparecer n'es ta 

cbléa; mas entretanto fica livre o poder comparecer) se o julga.r necessario. 
qne s~~DE DE lVluRçA: - N_ós não trat_â~os ele causa.- , tratâ.:nos de um d~licto 1 de 
occa . .., a ele tomar conhecimento no Jmzo competente . O nao se ter prattcaclo em 
tl ão~ Sloes a_nteriores o que agora se intenta não procede; l)Orq ue os senhores r eis 
acce~: ~bl·I~·ara~ a seguir_ sempre ~ n:e~mo1 nem _t?io pouc_o ~ r~ão 1·estringi_r~m a 
'rrentoÇao_ cLntCI:lOr ele ~trtJgos ele chsmplma canon~ca . A cllscJt~llla do conciliO de 

fo1 accmta ommmoelamentc pelo senhor rer D. ScLastiao em 1564.1 e em 
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1570 dec'arou que n?io se estenderia aos privilegias das ordens militares a disci 
plina do mesmo concilio relativa á revogação ele privilegias das ordens rcligios~ 
Ahi está uma revogação elo mesmo soberano que acccitou a disciplina elo conet
lio ele Trento, e bem sabidos são os motivos por qtle a acceitou, como fez, qua~clo 
outros soberanos e estados catholicos a não acceitaram. Quanto ao § 16.0 elo artigo 
145.0 da carta constitucional, elle trata de causa. como verbi gratia elas :fiscaes, e 
outra , que elevem ser sentenciadas. por juizes privativos, o que não pru·ece vir ben; 
para o nosso cas ; alem ele que a imputação que se fez ao sr. bispo ele Elva~ e 
um dclicto le lesa-mag stacle de primeira cabeça, o qual sempre tem sido exchndo 
de privilegio de fôro qualquer o que cumpre attenclcr-se, e t..'1nt mais, que até 
por 1 is dos reinados do senhor D. José I e da senhora rainha D. Mm·ia I o são 
algun dos de segunda cabeça, como verbi _qratia o ele resistencia <:Í.s justiças. 

Co mE DA PONTE: -Principiarei a fallar pela ultima parte do parecer la. 
commissão, e a esse respeito j á o sr. conde ele Murça me preveniLl sobre un;a 
icléa, e é que o ministro dos negocies estrangeiros, antes da remessa d'csse offiCIO 
para a camara, d -via ter re pondido ao nuncio sobre a materia de que tinha es
cripto. Sabemos que de muitos seculos datam estas pretensões ele Roma para in
tervir nos direitos das differ ntes nações, e sobretudo nos cl!reitos magcstaticos i 
são pretensões ele Roma muito decididas, e por isso parece que o ministro j [\, ele
via ter respondido. 

Emquanto ao que opina a commissão que o cligno par não seja obrigaclo a 
apresentar-se n'esta camara, mas sim possa responder por proctuador, como diz o 
sr. conde de Mmça, pela legislação actual, não é permitticlo, c ainda quando o fosse 
parece-me que no modo com que esta camara eleve proceder mio póde responder 
por procurador . Alem d'isto poderia convir-se no que propõe a commissão quando 
o digno par o pedisse, mas não me consta que o tenha pedido, e portanto nãn 
se póde deciclir isso. 

Diz tambem o em.mo sr. cardeal patriarcha, qnc o modo melhor de inter
pretar as leis é ver a pratica constante que se tem observado. Tem-se citado .a 
legislaÇão do tempo elo senhor rei D . Sebastião, e disse-se que, em conseq~wnc~n. 
d'essa legislaça.o, sua magestade tinha atlmittido o privilegio ele que não devi:~> 
competir a outros tribunaes, que nao fossem a santa sé, o julgar os srs . bi pos 
por causas mesmo de crimes civis. Segundo Ó principio elo cm.mo sr. cardeal pa
triarcha, e vendo a pratica constante cl'este reino, parece-me r1ne se eleve til·ar 
uma conclusão o r posta á que tira s. em . a. Diz que os soberanos não os manda
vam jnJgar em tribuuaes leigos, mas reservavam para si o impor aos bispos 
a pena que queriam. Então eu vou pugnar seguramente muito mais ainda peJa 
dignidade de que estrio revestidos os srs. bispos. Eu nao posso convir elll 
que depois da carta os sr s. bispos tenham menos direitos que qualquer outro 
cidadão. O costume elos r eis reservar em para si o poder impor o desterro on ° 
castigo que lhes parecia ~os srs . bispos cessou com a carta, porque era uma ar
bitrariedade que hoje não se póde admittir porque a carta estabelece que o pod?r 
judiciario seja inteiramente independente. Portanto não me pm:ece que esta icl~ 
possa por caso algum aclmittir-se-. 'l'oclos os homens cederam uma parte elos sens 
direitos para se r eunirem em socieclacle e ficarem sujeitos ás leis cl'csta mesma 
sociedade : ora os srs . bi pos, por isso que são bispos, não deixam de ser cidadãos; 
logo qLlando commettem um crime estao no caso de serem julg-ados por tribtwa~s 
ela sua mesma naç."io, e d'aquella dotltrina segLtir-se-ía que, não havendo na naçno 
um tl"ibnnal que poclesse applicar as penas aos bispos, esse jtúzo deveria reverter 
á sé apostolica . Eu não sei que haja exemplos na Europa ele que crimes conJ
metticlos por qualquer individuo não sejam castigados na mesma sociedade eJ1l 
que foram commetticlos. Portanto voto com o parecer ela commissão emquanto ó. 
primeira parte, e parece-me gue a camara é o juiz competente. 

CARDEAL P.ATRllRCHA : -Devo notar que depois que os reis de Portugal fi
zeram seu, no tempo elo senhor r ei D . SebaE~t i ão, o decidido no concilio de Trcn_to, 
não se pócle clizcr que o alteraram. T el-o-íam alterado se clles mandassem proccs· 
sar algum bispo em tribnnal leigo, mas i so é o que ellcs não fizeram até ag~rl1 · 
Porém o soberano nem por isso :fica priYaclo de tomar aqn llas medidas qnc Jul-
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gar necessaria.s para fazer ver a enormidade elo crime commcttido pelo bispo para 
l~e applicar mesmo aquelle castigo que julgar conveniente, como os soberanos o 
t~em feito depois ela acceitação d'essas leis . I sto prova o que tenho dito, que os 
b spos t êem gosaclo elo clü·eito de serem julgados no tribunal ecclesiastico,_ e para 
se m~strar que os r eis tinham feito alteração n'este direito era preciso fazer ver 
~ue tmham mandado julgar algum bispo nos tribtmaes leigos . Ninguem quer 
h_rar ·aos soberanos o direito ele manter a paz e a tranquillidacl e publica, e ele pu
nJr esses mesmos cidadãos a quem quizera honrar , mas sempre estes soberanos 
souberam mostrar a severidade com . que clev:iam portar-se, mas não por este meio. 
Agora não se pócle clizer que não temos leis por anele sej am julgados os bispos. 
O cocligo civil e o criminal, que a carta manda que se façam, ainda se não fize
ram, e emquanto se não faz em a carta determina que estejamos pelas leis actuaes ; 
portanto os bispos podem e elevem ser julgados e sentenciados pelas leis exis
tentes . 

. Brsp.o DE VrzEu :-Eu percebi que a duvida que propuz so"Qre o§ 16.0 do 
a~·tlgo 145.0 ela car ta fez impressão em alguns dos membros r epugnantes, porque 
VI que se queria evàclir o qtte não podia ser sem ter r ecebido alguma impressão, 
e a_ qniz illttclir dando uma interpretação á palavra «causas)). Pois onde se trata ele 
clehctos e ele processos não são causas? Esta é certamente trma causa criminal, 
e. o concilio ele Trento falla em causas criminaes elos bispos. Como, pois, J>e quer 
chz~r que não é este o sentido cl'aquelle paTagrapbo? I sto é uma cousa que nunca 
0~lVI. Tanta força fez a icléa ele não haver r evogações cl'este direito, que um elos 
clJgnos pares recorreu á r evogação feita pelo senhor r;ei D. Sebastião, no que trata 
cl~s ordens militares, mas não se lhe peele essn, revogação porque não temos clu
v;aa ele que os soberanos a podiam fazer ; o que se lhe pecle é uma r evogação 
cl ~ste direito ele que se trata. Diz tarnbem que quando se fez esta acceitação, 
fo1 ~or lll11 motivo muito sabido : não me pertence a mim recorrer aos motivos 
particulares, nem é liquido se as nações que se apartaram cl 'essa 1:ecep~ão segui
ram_ melhor carreira política elo q.ue a Hespanha e Portugal. Portanto vejo que 
a lllmba cluvicla não é vã, porque um eligno par, cujas luzes não posso deixar ele 
respeitar, lhe achou força e a quiz evadir . Portanto subsist e a minha rasào ele que 
este paragra1)ho explica o artigo 41. 0 , e que conforme a elle· a significação da 
EalaVI·a «exclusiva)) não pócle ser completa ou ha ele fi car vã a disposição cl'este 
l:i 16.0 

t~ ~ONDE DE LINHARI~S : -Depois ela camara t er ouvido o par.ecer ele membro~ 
ao 1llustrados, talvez pareça ocioso que acrescente algtrmas r eflexões, comtuclo 

espero obter inclulgencia, parecendo-me necessario ainda estabelecer algtrmas idéas 
q1.:e se não tocaram. O direito canonico não se pócle melhor fundar elo que no pre
C01~0 elo noss~ Divino Reclemptor que é . a gue se clê . a De~lS o que é de D eus, e a 

esar o que e ele Cesan . Portanto o clirerto canomco nao se estende ao tempo-
1:~1 , -e limita a sua acção ao espiritual; eu não creio se possa entender por espi
~lÍ:lal senão o que é r elativo ao dogma, e a tudo quanto por sua natureza se liga , 
lnt~rnamente com a r eligião . Tocla a parte disciplinar e temporal foi desde os pri
~01l'O s seculos da Igreja, e em todas as epochas posteriores em que existiram 
1
,c éas claras de jurispruclencia, su bmetticla aos imperantes como o quinhão de Ce
sa,r, Os coclig·os imperiaes ('feitos pelos primeiros fautores ela Igreja, por aquelles 
J:X8 estabeleceram e successivamente ampliaram os seus privilegias) regularam 
c rv~rsos pontos disciplinares, como consta elos seus textos. O mesmo succedeu no 
0001clente, e o político Carlos Magno não hesitou em consiclei·ai· a sua auctoriclacle 
superior á elos bispos em materias temporaes e disciplinares . 

8 
Se em outros tempos, e por causas inteiramente cli:fferentes, o direito canonico 

ae generalisou, e veiu a ser quasi o predominante, isto foi cleviclo principalmente 
'~l estado ele abatimento ~ ~e ignorm:cia em que caíram os povos elo occiclente, 
~ 0 desuso ou perda ela JUrlspruclenma romana ; uma vez, porém, que se renova
j:lll os estudos cl'esta sciencia, não tarclou. em climimúr e em ser contida em seus 
e 
1~~os limites a influencia ecclesiastica., }Jrincipalmente sobre materiros civis. D esde 

e~tao o direito canonico, mais ou menos limitado, r ecebeu na parte tempor~l a sua 
011Sào elo direito publico ele cada nação . Ainda que os imperantes partimparam 
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sempre elo poclcr ele leg·ishr, nãu se segue que as concessões feitas á Igreja por 
uns estabelecessem um (lireito ÍJTevogavel para os seus successores, e portanto 
não é de admirar que o direito canonico varie em clivei'Sas epochas e em diver
sos paizes aonde foi aelmittielo. D' aqui infiro que o direito patr.io portug~wz eleve 
inteirámente prevn.lecer ]Jara r egular em materias temporaes ou disciplinares o 
direito canonico entre nós. 

É vereln.elc que os bispos em Portugal raras vezes se neharam no caso ele 
ser julgaclos, e por isso talvez a nossa historia não apresente precedentes claros 
ele processos ele bispos, mas elles não faltam totalmente i dois exemplos me occo~·
r em, que provam que a auctoridacle civil não foi estranha a certos casti5os iDfb
giclos a bispos por crimes que commetteram . 

O bispo inquisiclor no xeinaclo elo senhor D . João IV e o bispo ele Coimbra 
no reinado elo senhor D . José I, e aincb que ele facto não me conste houvesse 
pr ocess o, nem por isso deixaram ele ser julg·aclos por uma decisão elo soberano. 

É igualmente bem conhecido que os bispos r eceberam em cliversas occasiões 
auctoridades e empregos civis, e seria impossível CfLle o poder civil lh' os ti v esse 
conferido se os bispos estivessem fóra elo alcance elas leis civis, o que n'este caso 
seria uma grave impruclencia. De que tuelo venho a concluir que, segundo o di
reito patrio, o poder civi l é competente para julgar os bispos em causas civis, c 
crue na parte espiritual este direito existe tão sómente nos concilios e no papa. 

Emquanto iL duvida suscitada por um elos dignos pares sobre a intelLigencí.s, 
ele dois artigos ela carta constitucional, creio igualmente util fazer uma observação . 
A carta constitucion.al estabeleceu (artigo 41. 0) um novo tribunal para julgar cer
tas classes el e pessoas ; este tribunal é a camara elos pares; ora no § 16.0 do ar
tigo 145. 0

, a car ta constitucional diz . .. (Leu.) Eu entendo n'este caso por jui z~s 
particulares a camara elos pm·es, como enteneleria toclos os outros tribtmaes jucll
ciarios, os conselhos ele guerra para os militares, etc., que se acham estabelecidos 
na conformidade Ctas leis. A camara elos pares não é uma commissão especial, é 
um tribunal estabelecido anteriormente ao processo que se vae fazer, e a lei an
terior que o institue é a carta constitucionaln'este caso . Por conseguinte parece
me que na int elligencia cl'este artigo não p6cle occorrer cluviela alguma, sendo o 
par j ulgado no tribunal legalmente estabelecido por uma lei anterior. 

BISPO DE BEJA. : - Eu não devia fallar hoj e sobre esta ma teria, depois ele te
rem acabado ele fallar clois pr elados a queJ?l muito respeito p8las suas virtudes 
e pelo seu saber profundo; porém como na sessão antecedente comecei ~L fali ar 
sobre este mesmo obj ecto, por isso, para desenvolver mais algumas icléas que 
então expuz, continuarei a fazer alg·umas breves reflexões, e as reduzirei a per
g untas e r espostas . 

Os ecclesiasticos serão por direi to divino isentos elo poder e auctori clade elos 
imperantes civis ? 

Seria offencler a honra elo seculo em que vivemos, pôr em questão, se os ec
clesiasticos, sendo igualmente subclitos e membros ela republica civil, são sujeitos 
igualmente aos l)l'incipes seus soberanos. 

Os príncipes christãos concederam aos clerigos algumas imnnmiclaclcs e isen
ções, assim em mnterias civis, como criminaes? 

Os imperantes christãos começaram logo a conceder aos cl~rigos algtrmas i:rn
nnmiclacles e isenções; e pelo que respeita aos crimes, que é o que faz o objecto 
dá presente discussão, os imperantes civis no principio eximiram os clerigos ela 
j urisclicção elos magistrados civis, sómente nos crimes leves e que tinham íuti111a 
relação com a religião i mas depois elo secu1o VIII os clerigos passaram a gosar 
ele isenção, ainda em crimes graves i e chegou isto a tal excesso, que em muitos 
r einos os imperantes civis se viram obr igados a limitar esta isenção, exceptuanclo 
os crimes ele lesa-magestacle e outros crimes graves. 

Qual .foi a disciplina que se obser vo11 a respeito elas causas elos b'ispos? 
As causas criminaes elos bispos eram julgadas nos concílios provinciaes; mas 

depois elas falsas clecretaes . ele Izicloro 1\'lerc_acl_or, se al'~ero1l esta ~iscipl ina, e se 
devolveram uo summo pontifice as causas cnmmaes mmores elos b1spos i entcncl~

' se por causas maiores as que são punidas com pena ele deposição, e esta discr-
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~lina foi confirmada pelo concilio triclentino1 scssao 24. a, cn.pitnJo v . Cumpre aclvcr
~n· que, aincla que os presbyter os e outros clerigos de ordem inferior não ficaram 
Isentos ela .jurisclicção elos magistraclos civis a r espeito dos crimes ~e lesa-mages
tacle, segunclo a legislação estab eleqida em muitos r einos, todavia não consta que 
se estendesse aos bispos em crimes cl'aquell a mesma natm·eza. 

Qual é a nossa legislttç[io patria a este r espeito? 
Se_gnnclo a nossa legislação, os clerigos go ·am do privilegio elo fôro nas cau

sa' cnmes, exceptuanclo alguns caso~ . Porém pelo que respeita aos bispos não 
t~mos lei expr essa sobre esta materia . E verdade que o concilio triclentino foi r ece
btelo pelo senhor D. Sebastião, c se póele consider ar como lei elo r eino; mas isto 
só~ente tem logar a respeito el'aquellas determinações elo concilio que foram re
cebidas n'este reino, e é incontrastavel que em muitas consas nã9 foi recebido ; 
e J?-0 numero d' estas devemos contar a cleterminaçl'to do capitulo v, sessão 24 . a ; 

P01S é igualmente incontrastavel que os nossos soberanos nunca permittira.m que 
a:s causas criminaes dos bispos fossem julgadas por commissarios çl o summo l30l1-
ttfice ; mas os mesmos senhores r eis procee1iam por sua prbpria auctoridade, e 
;~m f?rma ele j uizo contra os bispos, r éus de crimes graves . Quem consultar a 
llstona dos r einados dos senhor es D. João II, D . J orto III, D . J oão IV e el o 
senhor D . José I, achará factos que confirmam esta verdade ; logo não se pó ele citar 
0 concilio ele Trento como lei do r eino sobre a ma teria ele que tratâmos ; fall anclo 
torém ele bispos que são pares elo r eino, t emos lei expressa que estab elece o tri- · 
l~nal onde devem ser julgados os bispos par es que forem prommciados. E sta 

le1 é o § 1. 0 do artigo 41.0 ela carta constitucional, que declara ser ela attribuição 
e:xclusiva ela camara dos pares o conhecer dos clelictos incli17ieluaes commettic1os 
pelos par es. E como o artigo não faz clistincção entre par es bispos c os que o 
não são, tambem nós não a podemos fazer; o qne não posso approva1·, no parecer 
da: commissão, é na }Jarte em que se cliz que o sr. arcebispo bispo ele Elvas, J)clo 
01'1~1e por que está pronunciado, perclêra o ,·eu fôro . A r asão em que me fundo é 
nnu simples e natural. Assim como ningucm pócle dar o que n~to tem, tambem 
não póde }Jenler o que não t em . 

CARDEAL P A.'rlUAR.CHA: - · Conformando-me com o que sabiam ente clisse o sr. 
conde ele Linhares, que se eleve dar a Cesar o que é de Cesar, porque é preceito 
elo Legislador Divino, perguntar ei, se os sobera.nos tanto ele Por tugal como elos ou.
trQs paizes catholicos qnizeram receber o direito canonico (que é a collecção ele 
toda~ as lei :; que a Igreja t em formado para o bom governo elos seus fi lhos na 
qnahclade de fi eis) , se o quizeram receber e mandaram que se prat icasse e obser
~~sse nos seus elominio·s, a I grej a tira a Cesar o que é de Cesa.r ? Ouvi ta.mbeTn 

Izer ao sr. bispo ele .Beja que não havia lei p ela qual os bispos sejan~ isentos ele 
comparecer n'estes tribunaes. Ha duas elo r einado elo senhor rei D. Sebastião 
qne fazem este direito prol)l"ÍO ela nação; o que não vejo é lei alg·nma qne r evog ue 
estas duas leis . Emquanto a que a lei anter ior seja a mesma carta, não pócle ser, 
horqne, quando se diz que ba de ser julgado p ela lei anterior, se qtier dizer que 

a ele ser julgado e plJ-llido segundo as det erminações cl 'essa lei anterior, e por 
Ense~·uinte ella ha de marcar a gravidade elo clelicto e a pnniçfio que eleve t er . 

sta e a lei p ela qual a carta manda que seja julgado, e não p0cle ser a mesma 
carta. 

t . ÜOND~ DA PoNTE:-Eu convenho com uma parte do que acaba ele mnnifes
car l em. mo sr . cardeal patriarcha, e vem a ser que, segundo o principio do sr . 
, ~nc e _ele Linhares, s. em . a conclue que o Cesar foi quem quiz dar á Igreja :sse eltr~ito , alludindo a el·rei D. Sebastião, e que sendo uma lei cl e;ve por con
e eqnenc-1a continuar a g;overnar-se por ella. Então, digo eu, deve continuar em
r~nto outr o Cesar não clerogar o que fez o primeiro. o Cesar do em .mo Sl' . 

~Ideal patriarcha é el-rei D. Sebastião; o no9so é o senhor D. P edro IV: va
D 08 a ver o que quer o senhor D . Pedro IV. E contrario ao que manda o senhor 

·.Sebastião? cligo que sim, porque a c.arta constitucional c1iz q11e a camara elos 
~;~.e~ é o juiz privativo elos mesmos pares. Eu vou suppor cluas hypoth eses : ou os 

0 Igos da carta são deeluziclos m1 s dos outros e se podem destruir un s aos outros, 
11 

cacla um tem valor por ,si só . Suppunhamos primeiro que ,tem valor cnda ar-
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tigo por si só, sem r elação com os outros, então leio o§ 15.0 elo artigo :1.45.0
1 que 

diz . . . (Leu.) E ste é m•1 privilegio: eu pergtmto se está ligado a este cargo por 
utilidade publica? Digo que não, e que antes é contra a utilidade publica que 
indivíduos de uma sociedade commettam um crime e não sejam julgados na mesma 
sociedade. Logo este para,gra,pho é que se deve seguir. Supponhamos, porém, que os 
artigos se deduzem uns dos outros e se vão destruindo; admittindo esta hypothese, 
e que o § 16. 0 do artigo 145. 0 ch carta clerogasse o artigo 41. 0

, então é preciso 
interpretar esse § 16.0

1 e eu vou interpretai-o de um moclo cliffereute. E ste para
grapho trata elas causas que pertencem a juizes particulares da nação portugueza, 
pOTque no § 14.0 do mesmo a.rtigo se diz ... ( L ett.) Logo o estado é a naçfi.o portu
gueza, e o § 16 .0 trata elos juizes particulares da nação portugue:r,a, e a sé apos
tolica não o é. 

BISPO DE VIZEU:- Ouvi dizer que o sr. arcebispo ele Elvas não pócle ser pri
vaclo elo fôro porque não o tem. Pois não ha fôro ecclesiastico? E ste fôro foi de
rogado? Pois o concilio de Trento não declarou ef?te fôro, e as leis ele el-rei D . Se
bastião não o confu·maram? Ouvi tambem dizer que estamos propugnando por 
um direito canonico; não é assim, estamos propugnando por um direito civil em
quanto foi acceitaclo por o senhor D. Sebastião .em duas epochas differentes ,· qu e 
se elevem marcar . Não damos á Ignlja poder sobre Cesar, n,ntes confessâmos que 

, de Cesar r ecebeu este privilegio. O unico fundamento que até agora se tem alie
gado é o artigo 41. 0

, mas n' elle não vi cousn. que me possa fazer desistir ele que 
elle é duvidoso. 

BISPO DE BEJA: -O digno par, o sr. bispo de Vizeu, funcla o seu argumento 
primeiramente na auctoridacle elo concilio triclent ino. Porém o digno par Stlppõ.e 
a existencia ele uma lei que não existe, pois j á está demonstrado que a cleternn
nação tridentina a respeito das causas criminaes dos bispos não foi r ecebida n'este 
r eino. Eu poderia apontar ao cligno par alguns artigos de legislação triclentina, 
que não foram recebiclos no nosso reino ; mas não elevo desviar-me da materia 
de que tratâmos. 

Em segundo logar argumenta o cligno par com o § 16.0 elo artigo 145.0 , con
frontando-o com o artigo 41. 0 ela carta constitilCional. Porém, a meu ver, o argu
me,nto não convence, porque no artigo 41. 0

, § 1.0 trata-se de clelictos individuaes, 
e no § 16. 0 elo artigo 145.0 trata-se de causas que, por stta natureza, pode;rão 
pertencer a juizos particulares. ·porém, para repellir t oda n. disputa, co ncedo que 
debaixo ela palav:ea <<causas», se possam tambem entender os clelicto::;: pois tambero 
se diz <<causa criminal" . Porém, pergunto, a causa criminal de que agora tratâ
mos, é porventura cl'aquellas que por sua natureza elevem pertencer a juizes par-
ticures ? A-illação é evidente . . 

Tomo a repetir o que com toda a ingenuidade proferi na sessão antecedente. 
Sempre fui acerrimo propugnaclor e defensor das immuni-clacles e isenções qu-e, 
os soberanos temporaes pela sua piedade e religião concederam aos minist~·os 
ela I gr eja. Fui lente ele clireito canonico na universidade, e sempre procurei m
stillar no animo elos meus ouvintes o maior respeito e veneração á sé apostolica i 
mas não violo o .summo respeito e veneração que tributo ao supremo pastor ela 
Igr~ja, sustentando os direitos e liberdades dá nação ele que sou membro. 

CoNDE DO Rro PARDO : -Eu já declarei aqui em outra sessão que era inl~a
bil para a commissão ecclesiastica, porque não tinha os conhecimentos necessar1os 
para pronunciar o meu voto em materias ecclesiasticas. No entr etanto parece-me 
que a doutrina cl~ concilio não se póde entender para as causas civis senão para. 
as espirituaes. Nós vemos que até ao seculo XIII a Igreja sempre na oração d::t ~a
cleira ele S. Pech·o lia : Quodwmqtte liga·ve)'is in animas. A Dedttcção ch1·onologtca 
nos diz o tempo em que se supprimiu este vocabulo in animas~ como se pócle v-er 
no padre Antonio P ereira, e se substituiu sztpe?' te1·1·am, para não clifferençar 0 

espiritual elo temporal. Portanto parece-me que a decisão elo concilio se póde só 
entender no que pertence aos crimes espirituaes dos bispos . 

Julo·ou-se a materia sufficientementc discutida, e o lJresiclente off'ereccu o pa-
b ~ 1' 

r oce r á v-otação em tres partes : d. n, se o sr. arcebispo bispo ele E lv::ts eleve se 
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.i~tlgaüo pela camara dos pares ; 2.", se pócle :':ier clispensaüo de comparecer, admit
tJ~clo-se um procurador que por elle r esponda; 3. ", se se eleve remetter por co
pia ao poder executivo o resultado do processo, para ser enviado <Í côrte de Roma '>. 

A maioria elos votos foi favoravel sómente quanto ao primeiro dos quesitos. 

De entre os cliversos tmbalhos submettidos á camara electiva em 7 ele feve
reiro n1erecem especial menção os tre.s que seguem : 

Proposição 

·Senhores : - A lJrecipitação, filha da necessidade, com que n'esta camara se 
proceclen a respeito do projccto ele lei do sêllo, depois elo dia 22 ele março elo anno 
passado, em qL1e aqui se acabou ele cliscutir, foi causa de qne a proposta se fizesse, 
f~sse remctliela {t camara dos dignos pares, ahi approvacla, levada. depois á sanc
çao real, e ultimamente tornada em le-i, que está a ponto ele pôx-se em execução 
em dois objectos, nos qnaes se acha em contraeli.cção com o que se venceu n'esta 
camara. O projecto originaria apresentado pela nossa commissão trazia a tabella 
u.o ~' com duas partes: primeira, sêllo de 40 réis para os papeis comprebeadiclos 
nos§§ l. 0

, 2. 0
, 3 .0

, 4 .0
, b. 0 e 6 .0 do artigo 4. 0

; segunda, sêllo ele fO réis para os 
papeis mencionados nos§§ 7. 0

7 8 .0
1 9 .0

, 10.0, 11. 0 e 12. 0 do mesmo artigo. N?io se 
approvaram os §§ 5.0

, 7. 0 e 12. 0
7 e sómente se venceu que ficassem sujeitos ao im

po~to os objectos mencionados nos outros nove paragraphos, ao qual numero :ficon 
lllbmamente reduzido o artigo 2 .0 Mas qna.ndo na sessão .do r eferido dia 22 ele março 
entrou em discussão a tabella n . 0 2 elas taxas, que era relativa áquelle artigo 4. 0 , 

lembraclos estareis, senhores, e consta ela acta d'aquelle dia que, ao mesmo tempo 
que se approvou a taxa ele 40 réis para os §§ 1. 0

, 2. 0
, 4. 0 e 6 .0 (a que hoj e 

dorrespondem n~ lei 1.0
, 4. 0 e 5 . 0~ se. a1;sentou, acloptanclo-se m~a emenda elo sr. 

eputado Cordetro, que os papel::l foren,ses, que fazem o obJeCto do § 3.0
, fi

cassem sómente sujeitos ~1. taxa ele 10 réis, e passassem para a segunda parte ela 
tabella, que continha os objectos a que corresponclia esta taxa de 10 réis. En
tt·anclo-se, porém, ao . clepoi::: na discussão cl'esta seg-unda parte da tabella, não se 
approvou a taxa de 10 r éis que ella trazia, e se lhe substituiu, por proposta de 
nm l~embro ela commissão, a ele 20 r éis, sem comtudo se alterat· o que se achava 
~enctclo na discussão ela primeira parte da tabella (isto é, quanto aos papeis fo
tenses, que estando na primeira parte (elos 40 réis), se havia decidido que passa
sem lJara a segunda (dos 10 réis). 

1 
Conforme a estes vencimentos, é evidente que a tabella n. 0 2 devia conter tres 

c asses : primeira, ele 40 réis para os obj ectos correspondentes aos §§ 1. 0
, 2.0

, 4. 0 

~ f>. o (da nova numeração feita clepois ela suppressào dos tres); segunda, de réis 
O para os objectos correspondentes aos §§ 6. 0 , 7 . 0 , 8 . 0 e 9 . 0 

; terceira, de 1 O réis 
Pjra os papeis forenses ele que tratava o§ 3.0 Porém, que aconteceu? A primeira 
c asse saíu exacta; ma;:; na segunda omittiram-se GJS §§ 6. 0 e 7. 0

, que passaram 
~ar~ a terceira, e incluiu-se o § 3.0 (dos papeis forenses), que era o unico que 
~v~1. formar a terceira (elos 10 réis) . A falta ele tempo, qne occasionou esta inexa

Citdao ela parte ela commissão na r eelacção da proposta foi tambem parte p·ara que 
~ .la passasse na occasião ela leitura e acompanhasse successivamente cl'ahi em 
ltaute até á sancção, e para se ver hoje a lei impondo aos papeis forenses a taxa 
c e 2() réis, quando n'esta camara se tinha vencido que fosse ele 10 r éis (o que faz 
11~a grande cli:fferença) e s1"0eitanclo os bilhetes ou guias de despacho ele saída. nas l a~clegas, e os bilhetes elas estivas sómente :-'t de 10 réis, quando esta camara 
la-vta. decidido qne pagassem 20 réis . 

182 
Proponho,_ portanto, que por meio de \1m3: d~claração á lei ele 24 ele abril ~le 

s" 7' se r ect1:fiq Lte a tabella n. 0 2 na maneira md1cacla, encarregando-se a comims-
1.:0 ele . fazenda de apresentar a competente proposta, que depois ele approvacla será. 

ltletttcla á outra camara. 
; Camara elos cle1mtaclos, em 29 ele j aneiro ele 1828. =José Ctbpe?·tino dcb Fon
ec4 e Br•ito. 

13 



19+ 

Proj cc·to U.e leiJ 

CAPlTULO I 

Artigo 1.° Fica abolido o ex:dusivo do marfim em 'Angola c Bengt1ella, e ptw-
rnittido a toclos os subditos portug nezes o seu commercio. . 

. Art. 2. 0 Tanto este como qualquer outro g;enero · ele proclucç11o elos dois pmzes 
mencionados ficam isentos ele direitos por impor tação n' este reino, m·mazenagens 
ou quaesquer outras clespezas que não forem as privatívas e indivicluaes cb alfan-
cTega. . - .. . 

Art. 3 . 0 Pa.gar[i.o com tudo por saída para este r eino nas alfanclegas ·r espectL
. vas, a saber : o marfim 10 por cento, a cera 2 i/2 por cento, e a gomma o mesmo, 
segupclo as pautas que nas ditas alfandegas se elevem organí.sar sobre os valores 
correntes elos ditos gcneros nas praças mencionadas. . 

Art. 4 . 0 A exportação cl ' .e~:~tes genero s sení feita em navios portngt1ezes ele 
r ei ou mercantes, para gosarem elo beneficio ela pr·esente lei, l)aganclo ele fr ete nos 
primeiros o que o governo· julgar conveniente, cujo arbítrio será tomado sobre os 
interesses provenientes elo seu commercio, e favorecido na rasão da utilidade que 
a nação tirar de sua cultura; e aos segundos o que se convencionar. 

Art. b. 0 P ara Stlstentar estas relações co mrnerciaes, alem ele outros fins, ir?i.o 
cada llm anuo aos ditos portos tres navios ele r ei em tempos certos, a saber: o 
primeiro em janeiro, o segundo em maio e o terceiro em setembro, a não haver 
caso urgente que faça adiantar ou espaçm· esta viagem. -

Art. 6. 0 Os navios que ·vierem ela Inclia para este r eino, ele r ei on mercan~es, 
poderão escalar pelos ditos portos, e n'elles vender as fazendas que lhes conv1er , 
paganclo nas alfanclegas r espectivas os direitos na conformiclacle das leis vigentes 
e pelas pautas, que elevem ser às mesmas r emetticlas, não obstante as leis e r e
gimentos que a esta disposição se oppõem, que :ficam clerogadas n'esta parte. 

Art. 7. 0 Se acontecer, não obstante a legislaç?to vigente e~n Angola e Ben
gLtella a respeito elo commcrcio elos estrangeiro s, que· sej am alguns elos generos 
acima clitos carregados em vasos que n~to sejam portugnezes, pag·ar ão por expor
t áção dobrados cbreitos elos que costumam pagar por importação n' este r eino 
similhantes effeitos sem o favor cl' esta lei . 

CAPITULO li 

Artigo 1. 0 A junta da faz'encla ele Angola, em quanto tom os recm so: prove
nientes elo commercio ele escravos, applicará para amorti sação das ceclnla:;, a., 
mesma junta, que fa2iem grande parte ela moeda corrente n'aquella colonia, os ren
dimentos provenientes elos clireitos elos gener os, como no c!Lpitulo antecedente {i.c~t 
detenninaclo, dando conta no fim ele cada semestre pela r epartição elo thesonro 
publico eom o bala11ço ela. receita e clespeza. ' . 

Art. 2. 0 Atten,clenclo á imperfeição com qne n'aqne1les €lomiuios se t em fe1to 
o commercio, e á elifficuldacle ele tornar effecti v a a solução elos c:,recl i tos elos ne
gociantes, pela de:ficiencia ela pessoa elos çlcveclores e clifficLlldade ele legali sar o.s 
titulas, :fica permittich a prova de direito commum pelo que cliz r espeito ás di-vi
elas contrahiclas ele pre~erito, assim como os escriptos particulares privilegiado.s 
para. ter em valor e effmtos de escriptura publica, sqja qual for a quantia ela clt
viela e qualidade do devedor; assim tambem :ficam permitticlos os embargos nos 
bens moveis ou semoventes de qualquer valor que sejam, precedendo uma d~s 
referidas provas, sem embargo de se não provarem no triclno os requi sitos ela le1. 
Pelo que r espeita, porém, ás dividas contrahiclas ele futuro , :fica ampliada a estes 
dominios a disposição do alvará ele 30 de outubro ele 1793, legislada para o ser
tão do Brazil, pelas rasões n' elle expencliclas e aqui a.pplicaveis, devendo as aLt
ctoriclades militares · dar para isto o auxilio que lhes for r equericlo . 

Art. 3. 0 A di sposiçl'i'o elo artigo ante_ceclente se verificn.rá mesmo ácer ca elos 
1 O signatario declarou que o offerecia como proposiçff.o sua , mas em ideutico a un1it lei do 

imperio do Brar.il. 
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be71s, cuja arrecadação tiver ele sc,1· feita pelo juizo dos Lle±'m;tiJs e ausente.·, ou 
haJ~ testamento e testameuteü·o, ou nem um nem outro; isto, nfio ob.·tante as clis
poslções legam;, que a es ta se oppõem, qne :G_cam derogaclas n'csta parte. 

Camara elos senhores deputados, aos 31 de janeiro de 1828. = O deputado por 
Angola e Bengnella, Joã o Joaquim Pinto . 

Prqj cc-to de lei 

TITULO UNICO 

DA RESPONSABILIDADE DOS MINIS'l' IWS E SECUE'l'ARlOS DE ESTADO 

E DOS CONSELHEIROS DE ESTADO E DA l\Ul\TEmA DE PROCEDEU. CONTRA ELLES 

CAPITULO I 

Da NATUH11ZA DOS DELIC'J:'OS POR QUE SÃO UBSPONSAVEIS OS M!N lS'l'ROS E SECUE1'ARJOS DE ESTADO 

Jc DA.S PENAS QOE LlmS COUUESl'ONDEM 

Artigo 1. 0 Os ministros e secretarias ele estado sfío r esponsaveis por traição: 
§ 1. 0 A ttentanclo por trataclos, convenções e ajustes dentro ou fóra do reino, 

on por outros quaesqner actos ele sen officio, ou pl·evalecenclo-se cl'ellc com dolo 
1Uanifesto : 

1. ° Contra a fó rma estabelecida elo governo; 
"' 2. ° Contra o l~vre exerci cio elos poderes politicos reconhecidos pela constitui

çao da monarchia · 
' 3.o Contra a inclepenclencia, integ ridade e clefeza ela nação; 

. 4. ° Contra a pessoa ou viela do rei, . ela rainha, ou ele algum elos príncipes Ott 
P1'1ncezas da real família ; 

§ 2. 0 lVIa.chinanclo a destruição ela r eligião catholica apostolica romana. 
_ · § 3. 0 São applicaveis aos delictos especificados n' este artigo as penas seguin 
tes : 

lVIaxima; morte natural. 
lVIéclia; perda ela confiança ela nação e ele todas as honras, inhahiliclacle per

petua.para occupar em1Jregos ele confiança, e cinco annos ele prisão. 
Mmima ;· perda ela confiança da nação, inhabiliclade perpetua restricta, ao em

P
1
.r?go em que é jtllgaclo, e cinco annos ele suspensão elo exercício elos direitos po
tbtcos. 

Art . 2. 0 São r esponsaveis por peita, st{borno ou concnssão : 
§ 1.0 Por peita, acceitando clacliva o·u promessa, clirecta ou inclirectarnente, 

Para se -decidirem em qualquer acto elo seu ministerio. 
As penas para os clelictos designados n 'este paragrapho são : 

l Maxima; inhabiliclacle perpetua para todos os empregos, e a multa elo triplo 
c 0 V!itlor da peita . 
. t Média; inhabilielaele perpetua para o emprego de ministro e secretario el e estado, 
1~ lao~idade por dez an_nos para os outros empregos, c a multa elo duplo elo valC!r 
Cta }JeJta. 

Minima; perda elo emprego, e multa elo valor ela peita. 
ob . § 2. 0 Por suborno, corrompendo por sua influencia ou peelitorio a alguem para 

8 
Iat· contra o que eleve, no desempenho ele suas fnncçõ es pnblieas, ou cleixandov: 00l'romp?r por influencia ou peelitorio ele alguern para obrarem o que não de-
UJ, ou deixarem ele obrar o que elevem. 

As penas para os del-ictos designados n'este paragrapho são: 
1\ll\faxima; SLlspensão elo emprego por tres annos. 

'l~clia ; po r dois. 
M1nima; "por um. 

b O réu incorre n'estas penas, ainda quando se não verifique o effeito elo su-
Ol'no . . ' assnu corno acontece na pmta. _ 
t § ~- 0 Por concussão, extorquindo ou exigindo o qtle nri.o for devido1 ainda 

~lle seJa pa,ra a f~tz encla pHhlica, nincla qtut.nclo se não sigru o effeito elo r ecebi
ento . 

/ 
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As 1)enas para, os delidos clesignaclos n'est,e paragrapho são: 
lYI~xima; suspensão elo emprego por seis annos. 
Média; por quatro. 
lVIinima; por dois. . . . 
§ 4. 0 O réni que, tenclo commettlclo algum elos clehctos . espeCJfi.caclos nos pa·· 

ragraphos antecedentes, os tivt>r . levado .a pleno effeito, e por meio d'elles abusado 
do poder ou faltado á. observanc1a da lm, soffrerá, alem das penas declaradas nos 
ditos paragraphos, as qne ao diante so~ cleclarmn nos artigos 3. 0 e 4.0 

Art. 3. 0 :::lão r esponsaveis por abllSO ele poder: 
§ 1,0 Usando mal ela sna anctoriclacle nos actos não especificados nn. lei, qu.e 

tenham prodnziclo prejuízo, ou damno provado ao esta~o ou a qualquer pa.rtl
cular. • 

As penas para os clelictos desig~ados n 'este paragrapho são : 
Maxima; tres anuo~ de r emoção para fóra ela côrte e sen termo. 
Média; dois annos. 
:Mínima; um anno. 
Alem cl'is:m a r epamção do damno á parte, havendo-a, ou á faz enda publica, 

quando esta seja interessada, sem o que não voltará á côrte . 
§ 2. 0 Usurpando qualquer elas attribnições do pocler legislativo ou judi

ciario. 
As penas para os delictos designados n'este paragrapho são: 
Maxima; inhabilidacle perpetua para. todos os empregos,. e dois annos ele 

prisão. 
Média; inhabilidade })Or dez annos para toclos os empregos. 
Mínima; perda elo emprego. 
Art. 4. 0 :::lão responsaveis por falta ele observancia ela lei: 
§ l . 0 Não cumprindo a lei ou fazenclo o contrario elo que ella ordena. 
§ 2. 0 Não fazendo effectiva a responsabilidade elos seus subalternos . 
As penas para os clelictos clesignados n'este artigo são as do artigo 3.0

1 § 1 ·
0

1 

inclusive a reparação elo clamno . · 
Art. 5 .0 São l'esponsaveis pelo que obrarem contra a liberdade, segurança on 

propriedade elos cidadãos: ' 
§ unico. Obrando contra os direitos individuaes dos cidadãos, que tem por bas.e 

liberdacl0, segurança ou propriedade, uütrcados na constituição elo r eino, artt-
go 145. 0 

• -

Art. 6. 0 São responsaveis por dissipação elos bens publicas: 
§ 1. 0 Ordenando ou concorrendo ele qualquer modo para as despezas nãb an

ctorisadas por lei, ou para se fazerem contra a fórma n' ella estabelecida, ou para 
se celebrarem contratos manifestamente lesivos. 

§ 2. 0 Não praticando todos os meios ao seu alcance para a arrecaclaçfLO 011 

eonservação elos bens moveis ou immoveis, ou r endas ela nação . . 
§ 3. 0 Não pondo ou não conservanclo em bom estado a contabilidade ela sua 

repartição. 
As penas para os clelictos designados nos artigos 5. 0 e 6 . 0 são as mesm8·5 

applicadas aos qne estão comprehendiclos no § 1. 0 elo artigo 3.0 , inclusive a re})a
ração elo damno. 

CAPITULO li 

DOS DELICTOS DOS CONSELHEIROS DE ESTADO E DAS PENAS CORRESPONDENTES 

Art . 7. 0 Os conselheiros ele estado srio r esponsaveis peios conselhos que ele-
rem: 

1. 0 Sendo oppostos ás leis. 
2. 0 Sendo contra os interesses do estado, se forem manifestamente dolosos. 
Os conselheiros ele estado por taes conselhos incorrem nas mesmas penas eDl 

que os ministros e secretarias cl'estaclo incorrem por factos a11alogos a estes . 
Quando, porém, ao conselho se nã9 seguir effeito, soffrer~io a pena no gratl 

mé lio, nunca menor que a suspensão elo emprego de um a dez annos. 
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CAPITULO lil 
DA MAI>mlllA DE PllOCJ;DJlR CUN'l'llA OS MINlS'l'llOS E SEC!lETAIHOS DI> ESTA.DO . . 

E CONSELHE<ROS DE ESTAD O 

SECÇXO I 

DA DE~UNCIA E DECUE'rO DE ACCUSAÇÂO 

l Art .. 8 . ~ Todo o ctcladfio póde deuunctar, na fórma do § 28 .0 do artigo 145. 0 

\ a .constltl1Ição, os ministros e secr etaries de estado e conselheiros ele estado pelos 
c ehctos especificados n'esta lei; es te direito, porém, prescreve passados tres annos . 

As commissões da caruara devem d'enunêiar os elelictos que encontrarem no 
exame de qtlaeiiqner negocias, e os membros de ambas as camaras o poderão fa
zee dentro do praso ele duas legislaturas, depois de commettido o deli cto. 

Art. 9. 0 As denuncias devem conter a assignatura do denunciante, e os clocu
lilentos que facam acreditar a existencia dos delictos, ou uma declaração conclu-
e ente da impo;sibilidade de apresentai-os. . 

A:t . 1 O. 0 A camara elos deputados , sendo-lhe presente a denm'lcia, mandará 
~~a~lmal-a por uma comruissilo especial; e sobre este exame, no caso que a não 
l e~ e ~t~ , maudan't, sendo necessario, produz tr novas provas, que serão igualmen,ti'J 
exammadas na corumissào, a qual tambem inquirirá as testcmuuhas nos casos em 
que fo rem necessarias. 

0 
l Art. ~ 1. 0 Quando <i camara parecer attendivel a denuncia, mandará responder 

. c enunmado, remettenc1o-lhe copia ele tudo, e fixando o praso em que deve clar a 1 
esposta. por escripto, o qual poderá ser prorogado, quando o mesmo clenrtnciado 

0 1 eqnetra. 
t . Ar~. 12.o Findo o l)l'aso para a resposta, ou ella tenha sido apresentada Otl não, 
P01 .~ara o negocio a ser examinado pela mesma ou outra commissão, que inter -

or,t o seu parecer, se tem ou não logat· a accnsaç.ão. 
In· Art. 

1 
13.0 Interposto o parecer , será este discutido no dia que a camara cleter

s I~ar\a proposta elo presidente; com tanto, porém, que sej a entre o terceiro e 
ex A: la, d; p?~s c1':'Lquelles em que o parecer tiv~r s icl~ apresentado. . , 

1 

• 

cli Jt. 1.4. I ermmaudo o deb~tte ela segunda discrtssao, a qual se venficara o1to 
cl;~~ l' efo ls da primeira, a camara decidid , se tem ou não logar a acct1sação, e, 

~~~\c o pela affirmativa, a decretará u' es ta fór~a: . . . 
de t ~amara elos deputados decreta a accusaçao contra o mm1stro e se.cretano 
de es a o dos negocios ele ... F ... 1 ou o cons elheiro de estai!.o F ... , pelo delicto 
pa : · ., e a. env-ia á camara dos dignos pares com todos os clocum(lntos relativos, 

1~ se proceder na fórma da constituição e da lei . n 

pre .. lt. lõ. 0 O decreto ele accusação será escripto em chlplicado, assignado pelo 
par~1c0ente e ~oi~ secretaries ; e cl ' es tes a?-togTaphos um ~erá remettido ao g~verno 
cam . fazer ~nttmar ao accusac1o, e reahsnr os seus effe1tos; e o outro envtado á 
tic·:t ata dos d1guos pares com todo o processo original, ficando uma copia authen-

' na secretaria. 

acct~r\ 16.
0 

.A intimação sen\. feita clentro ele vinte e quatt·o horas, quando o 
tar f~~c 0 ~steJa na côrte ; ou dentro do praso mais breve possivel, no caso ele es
peteu:: d ella i e para c~ a~· ao decreto a execuç~LO gu e ~o?a. ao governo, será com-

Art. qna~quer clos_rmmstros de estado a qne~1 for. di~'J$'lclo. . . . ,. 
e são 1_7 · .Os effe1tos do decreto da accusaçao prmctptam elo cl1a ela mtm1açao, 

1 oos ~egumtes : 
fina l ·. F lca1· o accusaclo suspenso elo exercício ele to elas as funcções publicas até 

~;enteuça . h b.l. d , n'elle . . ·c' e m a 1 Ita o u esse tempo para ser proposto a outro emprego ou 
}JlOVldo. 

2.o Ficar SllJ· e·t á ~· . . 1 3 o S . · 1 o < accusaçao crnnma . 4:0 Ser preso nos casos em que pela lei tem Ioga r a pl'l sao. 
effecti u spencler-se-lhc ametacle elo Õrclenado ou soldo que tiver , ou perdel-o 

AJ.~~~~Sn;e, se não for a final absolvido . 
rnel1lbros ' · A camara elos deputados nomeará uma commissão ele cinco a sete 
ltso 1 pa'l:a fazer a accusaç?to na ca.mara elos dig-nos parçs, obrigada a .fazer 

c 08 docnment.o'". · f' d I 1 t ,, e mstrncç.õcs que lhe forem ornec.i os pc o c enunc1an e, 

'· 
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sendo attenc1ivei.· ; e os membros c1' esta commiss.ão escolherão ele entre .si o r ela.tor 
ou relatores. 

Art. 19. 0 Nos casos em que a publicidade e demora possam de algum modo 
ameaçar a segura.nça e1o estado, ou ela pessoa do r ei, a camara deliberará em ses
sfio secretâ a suspensão c custodia elo dcnunciae1o, guardada a formalidade elo 
ar tigo 26. 0 da constituição, existinc1o provas sufficientes, que tambem poderá ha
ver em segredo; mas, logo que cessaT o peTigo, formará o processo publico, corno 
fica prescripto. 

SECÇÃO li 

DO l'ROCESSO DJ\ ACCUSA ÇÀO "E DA SENT:E~Ç:A 

Art. 20.0 Para julgar estes crimes a camara elos cljguos pares se converte e:UJ 
tribunal ~1e justiç.a. 

i\rt. 21. 0 Todos os dignos pares são j uizes competentes para conhecerem elos 
qrimes de responsabilidade elos ministros 'c secretarias de estado, c conselheiros 
de estado, c applicar-lhes a lei . 

Art. 22 .0 Excej)tlmm-se : 
1.0 Os que tiverem parentesco em linha recta ele ascendentes ou descenden

tes, sogro e gemo; em linha collateral üwãos, cunhados em quanto durar o cu- · 
nhadio e os primos co-irmãos; 

2. 0 Os que tivereni deposto como testmmmha na formação ela culpa ou elo 
processo; 

3.0 Os que tiverem demanda por si c suas mnlheres, sobre a maior pm;tc ele 
seus bens, c o litigio tiver sido lTI'Oj)Osto antes da aceusação; 

4. 0 Os que tiverem herddros presnmptivos. 
Art. ·23 . 0 Estes impedimentos poderão ser allegados, tanto p elo accusaclo, seu_s 

procuradores, ae1vogaclos ou defensores, e commissão accusat1oTa1 como pelos cll
go.os pares que tiverem impcêlimeu.to, c a camara elos clig-nos par es clccic1irú . 

Art. 24.0 Ao accusado será permitticlo r ecusar até seis clig·nos pares sem de
clarar o motivo, alem cl'aquellcs que forem r ecusados na fórma do artigo 22 .0 

ATt. 25.0 Recebido o decreto da accusação com o processo enviado pela cn
mara elos cleputaclos, e apresentado O líbello e c1ocumentos p ela comffiÍsJOãO d_a 
accusação, será notificado o accusaclo para, comparecer perante a camara elos clt-
gnos pares no dia que for aprasaclo . . . 

Art . 26. 0 A notificação será feita por officio do secretario ela camara elos eh
gnos par es, acompanhado da copia do líbello c documentos, assim como do rol 
das testemunhas, no caso que a c1ita commissão as queira produzir. , 

Art . 27 .0 O accusaclo compar ecerá por si ou sens procm adores e ach·oga: 
elos, on outros quaesquer defensores por elle cscolhie1os, havendo communicaclo <L 

commíssão da accusaçào, vinte e quatro horas antes, o rol elas testemunhas que 
houver ele produzir. · 

Art. 28 .0 Entre a notificação e o comparecimento do accusado mec1iará, pelo 
menos, o espaço de oito dias . 

Art. 29. 0 Se o accnsac1o, estanclo preso, quizer comparecer pessoalmente pa1:a 
deduzir a sua clefeza, se officianí ao governo para o fazer conduzir com decencJa 
e segm·ança. 

Art. 30.0 No caso ele revelia nomeará a camara dos dignos pares um advogado 
para a defeza elo réu, ao qual será enviada, com officio elo secr etario da . caroar[t 
c1os dignos pares, copia do libello e ele todas as mais peças da accnsaç.ão . 

Art. 31.0 No dia aprasaclo, estando presente o accusa lo, seus procuradores, 
advogados e defensorc:, ou ·o advogado nomeaclo para defender o réu á sua xe
velia1 assim como a cómmissão accusaclora, e feita a verificação elos c1i.gnos pares 
presentes, declarará o presidente o obj ecto da sessão; seguir-se-hão as Tecusa
ções na conformidade elos artigos 22 .0

, 23. 0 e 24 .0
, c logo os dignos pares re

cusados se r etirarão . 
Art. 32.° Cqncluiclas a: accusações, e achando-se presentes o .nmnero de . di

gnos pares precisos para poder haver sessão, mandará o presidente que se le1lliP1
• 

o processo preparatorio, o acto da accusaç?lo ou libello, e os ar tigos ela defeza 
r1o réu. 
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Art. 33 .0 Sedio p elo presi.cleutc interrogadas então as testemunhas offereci.clas 
pela. ~ommissão, e clcl}Ois as elo :Lccusaclo. As testem unhas serão jUTamentaclas e 
Inqtundas publicamente, e mesmo presentes as partes; clepollClo, porém, em se
parado, c fora cb presença llmas elas outra~, escrevendo-se com toda a clistincção 
os seus dito ·, os qlÍ:aes lhes serão lidos antes ele assignarcm. 
-. Art . 34." Qualquer ·membro ela commi:;sfi.o ele accusação, on ela camara elos 
clio·nos pares, e bem assim o accusaclo, seus procuradores, advogados ou cle fen
sor~s poderão exigir se façam ás tcstemtmhas as pergtmtas que julgarem neees
s,an_as,"' e que se notem com signaes á margem quaesqucr aclclições, mudanças ou 
' arJaçues q_ne occorrer em . 
l Art: 35.0 A commi~são ela accusação, o accusa.clo, seus })rocm·aclor es, advoga
c os ou clefensores poderão, no mesmo acto em que as testemunhas depõem, con
testa1-as e arguil-as, sem comtuclo as interro mper. 

1 
Art. 36 .0 Poderão igualmente exigir que algumas testemunhas sejam acar ea

c as e reperg1mtaclas; que aquellas que elles design::trem se 1,·etirem, ficando 
outras presentes ; que se façam quaesquer outras diligencias a b em cb ver dade ; 
e ela I1J esma fórma que sejam ouvidas algumas que chegarem j á tar de, comtanto 
que não tenha ainda principiado a votação . 
. Art. 37. 0 No fi m ele cada depoimento o presiclente perguntan.t á testemunha 
~e conl1ece bem o accusaclo c1ue está presente, ou que se defende por seu pro
ctu-aclor ; e ao accusado, ou seus procuradores, se querem dizer alguma cousa 
~outra o que acabam ele ouvir , ca,so elles o não tenham jú fe ito, em virtude, ela 
aculdadc permitticla p elo· ar tigos 34.0 e 3õ .0 

Ar t. i18 . 0 Haverú ele bate verbal entre a commissao accusaclora e o accusado, 
seus procurador es, advogados e clefen: ores ; sómente , porém, ao accusaclo ser á 
per.D_J.itticlo fazer allcgação por si, ~cus procuradores, acl vogados e clefen,ores, por 
~scnpto ; e n'cstc caso se lhes assignará o termo ele ci11CO dias para o fazer em, 
f anelo-se-l hes por copia os novos documentos e clcpoirn cntos ele testemunhas, 
Iavenclo-as. · 

Art. 39 .0 O presidente perguntará :10 accusaclo, se quer dizer ainda alguma 
cou~a mais .sobre a elucidação elo ])rocesso e verdade elos factos . 

. Art. 40 .° Conclui elos estes actos, se procederá ::Í sessão secr eta, unde se clis
cutrní _o obj ccto ela accusaç\âO em c:omnlissão gera,!, no fim ela qual perguntará 
~ P.res1clente, se dão a materia por eliscutida, c se estão promptos para a vo-
açao . . -

Art . 41. 0 Decidindo o tribunal que sim, se tornará publica a sessão p::tra a 
'' otação, não voltando a commissão accusador a para a sala ela sessão, nem pro · 
c~lraclores , advogados c clcfensor Cl:; elo réu, r etirando-se ste para logar e distan-
Cia e111 "' . t - r1ue nao possa ouvu· sua seu ·ença. 

Art. 42 .° Fazendo então o ]}re~iclente um relator i o r esumido, inclicanclo as 
) rovas e fun damentos ela accmação e clefeza, p~rgmltará se o r éu é cr iminoso 
c; · · ., ele que é arguiclo, o que se clecicli.r á por votação nominal. No caso ele em
Pctte, cleclarar -sc-ha que o r éu não é cu lpado . 

1 
Art . 43 .0 Vencenclo-se que o réu é cr iminoso, proponí o presidente, separada~ 

~lente., em que grau eleve ser conclemnado, se no max.imo, se no medio . Não 
d c~~clo o réu comprehenclielo em algtrm elos dois gTaus acima especi:ficaclos, enten-
e se qHe tem logar a imposição ela pena corr esponclente ao g rau minimo. 

g Art. 44. 0 A sentença será escripb no processo pelo primeiro secretario, assi
e~~cla pelo presidente e por todos os dignos pares que foram juizes, e copiada 

c1.ctamente na acta h sessão. -
Ct • Art. 48 .0 Da sentença pr ofer ida .peb c~mara elos clignos pares nfio haverá re
P~so algum, ~cnão os ele uns 1micos embargos oppostos pelo réu, dentro no es
, ço ele dez dias. 

co ~rt . 4G.o Apre sentados os embargos em fôrma ar ticulada, ou como melhor 
llYler a , li" N • " • á . "' ~al 'o reu, e ·eLOS nn, ca1nara, serao contn1uacLOS com v1sta G comm1ssao acctt-

.. c ora c . J l ] l 1 l l l dia. < o~ os rcspectrvos Ctocumentos, 1avencto-os . A resposta sera caca em c ez 
(lia :~ c, lIda igna.l men te na ca.m:wa, ticant o pr ocesso sobre a mesa por tres 
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Art. 4 7. o Finelo este termo, proporá o presidente iL camara se recebe e jl1lga 
logo provados os · embal'gos, para se declarar que não tem lagar a pena, ou ser 
o réu julgado innocente . _ 

Art. 48 .0 Não se vencendo a absolvição elo réu, proporá o presidente, se tem 
lagar a moelifi.cação ela sentença, e qual ella eleva ser. 

- Art. 49. 0 Não se approvanclo qualquer elas eluas hyp<:>theses propostas, con
sultar-se-ha a camara dos dignos pares, se recebe ao menos os embargos para clar 
lagar á prova, e elecidinclo-se que sim, assignar -se-ha termo rasoaclo para a mes111a 
prova. 

Art. 50. 0 A presentacla a prova, proporá o presiclente, se ella é b~stante e con
clnclente, e, vencenelo-se que sim, consultará a camara sobre a reforma ela sen· 
tença e ab:wlvição elo réu, ou ao menos sobre a modificação ela mesma sentença, 
e sua pena. 

Art. 51.0 Quando a camara desprezar os embargos, sem ter concedido espaço 
para prova, ou, depois ele ter elaclo lagar pam ella, não a julgar sufficiente, enten
cler-se-ha que fica confirmada a sentença embargada. 

Art. 52.0 Em todos os casos acima refe1·idos lançar-se-ha no processo a sen
tença definitivamente 1n-ofericla pela camam elos dignos pares sobre os embargos, 
a qual sent lavrada e assignacla conforme o artigo 44.0 

Art. 53.0 Se a sentença for absolutoria, ella produzirá immecliatamente a· s_ol
ttua elo réu, estando preso, e a sua rehabilitação }Jara ser empregaelo no serviÇO 
publico, · devendo ser pontualmente cumprida; mas, sendo conclemnatoria, será re
metticla ao governo, para. qne tenha sua clevicla execução. 

Art. 54 .0 Antes ela sentença definitiva ou ele qualquer outra decisão final so
bre os embm:g-os, haven~ debate publico entre a commissão accusadora e o accu
saclo, ou seus procuracl0res, advogados e defensores. 

CAPITULO IV 

DISPOBIÇUES GEllAES 

Art. 5õ .0 Nos processos em uma e outra camara escreverão os officiaes maio-· 
r es elas suas secretar ias . 

Art. 56 .0 Quanclo forem precisas testemunhas, as camaras as farão notificar i 
e as orclens para compellil-as serão mandadas executar }JOJ' qualquer magistrado 
ou juiz territorial, segunclo a lei, em conformidade elo aviso gue lhe senl. dirigido 
pelo secretario ela camara a qne pertença, sendo os magistrados obrigados a exe
cutar as ordens que para esse :fim lhes forem di1 igiclas . 
· Art. '57. 0 As penas pecuniarias impostas n'esta lei serão applicadas para es

tabelecimentos pios e de caridade. 
Art. 68. 0 Se o ministro e secretario ele estado ou conselheiro de estaclo não tiver 

me.ios ele pagar a pena pectmiaria, será esta connnutacla em pena. ele prisão, na 
proporção ele 11~000 réis por elia. 

Art. 69. 0 Deciclintlo a c amara elos dignos pares c1ue tem lagar a indemnisação, 
assim se declarará na sentença, e as partes lesadas poderão demandar p<n· ella. 
os réus, perante os juizes elo fôro commum. 

Art. 60.0 Quando o denunciado ou accusado já estiver fóra elo minister.io ao 
tempo da denuncia ou accusação, será igualmente ouvido pela maneint declarada. 
nas duas secções elo capitulo UI, marcando-se-lhe praso rasoavcl para a resposta 
e cumprimento. 

Art. 61. 0 No caso ela dissolução ela cama,ra dos deputados ou ele encerramento 
da sessão, um elos primeiros trabalhos ela sessão segrúnte sení a continuação elo 
processo ela denuncia ou accusação que se tiver começaclo. 

Camara dos deputados, 6 de fevereiro de 1828. =José ll!lacbado de A ln·mt. 

* 
A camara dos pares começou a funccionar no dia 7 como tribunal ele justiça 

para o julgamento elos quatro ele seus membros implicados nos successos tumul
tuarias ele julho ele 1827 , e pro seguiu em mais nove sessões até 1 ele março, ele 
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que daremos conta em capitulo especial, r eunindo as principaes peças do processo, 
embora se pretira a ordem cbronologica . 

. ~ presidente clesignára para ordem elo clia da sessão de 8 o parecer sobre as 
eleiçoes das camaras municipaes, emittindo a r espectiva commissão voto cle~favo
ravel quanto a adoptn,r-se desde logo, como consta a pag. 168. Convem, pois, co
nhecer os argumentos produzidos pro e contra este assumpto político, e por isso 
transcrevemos aqui a 

Discussão 

CoNDE DE S. MIGUEL: - A verdade, o bem g·eral da ·nação, e a fiel e litteral 
execução ela carta constituciouàl têem sido constantemente os sentimentos d'esta 
camar~; hoj e, porém, esper o que estes mesm~s sentimentos appareçam em todo o 
seu brilhantismo. · 

'l~rata-se do negocio da maior transcendencia que tem vindo a esta camara 
cl:po1s que no anuo ele 1826 nos r eunimos em observancia da· carta constitu-
Cional. . 

V ~e entral.· em discussão o parecer da eommissão d' esta camara que examinou 
0 proJ ecto ele lei enviaclo ela camara elos senhores deputados, para a formação 
das camaras electiva s : proj ecto que, a ser acloptaclo (o que não espero) por esta 
cbmara, seria ella que descarregari a o golpe mortal sobre a monarcbia, já assás 
a alada. E sta caniara, e todos os dignos pares, membros cl'ella., querem a cartn, 
qlle ou~orgou o senhor D. P eclro, mas querem a carta como ~lla é e eleve ser 
conceb1cla, e não a querem como a quer um partido r evàlucionario e r epublicano, 
qu~, exi stindo ha . t empos n'esta capital, se tem ha dias desenvolvido ele uma ma
neira e_spantosa : partido que não quer nem lei, nem. r ei, mas sim, pela anarchia., 
conduza· esta nação á clemocracia, destruindo e arruinando a monarchia pelas 
suas bases e ali cer ces, e estabelecer um governo popular e r epublicano, e é o 
1~e~mo que a facção ímpia de 1820 estabeleceu na chamaun carta ele lei ele 27 
c e Julho ele 1822. 

Para este :fim ele certo a camara dos pares não ha ele concorrer, e por isso me 
~~rs~1aclo não ha de acloptar o proj ecto ele lei }Jara a org·anit'ação elas camaras 

ectrvas, tal qual vem concebiclo . 
_As camaras n'este r eino sempre foram electivas, nenhum a novidade 110s trou

Xe , n' isso a carta; vej a-se a ordena~ão do r eino, livro r, titul,o Lxvr, e n'esta 
P~tt~ e~; tá. cuínpricla a carta : esta mesma para quem legisla? E só pa1~a as pro
v:m.cJa .. , assim o indica o titulo VII da mesma carta na EUa rubrica ; não legisla 
)ara a capital elo reino, a r espeito ; da qual era necessario que expresEamente o 
c eclarasse, legislando com di stincção na fórma sempre usada quando se legisla 
Para a capitàl elo r eino, e até mesmo no titulo vr, artigo 130.0 ela carta está obser
Vado, Muitas mai s rasões tinha a proch'tzir1 limito-me por agora a approvar e a 
Vot~r com o parecer da commissão na sua conclusão, que diz que suppõe muito 
1~ais graves os inconvenientes que notou, elo que os que poclem seguir-se ele con
lhrva:r por algum tempo as camaras no mesmo estado em que se acham, e que 
I e .Parece que o proj r.cto não eleve por ora ser acloptaclo; quizera tirar-lhe as pa
a~;as <i por ora», porque o projecto, tal qual está conc~biclo, não pocl~rá em tempo 
oL~ adoptar-se, porém voto pelo parecer da comm1ssão pura e Simplesmente. 

c .~ aso, porém, que o r eferido parecer não sej a approvado, e que entre em clis
r~U~~LO o projecto de lei, peço descle j á a palavra para o combater na sua gene-

ade e em cada um dos seus artig·os em separado . 
e Defendamos o throno; sem elle não ha grandeza, sem grandeza não ha throno, 
pi sem este não eleliberâmos nós u' esta camara; do throno r ecebemos o nosso es
çãen~or, r espondamos á cou:fiança que em nós poz: defendamos a patria e a na
ga~ 1 c os m~les . que uma facção ímpia lhe prepara, salvemos o malfacbclo Portu-C( Apo~ados.) . 
8:- 0NDE DE LINDA.H.ES:- Eu sentiria muito ver r eferir n 'esta. camara a decl-
<10 ele um . , . . ·~ . - 1 b t"l "" . q11e negocw a opm1ao que :1J:?-• .,,Particn;ar possa ter. so . r~ par IC os . nu ~rew 

nã ~m Portugal poderá haver opmwes partwulares em mchv1duos, mas de facto 
0 

Julgo que existam partidos organisaclos, pelo menos não tenho claclos alguns 
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par a t er uma tal presumpção. Qu~Lnclo se tr·at.L ele discutir uma lei que -nos é apre
sentada, elevemos simple ·mente considerar se eUa tende ao fim para c11,1e é pro 
posta, e se a doutrina em que se fnnc1a é justa e r asoavel i as -accusações que se 
fizeram a esta lei são ele tal maneira vagas que, a dizer a verdade, não infiro 
d' ellas nenhuma rasão para a r ej eitar . V ejo qnc a carta constitucional falla no 
estabelecimento ou antes na continuação das camaras electivas que j á existem 
em Portt1gal desde tempos immemoriaes . O systema que a nossa or denação ~n
tiga t eve em vista qnando legislou para as camaras foi o ele dar uma grande m
depenclencia ás funcções municipaes, por isso a ordenação quiz que as camaras 
fo ssem elect iva,s, que as e1i.vcr sas cidades tivessem o privilegio de ser em gover
nadas pelos homens mais considerados e indepenc1entes cl' cllas, e que melhor po
desse m promover os interesses municipaes dos diver sos di str ictos . Os senhores 
r eis de Portugal, 'bem longe de considerarem que este p oder• c1elegac1o ~1 s cama. 
ras lhes era prejudicial, t alvez acharam no argumento e aperfeiçoamento do system_a 
municipal um meio de força e ener gia el e que por muitos seculós estiveram pn
vados o:,; r eis, porque, quando o systema feudal preclominou na Enropa, é conhe
cido q_ue o poder r ea,l clecaíu muito. Não tanto porque estiv ~ sse este :vicio no syste
ma militar conhecido pelo feudal , mas sim nos abusos que se introcluz.iram e que o 
perverteram totalmente. A r estauração e ext ensão elas municipa1iclac1es foram um 
elo s meios sem duvida com que em toda a Europa os r eis prin,cipiaram a r ecuperar 
a sua auctoriclade decadente. A carta constitucional hoj e tem em vista r 13stabele
cer a consideraçao e inclepenclencia elas m1micipa.lidades i e ainda que lhes tirou 
uma elas suas principaes prcroga,tiva,s, que era ele exer cer m certas funcções ju
cliciarias (t endo se1)arado este l)Oder totalmente), nem por isso deixou em tudo 
o mais ele restabelecer o espírito ela no ssa antiga legislação a r espeito cla,s camaras , 
e, apesar ele serem mais numerosas as prerogativas antigas das camar as elo que 
as que hoj e estab elece a carta constitucional, nem por isso os nossos r eis as juJg·a~ 
ram preju liciaes . Então como é, pois, que se pretende dizer que uma lei que cstn 
no se:ntielo ela carta, pócle attentar ao poder dos reis, q1.1anclo em Portugal as cn,
maras gosm am sempre ele mua grande extensão ele poder c a,te augmentado coro 
o exercício de parte elo poel er juchciari o? O proj ccto el e lei que estú diante ela 
nossa consideração estabelece um modo difl"er entc ela orcl cnação ele eleger as ca
maras i póele ser questão se est e methoclo é vantajoso e se deve t er a 1)r efer enci<1 
sobre o outro, este é um elos pontos que a camar a eleve decidir . .. 

BISPO DO ALGARVE:- Peço a pabvra para a ordem . Não se tTata mais elo 
que de appr0var ou rej eitar o par ecer da cormnisBão, isto é, se el'este projecto se 
ha ele tratar agora ou depois ela clivisão elo t errítorio . 

CoNDE DE LINHARES : -- Aqui t emos elois obj ectos a consiclerar: mn é o pro
j acto ele lei, que el eve ser cliscuticlo, e o outro o par ecer ela commissão, que é a 
analyse elo primeiro. Como . é possível · destacar mn elo outro, e tratar simples
mente elo parecer, sem o comparar com a lei que temle a criticar? Se em boa 
logica se pócle fazer esta, separação, eu desejo que me e1igam aonde se dão estas 

- lições, porque ~s procurarei tomar. E u não sei scpa.ra.r na analyse que faço 1.UJliL 

cousa da outra, e quando examino· os fundamentos ·que a comnússão teve .para 
propor á camara o r ej eitar est e projecto, examino se esses fundamentos são jus
tos e attendiveis, e por isso não me julgo fóra ela ordem . 

BISPO DO ALGARVE : - lVIas a commissã.o em nenhum elos seus fundamentos 
fa lia no methoclo elas eleições . L imita-se a mostrar que, emqu.anto se não fizer ít 

divisão do t erritorio, não se pócle pôr em pratica esta lei . 
CONDE DA PONTE :- Eu peço a palavra unicamente sobre a ordem. O clig·no 

par que esta,va fallanclo foi cha,maclo á ordem, porque se diz que . estava fóra da 
questão principal, trata,nclo elo proj ecto em geraL O sr . bispo do .Algurve, que 
foi quem lembrou esta icléa , foi apoiado por varios membros el'esta camara, q~1e 
apoiaram tambem o sr. conde de S. Miguel, que não fallou no parecer ela coJ:nn1JS
são, porque cllsse que o proj ecto era anti-constitucional e e\estrnielor do t brono, 0 

essas palavras ele certo não pocl~m r ecair sobre o parecer da commissão. ~'e~se 
caso é que me parece que cleven a cham ar-se ~í ordem, porque 'combater os pr~n
cipios elos parecer es OH elos projectof:i com rasõcs entendo, ma: ·atacal.-os coJU 111 
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vectivas, e ·principalmente quando são dirigidos pela qutra camara, é cousa que 
certamente não se pó ele aclmittir. . 

· Co:NDE DE S . MIGUEL : -Eu não fatiei no projecto na sua generalidade ; pelo 
?Ontrario, disse que, se o parecer não for approvado e se houver de tratar do pro
Jecto, eu pediria a 1mla-vra para combatel-o na sua generalidade. Eu fallei simples
me~te elo pa.r ecer ela commis.-ão, c quanto disse foi }Jara sust E}ntal-o, porque o acho 
mtuto judicioso . 

CONDE DA PoNTE: - F allanclo no parecer da commissão, nãu p odia dizer as 
palaVJ.·as que eu referi . Seria melhor lançar 1un véu so·bre tudo isto, mas j{t qu e 
se proferiu em pnblico, é preci so que se r esponda. Eu não supp_onho que não ha 
todo o _direito ele combater o projecto e el e mostrar que elle não é opportuno ou 
conven:ente; mas não se faça su1Jponclo que são par tidos os que estabelecem as 
proposições e os projectos, tanto n'esta camara como na outra. 
f . CONDE DE S. l\iiGUEL: -;- Eu não_ fallei. n~ outra camara. Tudo quanto disse 
01 para fazer ver que o IWOJecto era maclmiSSlvel. · 
. . CoNDE D .A PoNTE : - O digno par ele certo não fa.llou na outra camara, mas 
disse que o projecto exa fomentaelo por 1un partido . Ora como o projocto é pro
~osto pela camara dos senhores deputados, d'ahi concluo eu que na outra camara 
e~ que se fallou. Eu não digo que ao digno par lhe escapassem com segunda ten
l~Lo estas palavras ; mas é bom que os proj eetos sejam discutidos sobre a cloutrimt 
e
1
os se.us artigos, e sem supposição ele partidos que possam influir na forn;w,ção 

c as le1s . 
PnESlDENTE: - Parece-me que a discussão deve continuar sobre o parecer 

da commissão. ( Apaiaclos.) . . 
CONDE DE LINHAHES : - Creio, pois, que referindo-se a camara á ordenação 

~lo reino, que estabelece um methoclo para eleger as camaras municipaes, póde 
ser problematico se aquelle methodo é mais propriJ) nas circumstancias actuaes 
~l~ que aquelle outro que elevemos eliscutir . O methoelo que se propõe para substi/11' o ela ordenação é um methodo que talvez em1olve algumas di:fficuldacles· pra-
tcas ; se prevalecer o ela ordenação do reino na parte que trata ela -eleição das 
c~m-aras, mais depressa veremos n' esta parte pôr em andamento a carta constitu
CJO~al, que exige que as camaras sejam electivas . Quando se di scutir o mesmo 
l~l'OJ ecto expor ei as minhas idéas a este r espeito. Não approvo no emtanto o pare
~er ela coinm.issão, porque por um lado a carta con:;titucional estabelece a doutrina 

Llllclamental sobre a qual se elevem regular as camaras municipaes, e por outro a 
camara dos senhor es deputados realisa as i:qtenções ela mesma carta constitucional, 
~presentanclo-nos um projecto d'Qsüt iei r egulamentar: é, pois, do dever d 'esta cama
~ a agora emittir uma opi.Jlião, submettenclo o projecto a emendas, caso que p areça :r defeitos (no sentir ela mesma camara), ainda mesmo que essas emenda s che
âu~~ a alterar completamente u vrojecto; em:?m a ca.mara de~e, segundo. ~-opinião 
tos seus membros, levar o prOJ ecto por me1o ele emendas a sua perf8lçao. Por-
auto sou ele parecer que o negocio seja novamente deferido á comrp.issão, para 
q~le apresente á camáJ:a o r)roi ecto conforme as eleterminações ela carta constitu-
cro 1 J • <'l' c na , e em que não appareçam as anomalias de que o taxa. E quanto tenho a 
1~er por agor a, r eservando o mais para, quando se tratar elo proj e c to de lei . 

1 , Brst>o DO ALGARVE : - Levanto-me, como r elator ela commissão, não para fal-
al I)l'Ó . N • l [.' b • N 

1. . nem contra o proj ecto , senao s1mp esmente para 1azer tuna o servaçao a 
ges)elto ela conclusão elo parecer em r esposta av que di sse o· sr. conde el e S. Mi
n~e : a conclus?~o illegitima elos fi.mdarneútos que a commissn0 estabelece é que 
lllao se póele fazer a lei bem feita em 1uanto se não fizer a cli.visão elo territoTio; 

1~: ln?-ca podia tirar uma conclu s~10 geral contra a aelopção cl'esta lei, P?rque é 
co ' ~1 r egulamentar que a carta manda fazer. P or consequencia o parecer ela 

llltU.lssão foi o que deYia ser. · · 
lei ?ONDE DE LINHAUES : -A carta constitucional indica a necessidade ele 1>1ma 
t"l t egnlamentar para as camar as municipaes, o projecto cl 'esta lei é-nos apresen-
,,c o pel . l l . . pr . , a camara c os seu 1ores deputados . Não julga a elos pares que este proJ.ecto 

ao eene:he os fins da carta constitucional, pror)onho n' es te caso que se façam n ell e 
,, enJ e l - 1 ] -' ·llc as conye 1ienter:, e, [\ dizer a · verdade, fazendo uma peguena ana. yse cto 
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capitulo II do btulo vn da carta constitucional, depressa mostrarei a facilidade 
com que esta camara pó ele realisar estas emendas . Diz o artigo 133. 0 ela ca1~a 
constitucional ... (Leu.) Esta clisposição é exactamente a mesma que a orclenaçao 
exige, isto é, a existencia ele camaras municipaes ; a unica clifferença que pócle ha
ver será sobre as suas funcções, mas a ordenação t em disposições r elativas ao go
verno economico e municipal elas mesmas cidades e villas; logo aqui, sem mudar o 
systema administrativo, nada ha que innovar. Diz o artigo 134. 0 

••• (Leu.) A orde
nação do reino quer tambem que as camaras municipaes sejam electivas, m~s 
talvez se tenham in~rocluzi.do abusos que alter em a fórma elas eleições prescn
ptas na orclenação. E preciso, pois, que a commissão examine se tocl as as cama
ras municipaes são electivas, e se esta eleição é popular, como a ordenação o or
dena. D eve ser, pois, o trabalho ela commissão propor emendas necessarias para 
restabelecer a pureza elas eleições, e tornar todas as camaras verdadeiramente ele
ctivas . O numero ele vereadores está já actllalmente estabelecido para as diversas 
camaras municipaes, a lmica clisposiçfio a fazer nova é que seja presidente aquelle 
que tiver maior numero ele votos, porque creio que actualmente são presidentes 
elas camaras os juizes ele fóra . O artigo 135.0 diz . .. (Le'u .) A .lei r egulamentar não 
pócle existir senão quando se alterar o systema administrativo do r eino, e, até 
qtle sej a alterado, é preciso r egular-se pelo systema existente, o que é confor
me ao artigo 132.0 ela mesma carta. Vejo, pois, muito poucas cotlSas a alterar, as 
quaes se podem reduzir a, 1. 0 , r estabelecer em toda a sua integridade as eleições 
elas camams municipaes ; 2. 0 , r egular a presidencia elo vereador ele maior nume1:o 
ele votos ; 3. 0 , declarar que as fnncçõ es jucliciarias que as camaras exerciam sà.o 
definitivamente desannexas . A commissão, clesapprovanclo o projecto, eleve substi
tuir-lhe' quaesquer emenclas ou alterações para não frustrar as disposições da cart~ 
constittlCional, mas não eleve, debaixo elo pretexto ele perig-o, abandonar-se esta le1 
regu!amentar, perigo que 1J,.ào vejo possa existir em cumprir o que a carta orde
na. E preciso que quanclo quer emos rej eita.r a opin·ião dos outros por extrema 
não exager emos a nossa. 

CoNDE DA PoNTE:- Quando tratei ainda agora ele pedir a palavra sobre a 
Ol·clem não foi para impugnar a ieléa ele approvar-se o parecer ela commissão , por
qtte em geral não posso deixar de approval-o . O eligno par que acaba ele fallar 
propõe um objecto contra o qual eu fallei na penultima sess~i,o, isto é, que volte 
.para a cororoissão para mais amplamente declarar o que acha no proj ecto menos 
conveniente. A minha opinião é que não volte á cororoissão, para ser coher ente 
com o- que n'aquella sessão disse . A commissão ele legislação, encarregacla de ver 
este objecto, viu e examinou esta lei depois de toelo o tempo necessario, e propõ.e 
as clifficulclacles que encontrou, e conclue não combatendo nenhum elos seus artt
gos, mas dizendo que parece que o projecto é prematuro, e fnncla-se em que antes 
ela divisão çlo territorio não pócle ter logar esta lei, e no § 2.0 tambem parece 
dizer que o projecto falla na parte determinada no artigo 135.0

1 titulo VII da 
carta constitucional. Entretanto no § 3. 0 louva o projecto, dizendo que é judicioso, 
pois deixa a aclministração como está, por isso que depende de outras reformas 
que hão ele fazer-se . Eu approvo o parecer emquanto a que não se eleve trata.r 
cl' este projecto: senão depois ela divisão elo territorio, pois ainda c1ue pareça que 
não é nada o fazer agora uma eleição, havendo terras que não têem o triplo elas 
pessoas que hão ele ser eleitas com as circumstancias requeridas pela lei e eleger 
agora dois vereadores aonde depois deverá haver tres ou quatro, a mim pare
ce-me que não é pouco . De que se eleva fazer uma cousa quanto antes não se 
segue que se ha ele fazer logo immecliatamente, quando é melhor que se faça c~e
pois, e certamente esta lei se fará muito melhor depois ela divisão elo t erritono . 
Portanto julgo que o parecer n' esta parte é muito judicioso, porém ha uma parte 
elo parecer em que não ~oncorclo, e é quando diz que, longe de censm·ar, etc. ~n 
não sou n' essa parte elo mesmo parecer que a commissão, antes, ao contrario, ttr.o 
d' essas faltas uma rasão para que o projecto não seja approvaclo, porque os a.:·tt
gos 133 .0 , 134 .0 e 135. 0 da carta são relativos á administração; ora se o art1go 
133. 0 estabelece que haverá camaras, e o 134. 0 o numero ele vereadores, as ca
mara.s constitucionaes deverão formar-se conforme a estes artigos, mas hão ele lhes 
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pertencer ás mesmas camaras as funcções do artigo 136 .0
; e como a: lei que marca 

essas funcções não está feita , acho que esta é uma das rasões pelas quaes não 
eleve _ser aclmitticlo o projecto desde j{~ . Voto, pois, com o parecer, emquanto a que 
0 Pl"OJecto é prematmo, clifi'erindo elo parecer, em que penso que é injusto, que 
as camaras fiquem exercendo as funcções que hoje exercem . 

CoNDE DE S. MIGUEL: - Eu levanto-me só para r esponder ao sr. bispo elo 
Algarve, ~1 não disse que esta lei não era necessaria; o que disse foi que tal 
qua~ está concebida não podia j amais passar n'esta camara, e })Or isso votava que 
clev1a ser r~j eitada, dizendo-se ú camara dos senhores deputados que na maneira 
~m que está concebida nfio podia ser acloptacla, e se podessem r emetter outro pro
Jecto ou fazer -se aqui, porque o presente está concebido no mesmo espírito que 
estava a chamada car ta de lei el e 27 de julho ele 1822, e isso é o que não pócle 
admittir esta camara. 

CONDI~' DE LINHA.RES : - P ar ece-me que a camara não se póde dispensar ele 
proc1u·ar o cumprimento elas tres circumstancias que a carta exjgc : a 1. a, que as 
ca~m·as sej am todas electivas; a 2. a, que a presidencia seja dada ao vereador c1ue 
o~tlver maior numero ele votos; e a 3. a, que nas camaras não se exerçam funcções 
cl? P?cler jucliciario. Eu não digo que as disposições que se tomem não sej am pro
VIsorms e que depois possamos vir a alter al-as ; o que digo é que é do clever d 'esta 
camara propor uma lei regulamentar conforme a estas tres disposições, que são 
as essenciaes cl'este titulo ela carta. Creio que· é inquestionavel que a eleição que 
a o~·denação determina não está em todo o seu vigor, porque ainda que a legis
laça.o não está revogada., de facto não est<'~ posta em pratica; e se a camara poclér 
promover já um modo ele faz er as eleições e:ffectivas, é do seu cl~ver faz el-o. 
Ignoro se o senado de Lisboa é actnalmente uma ca.mara electiva, como o quer a 
c~rta constitucional, mas não ha duvida que todas o elevem ser. Sobre a presiclen-

• ~ Cia ser dada ao vereador que obtiver mais votos, um simples artigo a pócle tor
nar ~ffectiva; finalmente a carta não attribue ús carp_aras senão poderes no eco
~on:l~O e mtmicipal das mesmas cidades e villas, e não ha duvida que as fLmcções 
~cliCrarias até agora e até certo ponto eram exer cidas por membros elas camaras . 

car~a prescreveu mna alteração n 1esta parte, porque separ ou inteiramente o 
poder Jndiciario . E sta eleve, pois, ser a terceira consicleração a attencler particular
lllente. Direi alguma cousa sobre a influencia que a r e1mifio elas duas palavr as 
~camaras constitucionaes >> t em erradamente sobre alguns para lhes fazer crer que 
~e ~rata ele uma cousa mysteriosa e por isso perigosa, dando-lhes uma interpre
.a_ça? falsa. As camaras são constitucionae~, por isso que são exigidas pela con
~httu ção, mas a palavra ccconstitucionaln junta á palavra (( camara» não muda a na-
tn-eza d' esse corpo, que é sempr e mlmicipal, isto é, a ele um corpo que desde o 
t~mpo elos r omanos se óccupou elos n egocias domesticas elas cidacles . Agora p er 
gun~arei como um corpo eleito exclusivamente dentro de uma cidade, e sem mais 
a
1
ttnbuição e relações que o economico e mtmicipa.l cl 'ella, póde attentar ao po

c er real? 
O poder exercido , pelas antigas municipalidades não foi ele pouco serviço á 

causa r eal, quam1o as cidades eram ele mais importancia pelas suas riquezas e 
~tu·alhas ; hoje que estas têem climinuiclo em influencia, que se acham pr ivadas 
. aquella que o exercício elo poder jucliciario lhes dava, quando a justiça era abu

hlVamente exer cida pelos feuclatarios, aonde pó ele estar o perigo? Porque não se n: ele executar a carta constitucional, que em nada altera o systema recebiclo se
e ao para o r estabelecer; systema g11e não t em influencia sobr e a ordem política, 
t { 11e é só r elativo á administração? Acaso a carta constitucional, que limitou 
0 08 os poderes elo estado e os r egulou, não offer ece ella mesma meios poderosos 
~ara a clefeza e segurança do throno? Não torna ella impossíveis as USlll"lJações 
p m. todos os tempos perigosas, por isso que rompem o equilíbrio? Sou, portanto, de 
d~\!cer que a camara não cleixe de acbnittir esta lei r egulamentar e por meio 

e ~ de promover a execucção da carta. 
a u?NDE DE S. MIGUEL :-- Como eu fn.i quem clisse •qU:e quando se legisla para 
cli_capltal é cousa difl'erente de quando se legisla para as províncias, cumpre-me 

zer que o senado ele Lisboa, por um decreto ela senhora D. Maria 1, foi elevado 

~~------------------------------------------------------~----~-----··------~------------------
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{t categoria ele trilmnal. O preside4te do mesmo senado est{t aqui presente .e 
poderá explicar, melhor do que eu, o que houver n'este ponto. Quanto ao mms 
que disse o sr. conde eLe Linhares, fallarei se se trata,r do projecto na sua gene
ralidade. 

CoNDE DE PENA.FIEL:- Sr. presielente, peço licença para declarar que eu 
assignei o parecer ela commissão em consequencia ele se vencer aquella opinião 
qtle se acaba ele ler; porém o meu voto foi inteiramente contrario . • 

CONDE DE LmvrrARES : -O parecct ela commissão r eduz-se a duas partes : a · 
primeira, que não julga opport.una. a discussão d'este projecto ele lei, sem prlmeii·o 
se discutir o ela divisão elo terntono .i e a segtmda, que tambem não julga opportuna 
a eliscussão nem a dar-se a anomaha que se encontra no artigo 3. 0 1 que, a passar, 
nos claria cmnaras eleitas por -duas maneiras inteiramente di versas, vindo assim a 
complicar o systema ele administração, que eleve ser um e uniforme. Portanto ap
provo o mesmo parecer em toda a sua extensão, e sou ele opinião que este pro
j ecto não seja discutido novamente sem que estej am feitas as leis, tanto para a 
clivisão elo territorio como para o r egulamento elas mesmas camaras, cleterminaelo 
no ·artigo 135. 0 ela carta constitucio11al, e n' este sentido _peço se eleclarc o· meu 
voto na acta. 

CONDE DA PONTE: -0 digno par, o sr. conde ele Linharcs, parece-me que to
cou em um objecto que me diz r espeito, pm·que eu ftü quem disse «camaras con
titucionaes», mas não é porque eu dê um sentido clifferente do que elevem ter estas 
palavras. D esde a promulgação ela carta, todos somos constitucionaes ; o que 0 11 

disse foi que. o exercício elas ftmcções municipaes havia ele ser· conforme ao ar
tigo 135.0 ela carta constitucional, e eu tirava que era prematuro o projecto, por 
isso que tambem se haviam ele estabelecer novas funcções municipaes, que hão 
ele ser determinadas por uma lei. Agora ouvi dizer ao sr . conde ele s: Miguel 
que havia um decreto que tinha erigielo em tribunal o senado ele Lisboa : isso não 
tem força alguma, porque está destnüdo pela carta constitucional, que diz no a.r 
tigo 133.0

1 que em todas as cidades e villas haverá camaras, e por consequcncia 
eleve-a haver na cidade ele Lisboa, como em todas as outras. 

CoNDE DE LINHARES : -Quando fallei' ele camaras constitucionaes, não tfve 
em vista o clicto de membTo alg·um cl' esta camara. Aproveitei a occasião para ex
por a má intelligencia que se clava ~t r eunião el ' estas duas palavras, para lhes at
tribuir idéas ele perigo, que r ealmente não existe. 

Submettido á votação o parecer foi approvaclo. 

O r elator ela commissão incumbida ele examinar se o coel.igo fundamental tl:l 
monarchia fôra estrictamente observado, apresentou e leu o 

Parecer 

Á commissão, ú qual a camara encarregou, na conformidade elo artigo 139.0 

ela carta constitucional, de examinar se a constituição politica elo reino tem sido 
exactamente observada, para no caso contrario prover como for justo, lhe foi r~
mettido, conforme a r esolução da camara, p13la commissão de petições o 1·equer1-
mento ele Manu el F erreira Gorclo, em o qual allega que, tendo queTiclo propor uJl1a 
acç.ão criminal contra o conselheiro Antonio José Guião, r equerêra ao governo no 
mez ele março do anno pro:x:imo passado, pela secretaria ele estado dos negocias 
da justiça, para lhe nomear juiz n' esta causa, .com o fundamento ele ser o accusaclo 
freir e ele A viz e juiz elas ordens, provinclo-lhe ela primei·ra qualidade o privilegio 
elo fôro nos casos crimes, e ela segunda o impedimento ele se julgar a si propl"io i 
que o governo manclára consultar o clesembargo do paço, e que a r esolução ela con
sulta, conforme ao par~cer elo trihtmal, indeferira a sua supplica; que depois cl'isto. 
r equerêra ao mesmo tnbunal lhe mandasse passar certiclão ela consulta e de quaes 
foram os ministros que a assignaram, e que, sendo igualmente indeferida esta pre
tensão requerêra segunda vez ao governo pela dita secretar ia de estaelo, pela 
qual s~ passou aviso ao ~ri?tmal, mas concebido em ter~os qúe parecia antes pe
dir-se que mandar, permlttmclo-r.;e que em caso ele cluV1cla se consultasse o nego~ 



207 

cio, e que são passaLlos tr e::; meze::; sem npp~u·ecer consulta, nem cle::;1xrcLo algum 
a este respeito, pedindo por conclusão que esta cama.ra manle vir à sua pxesença 
a con_sulta e os r equ.erimentos da queixa, por se lhe negar a certidão, a fim ele ser 
defenda a pretensão de no1neação el e juiz . Parece á commissão que não pertence 
á ca. rnara o conhecimento c1'este r equerimento, quanto <Í certidão que a este pre
tendente se tem clLlvidado no tribtmal elo elesembargo elo paço, por ser negocio 
qu~ competentemente se comprehende na esphera elas attribuições do poder ex e
cut~vo, e por não se pocler por principio algum reputar isto por infracção ela car ta, 
l~tuto principalmente constando, pelo t eor elo r equer imento, · que o snpplicante se 
nao contentu com a certidão ela r esolução ela con. ·ulta a que se r efer e, mas a pre
tende ela consulta na sua integra, o qne não tem logar nem se ]Jratíca. 

Q~1anto á outra pretensão ele nomeação ele juiz para a causa criminal, que o 
su)?phcante quer intentar contra o conselheiro Antonio José Guião, ]Jarece á com
~111S~ão que, não sómente nenhuma infracção da carta houve, mas nem ainda in
Justiça em se lhe indeferir tal pretensão, antes muita conformidade com as leis ; 
por_qt~e não houve infi:acção, porque no ar tigo 14 5.0 ela carta § 16. 0 estão abolidos 
os .Jlllzes -ele co mmissão; e rigorosa commissão seria a nomeação ele um juiz para 
a sua causa, como requer, infringindo elle -mesmo assim a carta.: houve conformi
dade ?om as leis, porq ne n' ella.s está r eg11laclo o modo ele proceder quanclo são 
suspeitos ou tGem impedimento legitimo os juizes, sendo elo meio legal, marcado 
nas mesmas leis, que o supplicanto clcvüt fazer uso, em logar de requerer, figu
rando infracções que não existem, e ~mpreganclo assim n' este r equerimento, como 
nos. ele que junta copia, termos e expressões tão acres e clescomeeliclas, que são 
llltutp r eprehensiveis. . . 

A vista do exposto a camara cleliberar[t com a sua costumada sabedoria . 
l Sala ela commissão, em 7 ele fevereiro de l828.= il1a?'quez ele B01·ba= Conde 

CQ ,L ottzã) D. Díogo = Conde de Penajiel=Concle elo Rio Pm·do= Conde da La
~O..=J.l!lw·quez de Pembal = Concle de Lwnia?·es=Cuncle de LinhaTes= Concle ele 

· lVligtt~l, relator. 

Quando transcrevemos no tomo III a carta elo dr. Bernardo J osé de Abrantes 
~ Castro a sir vVilliam A'Comt sobre negbcios políticos, acompanhümol-a ele uma 
~ elenvolvicla notai, na qual, entre otltl'OS Elocumentos, se encontra o elecreto ele 

c e abril ele 1827, nomeanclo-o conselheiro ele embaixada em L oneh·es, com o 
fim de afastai-o ela côrte c do exercício de eleputa.clo, conforme se dizia, diploma • 
que deu log·ar a commcntarios cb imprensa perioclica . E ste a.cto elo goYerno não 
089-lleceu á commissão de infraoções ela cama.ra electiva, que, prosegnindo no seu 
llllnucioso trabalho, apresentou em 11 de fevereiro a seguinte 

:Indicação -

.A commissão encarregada ele proceder ao exame orclenado no arti go 139 .0 ela 
c~t~, ~Jropõe que a.o :;9verno, pelo ministerio elos negocjo: estrangeiros, se peça i ~Informe esta camara se ha lei qnc creasse o logar ele co1.1selheiro de emba i

- ae a e lhe concedesse ordenado e em que quantidade. 

1
• Casa ela commissão, 9 ele fevereiro de 18:28.=Bispo de Cabo VeTde=Anto

~~0 Camello Fortes de P ina=Mcmmel de 11!Iacedo P e1·eim Cout·ínho = Rod1·iqo ele 
ousa Castelto BTanco = José JJ1achaclo ele A7JI'eu=Leonel 1'cwm·es Cabml. ' 

pa,. No declu·so da mesma sessão compareceu o mi.uistro elos negocias ela fazenda 
c~ ~a apresentar o relatorio, contas e · orçamento da receita e des]Jeza elo estado, 

JOs termos são os seg-uintes: 

Relato rio 

iuf Senhores: -- Em observancia das m:clens ele sua alteza a serenissima senhora 
stj~11~a reg-ente, em nome de el-rei, e elo que diS})Õe o artigo .138. 0 da carta con

llCtonal da monarchia, venho hoj e a.presentar a esta camara : 1. 0
, o r esumo ela 

1 
Vide o ll.lludido tomo, pag. 790 a 794. 
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conta da r eceita e clespeza elo thesouro publico respect.i va ao anuo precedente de 
1827; 2.0

, a conta da receita e despeza da junta elos juros r elativa ao mesmo anno; 
3.0 , o orçamento approximaclo da divitla public::t. do es.tado; 4 .0

, o orçmnento pro
vavel da receita e clespeza para o col't'ente anuo de 1828 . 

Vasto campo, senhores, se me offerecia aqui para longas e meditadas obser
vações; porém, nem a estreiteza do_ tempo _e o p;recario estado ela minha sat~de o 
permittiam,_nem esse por certo sena o meiO mms adequado para dar r emeclw ao 
mal, quando elle de facto existe . 

A franqueza e a boa fé devem ser as bases sobre que r epouse o systema de 
um governo livre e justo, e é deb::t.ixo cl'este ponto de vista que eu passo a expor 
a esta camara o que entendo, e sua alteza me ordenou, sobre cada um elos quatro 
importantes objectos qne deixo r eferidos. · 

Sobre o r e sumo ela con ta do Lhesouro publico 

Por este r esumo (n. 0 1) se observa;rá que o saldo existente no 1. 0 de janeü·o 
de 1827 eram 79: 187tH70 réi s ; que a r eceita orclinar ia, effectivarneute entrada 
no thesouro, forani 6.400:710a570 réis; que a receita extraorclinaria (isto é, a que 
r esultou elo emprestimo e outras tTansacções similbantes), montou a 3.499:472i)if:>S l 
r éis, e que a receita por -depositas e de cofres não p ertencentes ao tbesom·o che
gou a 306:7471)855 réis, subindo tudo a 10.286:118a476 r éis . 

Pelo mesmo r esumo se verá igualmente que a clespeza montou a 9.959:609a6Só 
r éis, e que o saldo existente n o fim elo aw1o eTam 326 :50Sa79 1 r éis . Por uma; 
simples inspecção da despeza se verá tambem que só o exer cito e a marinha ab
sorver am 6.093:227 1)291 r éis, isto é, quasi toda a receita orclinaria da nação . O 

' thesouro (forçoso é clizel-o) não pócle formàr juizo algum certo sobre _esta impor· 
tante clespeza, porque as r epartições que a fizeram não dão contas ha bastantes 
annos, e por isso os ' documentos que comprovam esta grande parte ela clespeza 
publica na conta elo mesmo thesouro são os simples conhecimentos ele recibo elos 
thesoureiros cl'aquellas Tepartições . E scusado é, senhores, demorar-me em r efle
ctir sobre um mal, cujas tr::t.nscenclentes e funestas consequen cias são a todos b em 
patentes. 

P elo que acabo ele expor, verá a camara que ha uma clifferença mui notavel .e 
saliente entre a conta da r eceita e despeza publica do estado, que a carta constl
tucional exige, e a conta da r eceita e clespeza do thesouro, que tenho a honra de 
apresentar. Algum tempo ha de decorrer antes de chegar a epocha em que aquella 
conta se possa apresentar como convem : ella devedL ser o complexo das contas 
ele todas as r epartições do estado ; deverá mostrar a positiva applicação dos cabe
claes que as leis ti verem destinado para cada nm dos ramos ela clespeza publica ; 
e deverA, finalmente, ser instruída com as peças justificativas que comprovem essas 
mesmas despezas elo estado. 

Para chegarmos a um tão util r esultado é necessario, senhores, que o thesouro 
se organise nos t ermos que di spõe a carta ; que n' elle haja uma escripturação sim
ples, methoclica e i ncliciosamente classificada, e que a mesma organisação se cl ê a 
todos os estabelecimentos de administração publica, quaesquer que elles sejam, a 
fim de que tudo mar ch e ao mesmo fim em hal'monia e se consiga facilmente o re
sultado des~j ado. 

Sua alteza a serenissima senhora infanta r egente sempre deu a est e impor
tante e t ranscendente objecto aquella attenção que o bem publico lhe merece, o 
que a camara terá reconhecido, á vista das propostas que por ordem sua lhe foratn 
apresentadas nas duas sessões precedentes . Por consegLlinte, da sabedoria da ca· 
mara espera a mesma augusta senhora as providencias legislativas, que tão pon
deroso assnmpto demanda imperiosamente. 

' Sobre a conta du junta elos juros 

Por esta conta (n. 0 2) v erá a camara que o saldo exist ente no 1.0 de j an eiro 
de 1827, comprehendendo apolices e t itulos de div ida publi ca, eram 658:5111)630 
réis, e que a r eceita effect_iva montou a 1.219 : 759~338 r éis, o que tudo p erfaz 0 

total de 1.878:2701)968 ré1s, que na conta figura.. Ver-se-ha igualmente qu e a r e-
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c:ita effectiva é formada de 570:571~450 r éis, que entraram por con!a elos ren
chruentos de 1827, e ele 611 :939t$0õ0 réis , que se r eceberam elos annos antece
dentes , senclo o resto proveniente ele receita extraordinaria na importancia de réis 
37 :248ô838 . . . . 

Emquanto á clespeza, ha a observar qtte 556:5358338 réis foram applicaclos 
a? pagamento de jtuos; 337 : 1 82~647 réis em distrate de capitaes que os ven
Ctam; 3~G : 494t$7 49 r éis , em r esgate de títulos ele divida publica flnctuante ; réis 
1 6 : 802~800 em papel moeda clilaceraelo, que se que'imou; e 32 :69275 201 r éis em 
compra de papel para sm· ·sellaclo, preparo elas machinas, ordenados ele emprega
dos, elespezas elo expediente, etc .. ; vindo assim a subir a clespez[t total ela junta 
a 1.~69 :707~7 35 réis, e a ser o saldo existente no 1. 0 ele janeiro elo corrente anno 
6?8:D63t$233 r éis, sendo em metal 180:9141)599, em papel moeda 196:2251$400 
rets,. em apolices com ven9imento ele juro 7 :958~171 r éis, em títulos ele divida 
pubhca 223:464~463 réis. A vista elo que :fica exposto a caroara julgará se esta 
conta satisfaz ao que convem. 

Sobra o orçamento da divida p ulJJica 

D e tudo o que se t em publicado até ao presente, comparado com o. orçamento 
(n. 

0 
.3), verá a camar·a o quanto diversificam as op.iniões ácerca ela nossa clivicla 

pubhca, -a r espeito ela qual tão diversos como inexactos juizos se têcm arriscado. 
O govemo não póde afiançar a exactidão cl'este orçamento em todas as snas 

partes, se bem que para isso tenh a trabalh ado ; mas pensa que elle não clifferirá 
em muito ela approximação que pócle dar-se em objectos cl' esta qualidade. · 

A clivicla publica actual é orçada em 39. 1 00:000~QOO réis (quasi 10q milhões 
:le cruzados), e, segundo a legislação presente, eleve a mesma divida r eduzi r-se 
,tls tres seguintes classes: cliv.icla consolielacla, divida fl.uctuante e divida corrente 
c o estado . 

A divida ela 1. a classe (isto é, a consolidada) sobe a 20.402 : 000~000 r éis,. 
~endo 1 3.402:000~000 r éis fundados na junta elos j uros e 7 . 000:000~000 r éis no 
fhesouro publico, e alguma cl'esta cl escle longos annos a esta parte . A que está 
llndacla na junta dos juros nenhum cuidado clú ao governo, por isso que as hy
~otl~ecas que estão applicaclas para o seu pagamento offerecem para elle uma ga
lantia snfficiente, e aos cr edores a bem funclacla conüanca ele que r esulta o cr edito 
publico elo estado . E stas hypothecas, senhor es, têem si~lo pelo govE\rnO r eligiosa
~1 efte respeitadas, nos termos c1ne as leis ordenam, que a justiça exige e que 1:,\ amam todos os bem entendidos. interesses da sociedade ; e é a. esta co~stante, 
. a, e firme conclucta que sem duvida se eleve o augmento elo credito publ1co, que 
le nota clescle annos a esta parte, b em como a estabilidade elo mesmo cr eclito , a 
}~~p~ito elas vicissitucl~s occorrielas. e ~la r ecente crise p~r ql~e temos passado. 

a. e, senhores, o magteo poder ela .JLlstlça e ela boa fé, pnmano fim el e um go
:ebao constitucional ! Emquanto á div:iela fLmclacla no thesouro publico, convem 
8
\ er que ella se compõe ele 1.600:0001)>000 r éis , el e Testo elo empr estimo feito 

_ ~: e 0 banco em 1823, c;l ele 5.400:00015000 r éis em qne se orça o capital elos ju
ros reae_s, Cl'0a importancia exacta só pocler~t ser apresentada no orçament0 futu-
80 ' por 1sso que o seu conhecimento depende ele um minucioso exame sobre ses-
5enta e oito folhas em que os r espectivos jmos vem lançados, a rasão ele 3, 4 e 
sa~or cento. ~ primeira cl'es~as cliYiclas tem as hypothecas que geralmente são 

0 
das, e por 1sso nenhum cmclaclo nos deve ·tambem dar; e a segunda clepencle 

re set: credito elo prompto pagamento elos r espectivos juros, a que seus cr eclo
lll:11 teem um direito inclisput~vel. Sobre este ultimo obj ecto fallar ei ·mais larga-

te n.o .seu competente logar . ' 
13 ~ cltv1cla da 2. • classe (isto é, a fl.uctuante e que não vence jures~ , monta a 
vicl ~0 : 0.~075000 r éis ; a saber: papel moeda, 6 . 000:000~000 réis ; titulos de cli
car~ pnbhc_a liquidada, 6.490 :0006000 r éis; liquidações passadas por virtude da 
sar a ele lei el e 3 ele fevereiro ele 1827, 66:000~~000 r éis ; cli tas ·que r estam a pas
cia,~t4~:000í)IOOO r éis, segundo o que s.e pôde orça;·; empr~stimo feito P.elos ne9o
dito ~8 . ela praça elo Porto para a fehz re·stanraça.o elo r emo, 240:000JOOO réts; 

eJto pela casa de Bandeira e outros pma a constl'Ucção do hospital real da 
14 
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marinha, 100:0001)000 réis; tÍ casa do conde ~a Povoa (approximachmente), réis 
300:000b000; letras antigas elo commissariado, 324 : 000·t~001) réis;. o que tudo per-
faz a refci-ida importancia_ · 

Pelo que respeita ao papel moeela, o orçamento é fundado sobre os calculas 
dos homens mais versados e sobre o r esultado da operação de que foi incumbido _o 
banco, o qual apenas apresenta até ao fim do anuo preeedente 3 . 900:000.1~000 _réi_s 
ele papel moeda carimbado . Sem duvida, senhores, qun esta divida affecta mtu eh
rcctamente as rendas elo thesouro e os interesses ele todas as classes ela sociedade, 
e por conseguinte toda a providencia qrLe a cama.ra tomar a bem da sua rapida e 
progressiva amortisac;ão, sení um elos maiores .bens de que toda a nação possa par-
ticipar. . 

Emquanto aos titulas ele divida publica liquidada, todos sabem que paru. amortl
sação d' este capital se acha applicado o proclucto elas vendas elos bens proprios da 
corôa e algLms encontros entre o estado e seus devedores, quando elles são ao mesmo 
tempo credores originarias; e a experiencia tem mostracl.o que por estes e outr~s 
meios se tem resgatado, no curto espaço ele seis annos, a avultada somma ele ré1s 
6.251 :090~614, o que prova a possibilidade ela extincção formal cl'esta divida por 
meio elas mecliclas qne se acham aeloptaclas . Limitarei a isto as minhas observa
ções sobre este objecto, visto que a sabedoria cl'esta camara jà preveniu o grande 
inconveniente que havia a moralisar; fallo ela revogação elo clecreto ele 11 ele se
tembro ele 1826, que acaba ele ser tão justamente decretada. 

A respeito das liquidações, direi apenas que o seu processo não está ainda ul
timado, e qtle a commissão respectiva, se bem que extincta ele cliroito, não póclc 
de facto deixar ·de progredir por mais alguns mezes na longa e penosa tarefa elo 
que tem sido encarregada. Esta circumstancia, porém, com justíssima rasão não 
empeceu a camara de prover ele rem eclio sobre os meios ele pagamento cl'este 
acrescimo de divida, porque tal havia sido a promessa afiançada na sessão do 
anno proximo passado. 

Quanto ao emprestimo feito pelo corpo elo commercio elo Porto em 1808, sua 
alteza considera esta clivida mui sagrada, não só pelo grancle e louvavel fim para 
que foi contrahicla e applicacla, mas especialmente porque os seus briosos mutuan
tes, não contentes com o:fferecerem voluntariamente aquelle emprestimo, offertn
ram tambem logo o pagamento ele um imposto annual para a sua amortisação, o 
qual, chegando a produzir talvez mais ele 800:000~000 réis, foi todo convertido 
em beneficio elo thesouro publico, sem que em partilha lhes coubesse um só real. 
A estas e outras operações financeiras, tão mal entendidas como malfadadas, é que 
elevemos, senhores, a funesta' frieza e incli:fferença com que todos obs@rvam a Jlttn 
financeira elo estado, .quando mesmo se vê a ponto do sossobrar debaixo elo peso 
c1e algnma medonha borrasca. Convem, portanto, que o effectivo pagamento cl'esta 
divida se decrete conjunctamente com os meios neccssario s e proporcionados t\S 

circumstancias elo estado, sem que obste o ter-se já liqnidaclo alguma parte da 
mesma di\Ticla, porque toclos os obstaculos elevem clesappareccr na presença de 
motivos tão ponderosos e justificativos. 

Quasi o mesmo direito considera sua alteza que assiste á casa de Bandeira 0 

outros, pelo emprestimo qae tU~mbem fizeram para se erigir o hospital real ela :ma
rinha, o qual, começando lJOr ser pago pelos r endimentos ela alfauclega por alguro 
tempo, foi ultimamente manclaelo sa,tisfazer em prestações, que ainda. não tiveram 
logar, por decreto ele 2 ele março ele 1826, que terei a homa ele offerecer á con
sideração ela camara conjunctamente com os mais papeis relativos a este objecto, 
quando assim pareça neccssario. 

Offerecerei tambem, se preciso for, os papeis que existem relativos á conta 
pertencente á casa elo conde da Povoa, que se acha ainda por ajustar; sendo certo 
que sua a1teza considera tambem esta divida mui digna ele attenção, IJOr isso que 
procede ele credites que a mesma casa abriu a<:> governo em diversas praças es
trangeiras para compra ele petrechos bellicos e outros e:ffeitos na epocha ela guerrn. 
peninsu1ar. · 

Na divida por' letras elo commissariaclo comprehenclem-se 88 :49Sa.660 réis ele 
resto de letras com pot·taria, as qua.es tiveram estabelecida para seu pagamento a 
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consignu.ção mensal de 8 :0001~0PO rei:, que foi ele facto suspensa em 1826, e que 
~ua alteza e1~t~ncle ele jL1stiça haja. de continuar na proporção da importancia actual 
c a mesma divida. 

. O yesto ela divida :Bnctuante parece que deverá ser comprehendido nas pro
VIclenCI~s _que se acham em vigor e que ele futuro se hajam de adoptar. 
l A cltvida ela 3.a classe (quero dizer, a divida corrente contrabida desde o 1. 0 

c e outubro ele 1822 em diante) monta app rox.imaclamente a 4. 778:000t)000 réis; 
~ 9sr~?~r: .. J.:elo .~ini sterio ela guerra, l.GG4:000i$000 r~is; pelo. cla_ma~·inha, réis 

u4.3b01)6b7 re1s; e pelo ela fazencla, 2.880:000aooo ré1s, como rbms mmclamente 
se poder~ ver no orçamento n. o .3. Esta di viela, em verdade gmnde, é aquella que 
ma1~ senos cuidados dá. ao g·overno, pela m gente necessidade elo seu pagamento, 
el nao menos pela desigualdade com que se tem procedido a r espeito elas diversas 
c asses de credores. 

Os que mais desattencliclos têem sido. são os credores por tenças e juros reaes ; 
~os primeiros não se tem feito pagamento regular ha cinco annos, e a su~ divida 
h Otçaela em 1.200:000!$000 réis; e aos segundos ela mesma fót·ma se uno paga 

a quatro annos, e a sua divida é calculada em 1.080 : 0001~000 r éis . Sua alteza 
~" q;wm a sorte dos credores do estado nunca foi inclifferente) teve os maiores 
c eseJGs ele mandar pagar esta divida até 1826, quando se negociou o emprestimo ; 
n:as, observando que os meios à disposição elo g-overno nfio eram para tudo suffi
Cien~es, preferiu antes difl'erir o seu pagamento para quando se acloptasse uma 
med1_ela geral, que a todos satisfaça, elo que continuar no systema elos pagamentos 
paJl'Ciaes c i~regulares, qu.e, sendo r.igoTosas excepções, são sempre odiosas 11 todas • 
a~ classe~ . E evidente, senhores, que o pagamento ele tão avultadas sommas nfio l ge racwnavebnente esperar-se elos rem.u·sos orc1inarios do thesouro, os quaes nem 
d :speza conente podem fa.zer face. P11rece, portanto, indispensavel que 11 sahe-
~ria d'est11 camara prôva de remeclio, porque a necessidade insta, o mal se ag

giava_ ele cl~a em dia e pócle finalmente chegar a ponto ele ser i1Teruecli11vel. 
t l Ets-aqUI, senhores, ·em termo abreviado, o quacho da clivicb pttblica .da nação, 
~ qual a minha curta esphera o sOLtbe delinea.r; se elle não é lisonjeiro, tambem 

llil.o 1) are c , . ' - . l J l l . . p . r L • e1a sobremaneira c esagraCtave , se porventura se 11ttenc er aos mews que 
t a~a 0 seu pagamento se acham applicados, e muito menos o sení. se for coofron
t~~ 0 com os da divida publica, que hoje pesa sobre a mn.ior parte elos outros an
e~~~s e _novos estados. Resta, senhores, que a economia succecla á profnsao, c que 
se . re~lZ mudança de systema seja precedida pelas reformas que prudentemente 

Ju garem possíveis e inclispensaveis. 

Sobre o orçam.ento actua l 

só fiA organisação ele mu orçamento exacto, meti10dico c r egular é obra por certo 
c lha do tempo e de summa difficnldade. Os governos elas nações mais cultas, 
g .G[ne ha muitos annos gosam ele representação nacional, ainda hoje se acham em 
l;~~cl~s e:nbaraços para a formação do s seus orçamentos annuaes; nenhuma cl'el
te: 0_~a ainda a meta ela perfeiçfLO n'esta materia; e a despeito elos seus constan
taut~s ~rços, ainda todas luctanÍ com mil ~storvos e clifficuld~cl~s . Q~1e pó_ele, por
syste~ se?hores, esperar-se ele nós, que nao temos uma adm1mstraçao umforme e 
dar ab.ca, nem um só elemento que não discorde, quando se pretende aceommo
"'e11 J;ta grande machina? Se isto é exacto, como creio, a camara julgará du indul
~ "~la com que tenho direito a ser tratado, em attenção ás difficuldacles que teria 
sicle1~cer para levar o orçamento mesmo ao estado de imperfeição em que o eon-A' e em que ele fact0 se aclJa na reali61aele . 
orgaui~lltro fim.s me propuz quando concebi o methodo e systema. em que se acha 
a f1ru ele c 0 este trabalho: 1. ", estabelece~· um ~ypo g eral para ~o das as repa~-tições, 
l'eceit que no futuro este processo SeJa mms prompto e facü; 2.", classificar a 
qnalcla : ;1espeza publica, por maneira tal, que seja facil .obter a averiguaç?io ele 

llel !tlCto • 3 o b . . d "t e eles . G . ' • , c amar a um ponto tmieo a max1ma parte a mesma rece1 ·a 
que ~tez?-, a fim ele que sejamos avaliados pelb que r mulmente temos, e não pelo 
nistt·a x;ciosamen.te se nos quizer calcular ; 4. 0

1 
apresentar os effeitos ela nossa aclmi-

ç,~o no sc~1 verdadeiro ponto de vista, para que possam j nsta.mente ser ava-
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liados . Bern longe, senhores, lle me lisonjeitr de havei· conseguido uma parte dos 
fins em vi sta, eu creio, pelo contrario, que apenas n ff.o terei ele todo 1Jerdic1o o 
fructo do meu zêlo e trabalho, e tanto me basta. 

Á vista elo orçamento (n. 0 4) será patente á camara que a r eceita ger itl e~o 
estado sobe a mais ele 11.030:0008000 réi s, assim como a clespeza excede a réis 
14.899 :00017\000 réis, o que assüs demonstra o quanto os povos estão pagando e 
quaes são ainda os r ecursos elo mesmo estado. 

Do mesmo orçamento veri a camara que a r eceita provavel elo tb esonro pu
blico é computada no conente anno em 7.300: 12lb8 14 réis, que a dcspeza é or
çada em11.417 : 673~533 r éis, e que o deficit vem, portanto, a ser ele 4.117:5b11;1719 
xéis . 

P elo que pertence á receita, convem saber que foi calculada com attenção ás 
entradas que provavelmente se devem r~alisar no presente anno, e não em rela
ção á importancia elos lançamentos e certidões que lhe r espeitam; porquanto é sa
bido que, segundo a legislação actual administrativa, a maior parte elas r endas 
pubHcas só vem a entrar no thesou'l·o no anno subsequente ~íquelle em que são 
vencidas. Todavia, para se fazer um juiz;o approximado sobre este assumpto, cal: 
culou-se tambem a r eceita pelas certidões, e el 'este calcldo r esultou saber-se que 
ella chegará a 6.832 : 364~094 réis, isto é, menos 467:757 {/,720 réis do que se 
conta r eceber segundo o orçamento . 

Antes de passar ao artigo da clespeza, observarei que a r eceita poderá talve_z 
augmentar, se porventura se tomarem medidas que facilitem a cobrança elas divJ
clas activas do estado; e por es ta occasião acrescentarei que o capital sobre ql~O 
correm execuções nos juizos elos feitos ela r eal fazenela, monta a mais ele ré1s 
629 :0001)1000, como o demonstra o mappa que apresento, e que é bem dig·no ele 
ser observado . . 

P elo que pertence á clespez;a, o orçamento contém as sommas pedidas pelos 
r espectivos ministeri os ; a saber : pelo da guerra, 5. 710:634ij;885 réis ; pelo da ma
rinha, 1.348 :0161;1275 réis ; pelo dos negocias estrangeiros, 435:964t)j 21U réis; pelo 
do r eino, 556 :814a258 réis; pelo ela justiça, 249 :238tH99 réis ; sendo o r esto per
t encente ao da fazenda. D'estes orçamentos parciaes foi extrahiclo o orçamento 
geral, na fórma do artig·o 138.0 da carta, sem outra alteração alguma que não 
seja a do methoclo e a de evitar du1Jlicações, que aliás appareceriam a çacla pass_o; 
porquanto parece que a cada nm dos r espectivos ministros incumbe r esponder 
pelo orça1nento offerecido, para cl"0o fim eu os deposito sobre a mesa, para serern 
conjunctamcnte examinados. . 

Todavia, na qualidade de ministro eb faz enda, s~j a-me licito morali sar por um 
momento sobre as despezas, que em geral se acham orçadas com fundam ento nas 
bases adaptad as . 

O ministe1·io da gue rra tomou por base elo seu orçamento a r eg·ulação ele 29 
de_outubro ele 1814 , cuj a força é de 40: 840 homens e 5:620 cavallos, sem coro
prebencler a policia elo Porto e a ela capital; e sobre esta base legal, mas não r eal 
e effectiva, foi habilmente orçada a despeza que fará o exercito, se porventura 
ella for approvacla) como não é ele esperar. 

P elo a1tigo 114.0 ela carta ás côrtes geraes é que pertence designar a força 
militar perm anente de mar e t erra, segundo enteneler em conveniente ao estado; e 
não entrando eu agora n''uma questão que me não pertence, ouso todavia affinna.r 
que a força designada na r eferida r egulação me parece muito · cles}froporcionacla. 
com a população do r eino, com a necessidade ele braços, de que carece a no ssa. 
agricultura, industria e commercio, e sobretudo com os r ecursos das rendas do 
estado. A camara tomará este importante negocio na consideração de qne ellc n1e 
parece credor, fi cando prevenida ele · que o orçamento actnal excede ao elo anuo 
passado em 1.505:845:1)!794 réis, só porque n'este anno foi calculado sobre a r efe
rida base legal, qu e não havia sido aclopta cla no anno proximo passado. 

Qnanto ao ministerio da marinha, a simples leitura do orçamento no r esum_o 
(H), auxiliado com os documentos· originaes ele ·que o mesmo foi extrahido, babJ.
litará a camara para formar o seu juizo sobre as r eform as e economias que ·seJJ1 
duvida me parecem inclispensaveis . 
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Pelo que r espeita ao ministerio elos negocias estrangeiros, persuado-me que as 
notsas apnraclas circumstancias mal poderão permittir a avultada clespeza· que se 
ac la orçada; comtndo, a camara, confrontando o estado actual elas nossas finan
Ç~s com as relações políticas elo estado, tomaní sobre este assumpto as clelibera
çoes que l~1~ parecerem mais justas e acertadas. 
c1 .Yos mm1sterios elos n egocias do reino, justiça e fazenda muitas e,conomias po
r: rao tam~em fazer -se, porque em toda a parte h a que reformar; 1.'Das nunca o 
ti. s_:1l~ad~ cl ellas poden~ ser tran~cenclente e de grande monta, em,9.uanto as r epar -
.?oes n,w forem r ecluz1clas ao pe em que, segundo a carta, deverao ficar . Em re
f~:' sen~ores, pó~e dizer -se. que o no~so illaio.r mal provém elos desperc~i~ios q~e 

01 lo~ar no art1go cc maten al do serv1ço publlcoJJ, por falta ele uma achmmstraçao 
, economJca e r eg-ular; mas. não se entenda por isto que julgo superfl.uo tocar 110s 
~t~ros artigos ela despeza publica, porque (torno a repetir) em toda a parte ha -que 
re1ormar. 

)ti v Do qn~ deixo ~xver:c1~~1o colligirá a c amara. que o deficit elo th~souro é sus~e
l el de grande cluummçao, e que com economras prudentes, mas v1gorosas, mmto 
se pode~·à melhorar o estado elas nossas finanças . As reformas são por certo indis 
pe?sa;eJs ; mas, para se obterem com vantagem, é necessario que a prudencia e 
a Justu•a o · ~· r 1 · · l · · · · c1 ) t;mem a ma.o r e10rmac ora, fiem que Jamars se perca c e v1sta o prmcrpw 

e que a economia n~to cons iste em nada despender, mas sim em bem gaatar o 
que é absolutamente necessario. 

Quanto ao orçamento da junta elos juros, a sua r eceita offer ece bnstantes meios 
para fazer face ao pagamento dos juros e aos distrates e amortisacões forçadas da 
sua responsabilidade, sem embargo ele que suba ao total de 943 :0.'31 6898 réis; e 
snp~osto ainda estejam por negociar 1.010:0001))000 réis do emprestimo passado, 
~- 08 seus respectivos juros e amortisação hajam de pesar sobre a r eferida junta; 
c~·llando venham, corno é natural, a negociar-se, comtuclo é ele esperar que o pro
t uctto elo papel sellaclo venha a éobri r esse augmento de dcs1)eza, e nada tem, por-
an o, a t_e~er o govemo nem os credores da divida .consolidada . 
lllnii~~pet~r~t aqui .uma idéa, que j ~í toquei em outFa parte, e vem a ser, que é 
0 . ·u 1 8~nJ euo para sua alteza o poder assegurar a esta ('amm·a que, apesar elas 
c~c1 açoes que tem havido nos cambios e na maior parte das transacções cornmer
r~aes, as _apolices da junta não têem rebaixado de preço, sem embargo de anda
ra lll

1
na. Circulação mais ele 33 milhões de cruzados; prova inquestiona vel ela favo

re v~ . situa~:\ o do credito elo estado e da confiança que o publico tem nos seus 
P1sentati_vos, qtHlllclo são su:fficientemeute ga.rantidos e respeitados. . 

di .. ersuac1Jclo ele que ass{ts tenho abnsaclo ela indulgcncia d'esta camara, nada 
dor ~h <Ít:erca elos orçamentos parciaes de cada uwa elas r~partições independentes 
co esotno . Limitar-me-hei port.anto a observar, em geral, que muito conviria re
:li:~l~entrar toda a receita e despeza do estado, estabelecendo-se duas unicas cai
e:ts 'la saber: caixa da . receita e c1espeza corrente e caixa do credito publico elo 
~ ac o. 

êÍs Observarei tambern mui rapidamente que algllns dos orçamentos respectivos 
ine~ossas províncias ultramarinas me parecem bastantemente imperfeitos e mesmo 

.o..actos Iot t d . . h . . ~ . t cl'aq 
11

· · ., o su1)pos o, everm acrescenta r que, na mm a opmwo, a rna1or par e 
r"'to ne es governos carecem ele ·subsíd ios, que só :í vistn. dos novos balancos pode-' ser · ' 

O . con~en_1 entemente orçaclo.s. . . 
cont. h~mp1 est1mo decretado pela carta de lei de 31 de março de 1827 fo1 parte 
l1Iai~a 1~0 na junta · dos juros eom as conclições conteúdas no clecreto ele 19 ele 
elas :D 

8
:
1 sequente, parte negociado com o banco de Lisboa, nos termos e debaixo 

20 d 
01.~al Jclades _ expressas na obrigação geral, passada em fórma de alvará, de 

l):wtee J~l ho do chto anuo, e condições cuja copia tenho a honra ele apresentar; e 
l.OlO·oo~'thnente, resta ainda po1· negociar, na irnportancia, como disse, ele r éis 
l'ccll:l e~t MlOO. So.bre est e assumpto a camara será satisfeita com todos os escla-

H os qne mms possn. desej ar. 
haria es ta-me, senhores, clar conta a esta camara ele algLUuas elespezas extraorcl.i
rece ~ qule occorreram durante o anno proximo passado . A primeira que se of;fe

e a c a nau D. João VI) cuja importancia se não sabe ainda ao certo, por falta 
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da r especti\7 a conta. Sabe-se, todavia, que o nosso ministro em Lanches foi obri
gado, por cireumstan...:ias imperiosas, a servir-se do seu credito para com a casa 
ele Baring & 0 .", a um ele obter um avanço de 15:000 libras esterl inas ao juro de 
5 por cento para occorrer a esta despeza; e igualmente sabe o governo que este 
avanço foi promptamente satisfeito, com os j uros cornpetentes, na fórma elo qtte 
em seu nom.e se havia estipulado . A segunda é a clespeza elas embarcações que 
foram mandadas para Inglaterra, para cuj o apparelho e custeamento se ~espenclen 
aqui a quantia de 14:00015{000 réi s, e se mandou pôr em Portsmouth á disposição 
elo r espectivo commandante a somma de 36:0006000 réif?. · . 

E, finalmente, a terceira é a despeza para a viagem de sua alteza o serem~
simo senhor infante D. Miguel (que a Providencia traga u salvamento), pura cup 
conta se remetteram j á 9:000 libras aos nossos agentes em Londres . 

Concluo, senhores, ponderando a esta camara, em nome de sua alteza, que s_e 
tome em seria consideração tudo quanto tenho t ido a homa de expor com ficleh
dacle sobre as necessidades actuaes do estado, a fim de que seja habilitado o go
verno para occorrer ás precisões publicas, ou seja por meio de r educção na des
peza, o:t por meio ele augmento na receita, ou, finalmente, em ultimo extrero~, 
por mmo de novo emprcstimo que se haja de decretar e contrahir com as possl
veis vantagens . 

Lisboa, ll de fevereiro de 1828. = .1Ylanuel Antonio de Cm·valho) ministro da 
fazenda. 

N.0 ·I- ncsUII IO ria conla ria rcccila c dcS jiCZil do lhcsouro puhlico 11 0 anuo de 18 2 í 

Receita 

Saldo que existia no fim de dezembro ele 1826": 
Cedulas, titulas de divida publica e outros .. . ... .' . .. . 
Escriptos elos assignantes elas alfanclegas e contratos . . 
Papel moeda . ... ... ... .. ... . .. .... . .... , ...... .. . . 
l\fetal. ... ... ...... .. . .... .. .. . ...... . . . ......... . 

Receita ordinaria clú thesouro: 
Alfandegas com o donativo de 4 por cento . . .... .. .. . 
Dccima e restos da contribuição de dcfeza .... . .. ... . 
Sizas, terças c real el e agua .. . . . ..... . ...... . . . . . .. . 
Chancellarias e sêllo ....... . ..... ..... . . .... ..... . . 
Subsidio litterario ........... ... ... . .. . . .. . ....... . 
Ben~ proprios c almoxarifados . ... . . .. . ............ . 
Commendas vagas . ...... .. . . . . . . ..... ...... ..... . 
Anuo vago elos beneficios ccclesiasticos . . . .. . ....... . 
Casa ela moeda . .. . . ... , . .. ... . ... . ..... .... ... . . . 
Casa ele BrHgança ....... . .... .. .... ... ... .. . .. . . . . 
Contrato do tabaco e sabão . .. . .... ... . . .. . . .. . . ... . 
Bulia da cruzada . ..... . . . ........ . .............. . 
Correio geral elo reino, pertencente aos annos ele 1821 

a 1825 . .. .. .. . ..... .. · . . . . ... . ...... .. .... . .... . 
:rYiarfi1n ........ . ...... . . .. . . . . .. .. .... .. .... .. . . . 
Pau B'razil . .. . · ........ . ....... . .. . ... . .. . ... . ... . 
Urzella .. .. . . . .. .... . . . ... ..... . . .. . ...... . .. . .. . 
Louça ela fabrica (em cedulas) . . . .. .. ..... . . . ..... . 
Execuções iiscacs que não vão encorporadas nos titulas 

a que pertencem, pol· falta de declarações ......... . 
Impostos que arrecada a companhia geral dos vinhos 

elo Alto Douro ............ .. . . .... ..... . ... .. . . . 
Impostos que arrecada a junta do subsidio militar do 

Porto . .... . ... ... . . . . ... . . . .. . . . . . . . · .... . .... . . 
Ilha de S. Miguel . . .. . ...... . ... · . . ............... . 
ilha T erceira . . .... . ..... . ...... .. .... .... . . .. . . . . 
Ilha da Madeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
Diversos 'r endimentos pequenos e avulsos . . ........ . 
Dinheiro que se achou existente no cofre do fallcciclo 

t lwsoureiro dos orclenaclos . . .... . .. . .. .... .... . . 
Idem no cofi:e cht cxtincta contadoria elos hospi.tacs mi-

litares . . ... . .......... · ... · . ..... . ... · . · . .. . . . . 
Dinheiro que entregou o th som eiro ela rim ara elos se

nhores deputados ela JJação }JOrt ugumm por saldo clq 

11:873~503 
20:6,±6M12 
33:520$600 
1 3 :147~255 

2.499:800$243 
377 :973@404 
43:2\)8$468 

141:989,%494 
73:434$475 
47:134;;'3165 
55:215$348 

2:118$612 
\):001,P678 

94: 837 ;li866 
1.304:310$000 

50:000~000 

37:577$480 
12:315.cB098 

2:572,Jl662 
75:522$611 

6:G81r)l910 

23:318$437 

43:49U103 

18: 696&800 
62:348~000 
8:844fl)000 
3:327&"425 

40:025&682 

17 :061~277 

138$200 

70:187M 70 
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que recebeu par~L os vencimentos c clespezas ela mesma 
camara ..... , . . .. .. ...... . .... . ...... ~ 1 

• •••••••• • 

Dinheiro que eutregou o conde de Porto Santo, por saldo 
dos a~li antamentos que recebeu como. embaixador em 
Madncl. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . ... . ......... . .... . 

Proc1L1cto ele oiro cerceado que se remetteu á casa ela 
moeda para fnnclir . ..... .. . . . ... . ... . ... .• .. _ .. · . 

Ordens sobre diversos e:s:actores elos r endimentos que 
se arrecadam nas províncias elo l'CÍno, c que só }Jüdem 
ser cscripturaclas nos renclimentos a que pertencem 
depois que são pa.ga.s, e tormtm a voltar ao thesouro 
acompanhadas das re~pectivas guias (a) .. : ...•.. ... 

l~eceita extraordinaría: 
Avanços. que o banco ele Lisbo~L fez ao governo sobre 

letras· elos thesoureiros ela alfanclega grande e casa 
E da Iuc~ia, que lhes t êem siclo re.gularmente pagas . . . . 
n~p.resbmo ele 1.000:000$000 n'ns, que 
fo1 ?-berto .na junta de juros-em cli-

D nheu·o effcctivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451:239 >l)110 
OClUllentos paga v eis por di versa.s r e-
partições .. . . . ... _. ... . . . . . . . . . . . . . 138:2GO,P890 

Emprest imo de 2.400:000i?OOO réis contratado com 

D. o banco ele Lisboa: 
tnheiro eff'cct· 1 F.OF. ·OOO stOQO I lVO.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . v v. "" 

Detras a vencer . ......... . ...... _.. . . 141:000>l)000 
OCllUlentos pagaveis por cliYel·sas r e-
partições .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 :000$ 000 

L~ras passadas pelo ·thesouro a. favor elo banco ele Lis
l o a por documentos que híLvia descontado até ao ÍÍJ? 
c 0 anuo ele 1826, e que, não tcnclo sido comprehcncli
clos no emprestimo foram cliviclillos em doze mezaclas 

L que lhe vão sendo ~·eg- tll armente pagas .. . .. .. .... . . 
etra passada a favor do banco ele Lisboa por saldo ela 
conta elos r ecibos elo moxtte pio e outras classes de 
~espeza ela thesoural'ia elas tropas, descontados pelo 

?-nco no segundo smüestre de 1827, na fórma elo 
3D uste que o governo fez com o sobredito banco ..... 

D Receita por deposito : b .~amara ela cidade elo Porto, remettido a boruo do 
t ~tgne P?·oviclcnoin, por occasiào ela a.mJroxima.ção elas 

D 1?Pas r ebeldes á dita cidade ... , . . . . . .... . ... . · - · 
a Junta da illuminação ela mesma ciclacle, r cmetticlo 

D~o~~~~~~~~t~bÚ~~ · cl~ ·~~~~~~ ~lcl~~1~,' r~r~·etti~lo. ~~~; 
acuua. .. ........ . .. .... .. .. .... ... . . .. . . ........ 

C Cofres de fóra : 
asa elas se 1 • -1-Pati. · ·,n 1oras rauUlas . . . . .•.... . .. ...... . ... . .. 
' 'tarchal. ...... .. .. , .. . · . . . ........ ; . .... ....... . 

C I)espeza 
M asa -real: · 

~~ac~al~ cl?- screuissima. sctillora i~lfanta regente c real 
<lll:U 1a lllCl . l l . . l 1828 Dota ~ ' umc o a c c .J anetro c e .. .....•.... . 

si' çao yara clespezas ela casa rçal, incluindo as con
d!Jlaçues que se ent.rcgm:n.1n nos primeiros tres mezcs 

0011:~0 para o me~mo fim, e lO:OOO,POOO réis por 
a c a mezada ele janeiro ele 1828 .. .... .. . . · ... · 

Pagamento ele dividas anteriores ao estabeleci
Gn·tr l menta ela dobtção : 
Ca' clla real dos archeiros .• . .... . .......... .. 

l va ari • . .. . 
qne . ~as reaes- r esto da despcza ele carruage11s 
ratt· ·:stryeram ao serviço de sua n~agestacle a impe-

\T enc~ ratuha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . 
.e ele entos de creaelos, empregados da casa das obras 

spezas ela falcoaria ... . .. . . . ...... . .... . .... . 

I 
1:359$G41 I 
3:457$592 

282~325 

5.056: 133.f\996 

1.34-<1:57G,fl574 

G90 :000$ 000 ~~ 

589 :500.$000 

1.896 : 000.~000 

295 :251.;fi203 

28:721$378 

3:000$000 

6:000$000 

97:798$400 

28 :957 ~72G 
170:991 ,P729 

154:399$999 

,102:039.))915 

556:439$914 

11:790~258 

6:756$414 

8:155$996 

I 

6.400 :710$570 

3 .499:472~581 

106:798$400 

199:9±9~1155 

10.286 :118M76 
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D espeza da cer a do 1)açc, para a procissão elo Corpo ele 
D eus ... . . . . . . . · . . .. . .. . . ... . . . ....... . .... . 

P alacios rcaes , coutaclas, man adas ele Azambuja e de 
Altcr elo Chão . . •. • ..... •. . . . . . . .. . .. . · · · · . · · · · 

Exercito : 
Thcsouraria ger al elas tropas . . . . . ... .. · . . · · · . . . · .. . 
Commissar iaclo . . . . . . . . . . . .. ... · · · · · · · · · . . . · · · . · · 

Orden ados, feri as, gcn eros , . 
Arsenal elo guias ele fardamentos atra- '- ~ 

exercit o.. zaelos, etc . . .. . . . . .. . .. . . 372: 613&D 10 
Contratador elos fa~·clamentos 107 :005~074 

Obras militares ... . . ... . .. . . . .. . . ... . . . .. . . . .. . .. . 
Soccorro dado em Macl.ricl a prision eiTos portugue<~es . . . 

Marinha : 
P ara compra de generos e m~~teriaes , foruec iinentos de 

viveres e armamento de algum as embarcações . ... . . 
Divida antiga ele g·eneros. . . . . . ... .. . .... .. . . .... . 
Soldos ela armada e brigada, offi ciaes civis, pret s, monte 

pio e pensões ... .. . .... . . .... . ... ... . . . . ..... .. . 
F eria elo arsenal da marinha e cm·cloaría . . . ... . . . . . .• 
Hosp ital el a marinha . .. . . . . .... . . . ... . .... . . . . . . . . 
P inhacs de L eiria . . . . . . . . . . . . .. . ... .... . . . . .. . . .. : 

Folha civil : 
Orden ados a todos os empregados em geral ..... . . . . . 
P ensões, gratificações c ajudas ele custo .. . .. . . ..... . 
Obras 1mb! icas . . . . ... . .... . . . . ... . . . ....... . .. . . . 
Obra elo paJacio da Ajuda .. . . . .. . ..... . . . .. . . . . .... , 
Juros com a natnreza de ordenados a míscú corclias e 

outros est abelecimentos p io:; .. ... . . . . . . . . .. . .. . .. . 
T enças- r esto do quar to qu ar tel de 1822 .. . . . . ... . . . 
Illuminaçi.to ela cidade, consignação e jornaes .. . .. . . . . 
Remessa el o t abaco para Goa . ... . . .. . .. . .. .... . . .. . 
R emessas para L onclres - mczada.s elo serenissimo se-

nhor inf~Lnte D. Miguel , corpo cliplomatico e con sular, 
elespcza da nau lJ . Jo ão V I e das embarcações que 
devem conduzir o mesmo seren issimo SC11h or infante 

P agamento á jLmta de j Lu-os por cmprcst iJ:no que fez ao 
t hesouro em abril de 1826 . . . . ... . . . .. · .. ...... . .. . 

Pagamentos feitos ao b anco de Lisboa : 
P or conta elos juros e amort isação elo em

prestimo de 2.000: 000$000 réis, con -
trahiclo em 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183:750~000 

Por conta elos avanços ele 690:000&000 
réis que fez ao governo no primeiro se-
mestre ele 1827 . . . . . . . . .... . . . . . . . . . 512:746$583 

P or conta ele letras importantes em réis 
295:251$203, que se lhe passaram em 
troco elos documentos que havia eles-
contado até 31 de dezembro de 1826 . . 97:773$822 

P elos jmos e commissão elas sommas que 
empregou })ara amortisação dos títulos 
de divida publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:669$294 

Pagamento de letras elas ilhas de Cabo V crcle prove
niente da compra ele urzella, remessa de patacas bra
zilicas p ar a u. mesma compra, fl-et es e commissão .... 

L etras e escript os ele assignantes que não foram pagos 
Casa ·das senhoras rainhas - r endimento proprio e jmos 

com natm·eza de ordenados . ... .. . .. . .. . . ... . . . .. . 
D esp eza feita por encontro 

com o renclimento elos 
Correio geral annos ele 1821 a 1825 . ·. 37:577 ~480 

D espeza feita cffectiva-
mente no thesouro. . . . . 14:465$962 

O.iro cerceado remettido á casa el a moeda para fundir . .. 
Abono fei to aos contratador es elo t n,baco iJor clinheh-o 

que lhes roubaram os r ebeldes .... .. ... . . . . . ... . . . 
Cofi:e elas aguas livr es . . .... .. . . . . ... . . . . . . . .. . . . . 
Convento ele lVl afra .... .. . : . .. .. ,. . .. . .... . . ... . . . . 
D iversos recolhimen tos . ............. .. . . .. , . . . .. . . . 

2:292$295 

9:381:$968 

2.796: 104~145 
1.521 :285$ 089 

479: 618$ 644 
213:000$000 

596#)335 

296 :194§;892 
140:273»395 

345:571$518 
264 :583;&)273 
14:400$000 
21 :600$ 000 

761 :99U 094 
180: 817~26 1 
158:0G8M32 
168:000$000 

57:743,)1348 
4:300J>000 

G5:516-ilG40 
29:933:$870 

256 :888,j;107 

30:000:$000 

809 :939~699 

22 :794$231 
17 : 166~833 

74:000~000 

52:043~442 
297;il856 

2:05G$800 
20:000~000 
8 :199~996 
9:799,;)) 992 

594:816.$>845 

5.010 :G04,S213 

1.082 : 623~078 



217 

Theatro. ele S. Carlos-divida antiga e actnal. .... . .. . 
Acaclen:ua das sciencias e institui ção vacc~nica .... . . . 
Desp~zas elos tribLm~tes c alfanclcgas ... . . . .. . .. . . . . . 
V euc!mentos c clespezas do corpo di pl omatico e consular 
V cncunentos elos srs. deputados da nação portug·ucza, 

ordenados dos~joflic iaes das secretarias c outms des-
pezas ele ambas as camaras . - ...... . .... - .. _ .... . 

Vencimentos de mnpregados civis c mil itares despacha-
dos para o ultramar .. .... .... .. .. . ... . .. .. . . .. . . 

Despezas da deputação que foi ao Rio de Janeiro no 
auno de 1826 .... . . .. .... . . . ... ... _ . .. .• ... .. .. . 

Congruas e outras despezas ecclcsiasticas .. ... . . . . .. . 
Pão, caldeirão, enfermaria e processo ele réus pobres . . 
Amcilio do co±i:e ela commissão de saude publica . . . - .. 
Despeza de um tunkinez tesidente na casa dos padres 

do E spírito Santo . . . .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . .. . - .. . 
Presentes ao imperador de Marrocos, ao dey ele Argel e 

aos officiaes da secretaria dos negocias estrangeiros 
, d_e Inglaterra pela conclusão do ultimo tratado . . . .. 
Instgnlas elas ordens militares dadas a officiaes generaes . 
Diversas festividades . ... . . . .. ........ · . . · · · · · · · · · · 
Imprensa r egia - para pagamento de prcdios adjudica-

elo~ á fabrica de paprl de Alernquer . . . ...... . . . .. . 
Restlttlições ele dinheiro entrado no thesolU'o publico 

por deposito . .. . . ......... . .......... . .... .. ... . 
Apo~ices grandes e títulos de divida publica rctuetticlos 
S á JUnta dos juros para amortisar . ... . ............. . 

anta igreja patriarchal ........ . - .. . .. . . . · · · · · · · · · 
~~8~pe~a por encontro: feita c?.lll: :itulos ele divida publica 

peza com os gurudas banenas - . . .......... .... . 

Saldo existente em 31 de dezembro ele 1827: 
Íecl~üas, titulos de di~ ida publica e outros ............ . 

cttas a vencer aeccl'tas· pelo banco de L1sboa . . .... . 
~scriptos dos assignantes das alfanclegas e contratos .. 
l\i'l.pel mocrla _ .. . ....... .. ..... . ................. . 
' etal ............. . ........... .. ....... . . . .. . . .. . 

-

31 :000.~000 
4:172-.niO 

48 :027 ;13 641 
22:413Jí996 

61:37!)$742 

9:088$440 

21:343$390 
1:496 ,;>798 

17:49!)$ 682 
1:800.{)000 

128fÍ)515 

21:232 ;13055 
520$000 
165.$000 

2:023$827 

95:837$033 

5 :017d897 
167:167~729 
27:352$493 
4 :341$600 

12:062,,)692 
141:000~000 
49:364,g829 
89 :750$800 
34:330M70 

3.271:565$549 

9.959:609$685 

326 : 508;%791 

10.286:118~476 

H A nddição de 1 .344:576/157-1 réis proveniente de orcleus sacadas pelo tbcsouro e qtLc ainda se n1i.o realisaram, per-
teu<·e aos rendim entos seguintes : 

Dccima pela contadoria gera l das províncias .. .• •••. . , ... ........... 135:3301)081 
D ecima pela contadoria geral da Extremadura .... , . . .. .. ........... 32:120,~830 <167 , 150,~911 
S~zas pela. contadoria G-P.ral das províncias ........ . ....... ·····.· · ·· 209:179,$813 
S1zas pela contadoria geral da Exh·em:~clma .. ... . ..... . · · · · · · · · · · • · · -11:913,~581 

251:0931)394 
.A.lfandegas : 

Mesa grande ... . ... , .... . . .. ...... . ...... . ..... ,. .. ....... . .. .. .. ... ...... . 150:8551)793 
Donativo . . . . . . ................ . ... . ... • . , . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:209,~593 
Consulado .... . _ ... . ...... . .... .. .•.. . . . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • 12:7431)197 

!~;E~~~~;~:~~::~ .. ~~--~-~~~~-~_ .. _:·_.·_.-_ .. _ .. _ ... :_._ .. _ .... -... _ .. _ ..... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .... : .... :·: .... > ......... -:>. ~ : :::::::::: "~~~~~~m 
Imposição para as mgencias do. guerra . ...... . ........ . ...... . .. . .... . .... . . . .... 19:•J.271)035 

90:000,~ 000 
l!0:000/1000 
31:4721)533 
26:0341)97'1 
50:2501)000 

9:532/1682 
13:076/1995 
25 : 909,~006 

782 1) 737 
2:571g597 
9:273/1013 
1:5(;3/PGS 
7:2>11 nss9 

Dois por cento das terras do .A.lgarve . . ....... .. .. . . .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 838,~850 

~~ii~~~ .. ~~ - •••• ·-· ••••••• -. ·- ••••• -•••• -.--•••••••••• _-: •• ----.... ;::!11~1 
}. . . (l><t l a a 1llummaçao da mdadc) . . ... ... .... . .. .. .. . , .. . .•. . ... . . .. .• . . -. .. . 2 : 9!i5,~ •!17 
, l em 1m posição dos vinhos de Setubal ....... .... .. . ... . ......... . ..... • : . . . . . . . . . li32 /1 15•! 

I~.~~~~l~= j~.~~~~al.::::: : :: ·.·.: ::: ·. : ·. ·.·.·. ·.·. ·. ·. ·:.:·:.·:. ·::.:·: .: ·. : ·.::::: : :::::::::::::: l~m~;. 
--- '--

1.3•14:57GI)5H 
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N.0 2 -Conta dit rccciia c despcza da junta dos juros dos reacs cmprcsti mos no anuo ilc 1827 

Rec e ita 

Prirn eira caixa 

Decima ecclcsiastica . . .. .... ... . . ... . . 
Dccima ele comrnenclas . ... ... . • . .... . . . 
Quinto elos-bens da corôa ... .. . .. . . . .. . 
Thesom·o publico . .. . .... . ......... . . . 
Apolices para distratar . . . . . .. . ..... . . 

Segun da caixa 

Vinhos ele Lisboa .. . .. ... .. ....... .. . 
Vinhos do Porto .................... . 
Vinhos das alfa.nclegas ... . ....... . .. . . 

Terceira caixa 

Algodão . . . .. .... . ... . ... . . , ... . .... . 
Assucm· ........... . . . ..... .. . . . . .' .. . 
Predios, creados, etc . . .. . . .. . .. ...... . 
l\1anufacturas ... . . .................. . 
R estituição ...... . .... . . . ... . . .. . . .. . 

Quarta caixa 

Bolacha ... . .... .... · ................ . 
Carne salgada .... .. . ... . . .. .. .. .. .. . 
MaD;~ciga ... .. . .............. . .. . . . . . 
QueiJ OS ............ . .. . .. .. . . . .. . .. . 
Cercaes do reino .. .. . ... .. . . . .. .... . . 
Cereaes estrangeiros . . ............... . 
Papel sellaclo .. ... .... .. . . .. . . .. .... . 
Sêllo de papeis . .. ... .. . ............. . 

• Quinta caixa 

Imposição ecclcsiasticn ....... . ... . .. . . 
Imposição de commcncl as .. .. . . . ...... . 
Commcndas vagas .. ... . .. .. ... . .. . .. . 
Capellas vagas . ...... .... . . . . ....... . 
Beneficios vagos ...... ..... .. ....... . . 
Bens ela corôa ... . . .... .. ... . . . . . .. .. . 
V cnda dos bens ela corôa ...... . ... .. . . 
Quarta parte de tomaclias .. . ........ . . 
Thesouro publico .. ...... ... .... ... . . . 
Títulos para amorti5ar ... .. . ... .... .. . 

Receita das cinco caixas .. . .... .. .... . 
Saldo do anuo ele 1826 . ..... ... ... . .. . 

Despeza 

P rimeira caixa 

Juros do primeiro cmprcstimo ........ . 
J tu·os da loteria de 1806 . . . .. .... . . .. . . 
Ordm1aclos aos cle1mtaclos e , officiacs da 

casa ........ .. .. .. . ... .. .. .. ..... . 
Gratificações aos officiaes da mesa chL con-

sciencin . . : ... . . ... . . . . ... ... . . .... . 
D espezas do expediente . . . ..... . .. , . . . 

Anno el e 1827 

14:271S235 
8:409$l75 

27:374$257 
- ;!3-
- $-

50:054$667 

80:619$521 
127:529$238 

1:605$665 

209:754$424 

6:069$828 
30:072.;>950 
15:694$288 

290$326 
- $-

52:127$392 

2$736 
3 : 382~749 

40:239,})558 
10:847;$3631 
23 :258$158 
61 : 420J~535 

34:$5450 
3:7666502 

142:95Ul959 

30:976$115 
- $-

19:607$406 
83$930 

100$015 
7:165,;5227 

57:750$315 
- $ -
- $ -
- $ -

Ânnos anteriores 

92:305$088 106:576_,{)323 
51:156,)366 59:565.,:1541 
76:671$093 104:045$350 

- $ - (a) 30:500.~ 000 
- $- (a) 1:G40$77l 

220:1 32 ,~547 302:32H985 

10:640,;S71 1 91:260$ 232 
9:068$02 1 136:597$259 
1:049.~756 2:655$421 

20:758M88 230:512$912 

498$645 6:568~473 
1:764$900 31~ 837$850 

86 :75H047 102:445&335 
4:425;;\l448 4: 71 5~774 

7~920 7$920 

93:447$960 145:575$352 

-~- 2~376 
5à29G 3:388&045 

48$359 40 : 287~917 
15;1!404 10:863*'035 
-~- 23:258$1Q8 
- -$- 61 :420$535 
-4- 34:;5450 
- :;5- 3:766$502 

69$059 143:021$ 018 

125 :449~633 156 :425$ 748 
79:968$ 245 79:968$245 
43:278,{3 915 62:886$321 

1:452$082 1:536$01·2 
17:2854105 17:385:$120 

9:044$197 16:209$424 
- 5- 57:750-$315 

1:05248Hl 1:0524819 
- $- (a) 4:467&897 
- -$- (a) 640&170 

--- ---
115:683$008 

570: 571$450 
.......... .... 

Ordinaria 

178:456-$800 -
774$678 

18: 740$108 

· 759,S988 
994;~805 

277 :530~996 398 : 322~071 

611:93\:l$ 050 

Extraordinaria 

- $ -
'-$-

- f,-

- -$ -
- f!, -

(b-) 1.219 :759$338 
658:51H630 

1.878:270$968 

To ta.! 

178:456$800 
774~67 8 

18 :740~108 

759JiD88 
994~!:105 



~estitui ção . ................ . ....... . 
mo;tis~ção c clistrat e ele apoliccs elo 
pnmerro Clll}Jrcstimo ... . .. ......... . 

Segunda cai:xf\ 

J nros elo CUl}Jrestimo feito pelo banco ele 
n ·l.OOO : OOO~OOO réis em papel .. . . .... . 

tstrates 
Amortis, ·..; · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · 
G 

. . açao de papel moeda ........ . . 
ra:trilcaçõcs aos offieiaes da mesa elos 
vmhos 

Pcrc~a na·~·~clt~~Ç[~ ~ ~-et~i ~l~ '24:ooo$ooo 
réts em papel, ao cambio ele 14,5 por 
cento ...... ..... ....... .... ...... . 

T erceira caixa 

J tu·os üo seg[urclo e · t ' J ·mprcs rmo ... .. .... . 
/u·os }Jcrmaucntcs .............. .. ... . 
J tu·os vitalícios . ..................... . 
D~ros Llos novos títulos ............... . 

rstrat~ de apoliccs do segundo em-
D _prestww .......................... . 

tstrate ele cautelas ele juros atrazaclos 

Quarta caixa 

Jm·os elo t . · . . . · D' crceuo emprcstlmo . .... . . .. . 
rstratcs elo tcrcc.iro cmprestimo . ... .. . 

Despczas do ex J cl' t 
0 .

1 
-rcrene ._ ... . ......... . 

rc_euaclos aos empregado~ no estabcle-
D Ctmento elo sêllo . ... .... ....... . .. . . 
~spezas elo expediente elo mesmo esta-

D . J:lecin1erito .... ............ : .... ... . 
C espezas extraorcliuarias ........... . . . 

oro pras ele papel1Jar::t ser scllaélo .. . .. . 
' 

Quinta caixa 

Juros ele 5 · t J por ccn o . ..... . .. . . .. . . .. . 
Rnr~s ele 4 por cento . . . .. . ....... . . . . . 

R~:tft~li~à~~mos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
A ç ····· .. ..... ...... .... .. .. 

bf.rtisação ele apoliccs ele clivicl::t pu-
A tca ............ . .. .. ..... .. .. ... . 

mortisação ele titulas de divida publica 

' 
Dcspeza das eiuc · s.111 . o canms . ... .. . ...... . 

• 1c 0 que fica existindo no fim elo ·mno c c 1827 . . ' . < ........ . ................. 
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Ordinnrln. 

- .ti-

-~-

199: 726H79 

27:510$000 
93:000~000 

-~-

730:&)427 

- .ti-

121:240$427 

99:532@419 
8:574t.OOO 
4 :295$060 

G5 :688,í\158 

- I>-
1 : 39~~000 

179 :480;)!637 

11:745:*)039 
193:208~626 

117;!l500 

811:$837 

126$280 
- /i; -
- f, -

206:009~282 

95 : 170~664 
G4:788;J1520 

- f, -
-~-

- .li-
- ,)) -

159:959~184 

866 :416;;3009 

. . . . . . . . . . . . 

E xtraordinaria Total -
-

9~985 9~985 

5:483,P546 5:483$646 

5 : 493~531 205 :220;$010 

- ~- 27 :510$000 
- ~- 93 :OOO,POOO 

16: 802~800 16:802;J3800 

- {1 - 730~427 

3:480,ll000 3:480~000 

20:282,P800 141 : 523&227 

-.ti- 99:532$419 
- ,)) - 8 :57H OOO 
- @- 4 :295sll060 
- ,P- 65:688~ 1 58 

2:700,9000 2:700.$000 
-~- 1:391sll000 

2:700sll000 182:180;ll637 

- .+! - 11 :745sll039 
- if,- 193:208;!)626 
- !í- 117~500 

- J;- 811$837 

-~- 126$280 
96;!)000 96sll000 

6:520$000 6:520 ~000 

6:616$000- 212:625ii282 

-s- 95:170;!)664 
-~- 64:788~520 

31,1174 3U174 
305;ll171 305pl71 

41:368$301 41 :368sl)301 
326:494.$749 326:494Jl749 .. 
368:199~395 528:158J)579 

403 : 291~726 1.269:707,)) 735 

. . ... . .. .. . . . 608:563~233 

1.878:270~968 
-----------------------------------------~L-----~---
Apolic . Distineção do sal elo 
Titnl ~\ · · ·: ·. · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
PalJcl.s. c e dtvlda publica ... . . . . .... . . . . . ... . . .... . ..... . ............ . 
Metal. . ::: .... ······ · ·· · · .. ··· · ...... · · · .. ······· .. ····· · .. · .... ·· .. 

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

(«) R 
{1) c;lce i ~a extraorclin[lri a; as demais verbal! s!to de receita ord.inariu. 
~ehendc 37 :248~~838 ré is de r eceita extro.ordinnria. 

7:95S,P771 
223 :464$463 
19 6: 225 sll{OO 
1 80:9 14~599 

608 : 563~233 

dos ~·.B. Este mappa tem a. assignatura el e Felix elos Santos Ca.rva]ho, cont.aclm: geral clajunt<: 
ele \Ti ~os _elos reaes emprcstimos; o Anterior cla.ta.clo elo thesouro em 14 ele Jnn cn·o ele 1828, as 

c onno ela Silva Moraes e ApolÜmu·io J'osé ele Faria. ( Os coonlcnaclm·es.) 
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N. 0 3- 0rçamculo tia tliritla puhli ca tlc Portugal no 1. 0 tlc janeiro tlc 1828 

Divida consolidada 

Na junta ele juros (cao}Jitaes): 
Primeiro cmJJrestimo eontrahiclo pelos decretos de 29 de 

outubro de 1796 e 13 ele março ele 1797 ........ .. . . 
· Loteria de 1806 . .. .... . . .. .......... . ............ . 
Segtmdo cm1Jrestimo contrahiclo pelo alvm·á ele 7 de 

março ele 1801 . ... . ... . ....... .. . . ....... ...... . 
FLmdos vitalicios coutralüdos pelo sobredito alvará . .. . 
Novos titulos, consolidados pela portaria de 28 de abril 

de 1812 .... . .... . ............. ... ........ . .. . .. . 

Tj~~t~oel~nl~~~s.t~l~~. ~~~~~·a~~c:~ .~~1~. ~.or~~1:i .a. ~l~ . ~.c:~ 
Apolices que vencem 5 por cento, consohdaclas pela 

carta ele lei de 18 de set embro de 1 822 .. . ......... . 
.A}JOlices que vencem 4 por cento, consolidadas pela 

carta ele lei de 24 de fevereiro ele 1823 . .. ......... . 
1.000:000$000 réis em papel moeda, que fora.m queima

elos em virtude elo alvará ele 5 de janeiro de 1826 ... 
Em1Jrestimo contrabido pelo decreto ele 19 ele ma.io 1827 
EmJJrcstimo coutrahielo pelo alvará ele 20 de julho ele 1827 

No th esomo publico (capitaes): . 
Emprestimo coutrahielo pelo alvará' ele 15 ele outubro 

ele 1823 .. . .. . .... .. . .. .. .. . ........... . ... . .. ... . 
Juros reaes - os juros que se pagam annualmcnte est ão 

orçados em 270:000~000 réis, e, suppondo que todos 
os capitaes vencem 5 }JOr cento, ser~ a divida ..... . 

Divida fluctuante contrahida at é 30 da setembro de 1822 

Papel lnoeda em circulação, segundo os calculos mais 
a.pproximaclos .. .. ... . ......... .. . ...... . . .... .. . 

Divicla. liquiclacla pela commissão até 31 de dezembro 1826 
Tem-se resgatado até ao primeiro semestre el e 1827 .. . 

Resto ... . .. . .......... . ...... . 
L iquidações passadas em virtude da carta. ele lei' ele 3 

ele fevereiro ele 1827 . . .. . ...... . ......... . . .. . .. . 
lmportaucia approximada, dos documentos recebidos e 

que se elevem liquidar ...... . .... . .. . ..... . ..... . . 
·Emprestimo vohmtar.io feito pelos negociantes ela praça 

elo Porto para auxiliar a restam· ação elo reino em1808 
Letras passadas }Jelo commissariaclo I C

8
om porttar.ia. · · · · 

I em por a,na ..... . 
Emprestimo feito pela casa ele Bandeira, etc . .... .... . 
Ao conde ela Povoa ...... . ................... :: ... . 

Divida corrente contrahida d~sde 1 da outubro de 1822 

lVIinistcrio ela guerra (até 30 ele setembro ele 18~7): 
~heso1_1ral'l~ geral das tropas ... . ...... . ... .... .. ... . 
Commissariaclo ..... . . ..... ...... . ........ . . .... ... . 
Arscna.l elo exercito . .... . .. . ............ . ..... · .. . . . 
Intenelencia elas obras militares . . ..... ...... ....... . 

lVIin istcrio ela marinha (até 30 ele setembro ele 1827) 
:Ministerio da fa?.cncla: 

Tenças até 31 ele dezembro de 1827, cinco annos, a réis 
240:000;ll000 púr auno .. . . ........... . ..... .. .... . 

Juros reaes até 31 de dezembro de 1827, quatro 1umos, 
a 270:000$000 réis por anuo ... .... . . ...... ...... . 

Ordenados e pensões -poderá dever-se do armo ele 1827 
Depositos e outra~ acções contra o thesouro, po1· um 

calculo a1Jproximaclo ... . .. . .... .. . . ... ... .. ..... . 

3.174:000$000 
15:000,f)000 

1. 790:000;ll000 
74:000,P OOO 

1120:000,t)000 

74:000-S OOO 

1:754:000$000 

1.564:000$000 

84 7: 000&000 
590:000,{)000 

2.400:000~000 

1.600:000,$000 

5.400:000.~000 
------

. . . . . . . . . . . . . . . 
12.7L10:356$028 
6.251:090.$614 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

...... ... ... . . . 
88:498~660 

235:557$163 

. . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • o •• •••• • 

552:800,))000 
814:424$442 
201:152,))366 

95:539$568 

1.200:000$000 

L080:000,il000 
200:000.i>OOO 

400:000!!000 

13.402:000 $000 

7.000:000$000 

G 000:000.')000 

6.490:000 ,BOOO 

66:000t000 

400:000MOO 

240:000$000 

324:000$000 
100:000$000 
300:000,p000 

1.664:000~000 
234 : 350~657 

2.880 :000$000 

39.100:000,!)000 -
N. B . Não se conta com o resto do crnprcstimo de 15.000:000 cmzados contmhido em Ingl:tterm no anno de 

1823, por esta1· a so lu ção d,elle a c:u·go do govcnw do lll'ftzi l. 
Na somma alJanclona.l'am-sc toda!i a.s quantias inferiores a ccntc.un.s de milha1·, por sc julga.rem do pouca. monta. 

\ para. es te cal cu lo. · _ 
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N. o 4 - Orçam~nto da receita e despczit para o armo de 18 2 8 

Re<:eita 

Arrecadada ihlmediatamente pelo thesouro publico 

Impostos directos .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Impostos iuclirectos . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rendimento ele proprios. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cobrança ele eliv idas .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Arrecadada pol' cofl·es independentes do thesouro 

Estações actual roente suj eita.~ ao ministerio 
dos negocias do re1no 

Casa de Bragança - r endimento ele proprios · · · · · · · · · 
Casa pia : . . .. 

III\postos inelirectos ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rendimento ele propr ios ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cobrança ele dividas ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Fabrica das sedas : 
Rendimento ele proprios .. . ··· · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cobrança ele dividas .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Hospital ele S. J osé: 
Rendimento ele proprios . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : : : 
Cobrança ele dividas . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Impres.são r egia-J.·endjmento de proprios · · · · · · · · · · · · 

Junta elo commerc10: 
Impostos elirectos . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · · . ... 
Imllostos inelirec tos . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rendimento ele proprios . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cobrança de dhielas .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Teneir6 publico-impostos indirectos · · · · · · · · · · · · · · · 

Estações actualmente sujei tas ao ministeri o ela jnstiç.a 

Intenelencia geral ela policia : 
Impostos elirectos . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
1J11Jos tos inelirectos .. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Estaç.ões sujeitas no m iuistcrio da fazenda 

Patriarchal: 
Impostos clirectos ..... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Imllostos indirectos .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
Rendimento ele proprios . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cobrança ele di vielas . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 

Junta elos jm·os : • 
I111postos d irectos . .. .. . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I

1
upostos incl ircctos . ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Rendimento de proprios .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ilha ela Mn.deira : 

In
1
postos dircctos . . .. .. .. . .. . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

l
1
l1postos inclirectos .. .. ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Rendimento de llroprios .... · · · · · · · · · · · · · · · · · .· · · · · · 
Cobrança ele dividas . ..... . .. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' • · 

Ilhas dos Açores : 
Impostos elir ct os ... .. ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Illlpostos indirectos . .. . . .... · · · · · · · • · · · · · · · ' · · · ' · · 
Rendimento ele }Jroprios .. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cobrança de dividas ....... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Dhas de Cabo Verde : 
l.n

1
Postos clirectos . . . ...•. . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ltnpostos iudirectos .... . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~endiu1ento ele proprios ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cobl'ança de dividas . . ... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1.989: 709~343 
5.059:875$459 

235:860p939 
14:676$073 

27;\3327 
21: 200~409 
9:600$000 

72:687,))301 
1 :520~310 

73 : 830~000 
35 :5007$000 

1:728$000 
55:949~000 

317 ;)3000 
400;)3000 

2:346~191 
101 :875 .~759 

1 68 : 961~039 
6:515~520 
1:715;)3577 
1:198;)3515 

539:000$000 
414:100,S000 
108:100,SOOO 

Ü:G14;)3000 
197: 893S300 

12:913;)3800 
22 :944,s000 

56:709$434 
181:425$040 

21:786,S192 
48 : 6 1 9~374 

14:352;)3979 
1 8 :676~119 
93:47Hl42 l 
3:622;l943 

7.300:12l,s814 

114:277$223 

30:827$736 

74:207$611 

109:330$000 
40:071~04<1 

58:394$000' 
315 : 376~000 

104:2211i}950 

178:390$651 

1.061:200$000 

245 :365$100 

308:540$040 

130: 123M62 I 
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Angola: 
Im})Ostos directos ................. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Impostos inelirectos. . . . . . . . . . ... · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rendimento de proprios . ..... • .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cobrança ele dividas .....•.......... · · · · · · · · · · · · · • · 

B enguella : 
Impostos clircctos ..... ... •.. .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Impostos inclirectos . ......... · . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
R endimento ele proprios ....... · · · · · · . · · · · · · · · · · · · . · 
Cobrança ele divida~ ... . .. ..... · . · · . · · · · · · · · · • · · · · · · 

Ivioçambique : 
Impostos clirectos . ........ . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · .. 
Impostqs inclircctos ..• .. ...... . .. · · . .. . ... .... . . .. . 
R enelimento ele proprios . . . . . . . - ................. . 
Cobrança ele dividas . ............•.. . .............. 

Estados ela Inclia : 
Impostos directos ......... . . .. ...... . ..... . . ..... . 
Impostos iuclirectos ................ . ......... . ... . 
Rendimento ele preclios .........• .•.. .............. . . 
Cobrança ele dividas. • . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . ... . 

Estações sujeita• ao mioistcrio da mnrinba 

Commissão ele saucle publica-impostos indireetos ..... 

E stações sujeitas ao ministcrio dos negocias estrangeiros 

Correio geral - impostos clirectos ............•. .. ... 

Abatem-se as quantias que elevem receber -se ele outras 
repartições ; a saber : · 

O hospital ele S. José pelo que ha ele receber elo t er-
reiro publico •.............. . ........... .... .... 

A casa pia pelo que ba ele r eceber ela intendcncia ge-
ral da policia ........... . ...••......•. . ...•..... 

Fica sendo a receita ............ . . .. .........• ... . . 

D eficit 
Thesouro publico ........ .. .... . ..... ... .. •. .. .... 

I 
Casa pia .. . .. .. .. . . ........... . ... . ... ...... ..... . 

1 F abrica elas sedas ... . •.........••..... . ........... 
'· Hospital ele S. J osé . . .. . .. . .. • ........ . .... . ..... . 

Junta elo commercio . .. . .. ... . . .............. . .... . 
Ilha ela Madeira .......... .. . .... . .... . . . ....... . 
Ilhas elos Açores . .. . ............................. . 
Benguella ... . .. . . ... • . ..... ....... .... ..... .. .. . . 
Commissão ele saude publica .. . . ...... . ... ... , ..... . 

1-:lespeza 

Paga immedlat amente pelo thesouro publico 

Casa real .... . . ..... .. ; .... . .... ..... ... . . ...... . 
C amar as legislativas ... ... ......... ... .. .. .. .. . . . . 

lVilnistcr io 'dos negocias elo reino: 
Ordenados e grati:ficações . . -....................... . 
Aposentados e jubilados . . .. . . . . .. ...... .... . . .... . 
P ensões, t enças, oTClinarias e esmolas .. ... .. .. . . . . . . 
Dotações para corporações religiosas c estabelecimen-

tos pios ........... . . . . . .. . .. .. . . . .... . . . . .. .. . . 
J ornaes, generos, construcções, etc .... . . . ... .. . . . . . . 

Ministerio clo_s neg~ocios eeclcsiast icos c de justj ça : 
Ordenados e grattficaçoes . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . 
Aposentados.. . . . . . . . .... .. . . . ... .......... .... . 
P ensões, t enças, orclinari as c esmolas . . .. . ... .. ... . . 
D otações l)ar ft coq )or ações religiosas c estabelecimentos 

pios .... . .. . .. . . . . . .. .. .. . .... .. . . . ... . ... . .. . . 
J ornacs , gcncros , con.'trncçõc.s, etc . . .... . . ... .. . .. . . 
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Minist eri o dos negoc ias da fazenda: 
Orclenados e g rat ificações .. ... .. .. .. ... .. · · · · · · · · · · 
Aposentados . .. . . ..... .. .. .. ..... .. .. ....... .... •. 
Pensões, t enças, o rdinarias e esmolas .......... .. . · · · 
Do~ações lJara corporações rplig iosas c estabelecimentos 

pws . ...... . . ..... . .. . . . . .. .. .... . .... . . ..... . . 
J ornaes, generos, coustrncções, etc . .. ......•.. · .. · · • 
P agamento de dividas e cons ig nações .......•.... · ·. 

Ministerio elos negocias da guerra : 
Ordenados, soldos c gratificações ... . ...........• · . • 
Reformados e aposentados ... ....•.... •.. · · · • · · · · · · 
P ensões, tenças, ordinarias e esmolas ..•.•.. ..•.•.... 
l\fonte pio ... ...... : . ........... . . .. .......•••.... 
Jornacs, generos, constrncções, etc . . ..•. .....•. .. • .. 
Pagamento el e d ividas e consignações .... . ......... . 

1\'Iinistcr;o da marinha: . 
Ordenados, soldos e g rati:ficn.ç.õcs ..•....•.•..•..•.•.. 

·Reformados, aposentados e jubilados ... . ........... . 
P ensões, t enças, ordinarias e esmolas .... . .. .. . ..... . 
l\'lonte pio ..... . .....................•............. 
Jornnes, geueros , constl:ucçõ cs, etc .. ..••...••... : • . . 
Pagamentos ele di vicln s e consignações . .. ...•.... ... 

l\'linister io dos negocias estnwgeiros : 
Ordenados c g ratificações ......... . .. .. . .. · · . · · .·• · • 
Aposentados . . ... . ..... .... ...... . . . ... . . . . .. .... . 
P ensões . . .... . . .. . ............... .. ...... .. ..•. . 
J ornaes, gcneros, constrncçõcs, etc. . ............... . 
Pagamentos de dividas e consignações .. .....•.. · ... . . 

Paga por cofres indep enclent es do thes ouro 

Estações actualmente sujeitas ao ministerio do reino 

. o· Casa ele BragançR: 
l 1denac1 . t'fi -p ~ os egr a 1 caçoes .. . .•.. . . .... . . . •... . .•... 

D ensucs, onlinarias e esmolas .. .. . .... . ...... . .... . 
ot.ações para corporações rclig iosn s e estabelecimentos 

J PlOS • • ... •.... . . ... . . . ••••• . " ••...•. . ••••.. .•• • 
ornaes, gencros , et c . .. . .. . ......... . ... .. ••. .. . ·.: . 

Pagamentos de dividas e consignações certas ........ . 

0 
Casa pia: 

Drdeuados ................. . .............•....... 
ot.ações par a .corpor ações relig iosas e estabelecimentos 
lJlOS , •.• . ••••••••••• , • •• ,,,, ••• , ••• ,.,.,,,.,, , . 

O Pabrica das sedas : 
Pl'de~ad os . . . . ... ..... . . . , . .....•. , . , .• .. , ..•...... 
J cnsues ... . . ......... . ........... . .............. . 

I
, poruacs, gencros, c:>tc. . ... .. ........... .. ... . ... . . . 

agarnento ele diyidas .. .. . . ....... . . . ... . .. .. ... . . 

0 . Hospital de S. J osé : 

0 tclcnaclos, comedor ÜLs, etc . ... ·· .. . ..... · . · • .. · · · · · · 
0111 P1'a de generos, etc... . . . . . .. ... .. .. . .. ... ... . . 

0 ·d Lu pressão regia : 
1 A 

1 enados .. ...... ... ........... .. .. . ... . .. . . . ... . 
ppos~ntados ...... . . .. . . .. . .. .. .... . ... . ....... . . 
J ensues e tenças . .....•...............•..•....•. .. 

ornaes, gEme ras, etc ... . ........... . ... . .. ..... ... . 

0 .1 Junta do commercio : : 
r c enaclos . t 'fi - t A.p , gra 1 caçoes, c c. . . . . . . . . . . . . ...•... · · . 

P osr.ntaclos .. . .... . ....... . .. . ... . ...... . ...... . 
cusões 

Jornaes .... ·.·: . ... : ........ . ...•........ . •...•... 
, gcneros, etc .... ... ... ... ................. . 

1' O ·l crreiro publico: 
te cnados Pensões . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .• 

Dot ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
p·açues par a corporações rclig·iosas e estabelecimentos 

Jo/os .. ... . . . ..... .. ..... ..... ... . .............• 
Pa~~'tcs, g·eueros, etc .. ... .............. . .. ...... . . . 

' l11entos de cli ri elas c consig nações cert.as .. ... .• .. 
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Estações suj eitas ao ministerio da justiça 

Intcndcnc ia. geral ela policia: 
Ordenados e g rat ificações ....... . .... . · .. · · · · · · · · · · 
Pensões .. . . ............ . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Dotações para estabelecimentos pios ....... . ....... . 
Jornaes, geueros, etc ... . ....... . .... · .• . · · · · · · • · .. 

Estações sujeitas ao ministerio da fazenda 

Patriarebal ... .. .............. . ... . · .. · .. · · ·. ·. ·. 
Junta de juros : 

Ordenados e gratificaç.ões .. ... ...... . ... .. ...... . . . 
Despezas elo expe.dientc . ....... .... .............. . • 
Pagamentos de dividas c consignações ....• : . ... .. .. . 

Ilha da Made ira: 
Ordenados, soldos, etc . . .... . . ...... · .... . . ..... ... . 
Dotações para corporações religiosas ..•• • .......... .. 
Jornaes, generos, etc . ....... .. .....••............. 
Pagamentos ele dividas e consignações ... •. . ... ..... . 

Ilhas elos Açores : 
Ordenados, soldo'S, etc . . .... .. .. .........•. . ..... .. 
Dotações pura corporações religiosas ... .. .•.. . ... . . . 
Jornaes, generos, etc ......... . ... ......•.......... 

, Pagamentos· de dividas e consignaçõe~ .....• .... . . ... 

Ilhas de Cnbo Verde: 
Ordenado;, soldos, etc .... .... .... ...... .. . .. · ...... . 
Dotações para corporaçõee religiosas .. .. .. .. .... . . ... . 
Jornaes, generos, etc ............. .. . ... .. .. . .. . .. . 

Angola: 
Ordenados, soldos, etc. . .............. . ...... ... .. . 
Dotações para corporações religiosas . . . . ..•••.. .. ... 
Jornaes, generos, etc . . . .. ............ ... .. . ..... .. . 

Benguella: 
Ordenados, soldos, etc ..... .. ... ... .. ... .. ... .. ... . 
Dotações para corporações religiosas . . . . . . . . . . . . . . . 
Jornaes, generos, etc .......... .. ...... .. ... . ..... . 

Moçambique : 
Ordenados, soldos, etc . . ....... . ......... ...... ... . 
Dotações para corporações religiosas .. .. ........... . 
Jornaes, generos, etc .......•.•.......•............ 

Estados da Inclia : 
Orden!dos, soldos, gratipcaçõ~s _c ajudas de custo .••. . 
Dotaçucs p:ua corporaçucs rehgwsas .. . . . .. .... . .. . . 
J ornaes, generos, etc. . ... . ... . ... . ............... . 

Estações Sllj eitns ao nlinistedo cln. mn.dnha. 

Commissão de saude publica : 
OrdPnadns ......... . . . ... . .... . .... .. ....... ... . . 
Jorn::. es , generos, etc . ... ..... .. ......•........... . 

Estaç.ões suje it as ao m.inistcrio dos negocios cstrnngeiros 

Correio geral: 
Ordenados, gratificações e ajudas de custo . . ..... . ... . 
PensuPs ........ .... ... . ....... .... .. . .. .. ...• ...•. 
J ornaes, generos, etc . . .......... .......... . ....... . 
Pagamentos ele dividas e consignações ....... . •..... 

Abatem-se as qmmtias que elevem despender-se para 
outra s r epartições ; a saber: 

O terreiro publico, pelo que h a ele clc~pender para o hos-
pital ele S. J os6 .... ..... .... . ...... .... . ..... .. . 

A intendencia geral da pu!i. ·in, pelo que ha de de~pender 
para n caca pia ..... .... . ... .. . ......... .. . .. .. . 

Fica sendo a clespcza, . . . . . ....... . ..... . . 
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S al d o presumive l 

fasa de J3ragançn .. . ......... ... . ..... . . .... . . ... . . .. . .... . .. .. . . . ' 
,~np1·~ssito regia ..... .. . .•... .. . . .. · . ....... ..•.. . ... . . ...•. • .... . .. 
J err~uo p nbli co .... ••...•.•. . .... ... , .. ..... . .. . . ..• , ........... . . 
rinnt.a de juros . .......... . . .. . , ... . . ... : . ...... .. ... .. .... . ... . . . 
A h as de Cabo Verde .............. . . . . ........... . ... ... .. . .. . . .. . . 
1\i~~~;~b'-' .. ........ ................. . ................. ... .. .... . 
E Ç 1qne .. . .. .. .. . ... . .. • ... ...... . . . . . . . .. .• ..•........... . 

1
• staclos da Ind ia . . . . . . .................... ... . ... . .......... . .. . 
CÜen~eDCÍ<L gerai da policia, ... , , . , , , . .... , .. ... . , , .. , · . . , , ... • • •. • • 

orre10 g eral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... .. .. . .. .. . ... .. . . .. . 
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'l'otal - r éis . .. . ............ 1 5.256:5~2~905 

Lisboa, 21 ele j aneiro ele 1.828. = Manuel Anto11Jo de Ccwvalho '1. 

A cu.mara hereclitaria r eunit1. tamb lll- cru clat~t ele 11, e depois elo secretario 
n~arql~e~ ele· Tancos ler o proj ecto ele lei e r espeetivo parecer concernentes á. in
vwlabthclade ela cas::t elo ci cladão, que se dera para, ordem U.o dia, foi proposto 
pel? conde de S. l\liguel o seu adiamento (coiDo já havia proposto (werca ele outro 
projec~o r egulando as eleições elas ca.maras municil)acs). E if' o breve debate, que 
conchuu por se sobreestar no r.xnme cl'aqneJle a.·;:nmpto. 

Discu.:ssão 

I . Co:-~~E DE S. :tvrwuEL: - Nem tudo o 'que é justo e santo é conveniente . 
_:eis sabtas elevem procurar a conciliação opportuna ele todas estas causas entre 
8 ~· Nunca o util eleve prevalecer contra o justo, nem ainda contra o honesto, mns ;uu ceder a ambos estes objectos ; porém nunca tambem elo honesto e justo se 
ceve separar o conveniente e que facil for ele se r eduzir a pratica . Theoria.s di
versa~. são boas em theoria, e na pratica )emiciosas ou pelo menos inexequiveis. 

Nao censuro o proj ecto ele lei que se offer ece, nem o parecer cb commissão 
~ne o ap~rovou, porque não sigo por capricho o espírito ele contradicção : nin
g ~:elll mms elo que eu deseja pôr a salvo a segurança cb casa elo cidadão, pois 
llJsto tenho tanto interesse coiDo qualquer outro; porém, como membro de nma 
:amara legislativa,, não tenho mais em vista elo que o dever ele acautelar a segu-
1 ança publica, para esta não ser compromettiela em rasão ela liberdade indi-v-idual: 
estas 'e o t ~ ~ · 1 1· l l t · 

< u Tas precauçoes sao necessanas pe o me me r e c ·e uma ma ena que tocn, 
~ ~oclos .. A lei regnl~mentar .para a ex~cução do § 6.0 c1? artigo 145.0 ela carta 
já ~ absol.uta necesslclacle ; nmguem mms elo que eu clese.Ja manter a carta, mas 
·n: c edare1 o 'como a: queria, que é ele certo como todos o: membros d'esta camarn, 
~-e~~:~· em; acho ? projecto qu~ se nos npresenta sal?-to e ju.·to em theoria; porém 
diffi oil-o a pratica, como se mtenta e pela maneira que se apresenta, offerece 
tant~~~lclac~e~ attendiveis. A gar~ntia que offerece esta lei é Ulll~ elas mais imp~r
ga. 8 .nos governos r epresentatL vos ; comtuclo ella se convertera em uma perfe1t11 
cl'~~ntll _Para as sociedades secretas, se não elesvin.rmos os males que ao abrigo 
sec 

8
, ~ e1_._ ellas podem continuar a fazer á nação; todos sabem que as sociedades 

teu 
1 ~ as te em sido e são a causa ele todas as revoluções que têem ameaçado a exis

cÜri01~ fos thronos na Europa, fazendo-as apparecer debaixo ele clifl'erentes formas, 
qllag~nc o-se sempre, porém, para os mesmos fins. A Europa inteira reconhece 
não 

11 0 ~llas se têem tornado perigosas, e Portugal lhe o:ffer ecen um testemunho 
as c eqt

1
uvoco elos seus effeitos no anno ele 1820; estas socieclaeles todas as lei s 

onc ernnam. 

0 p1~01~0 portuguez, par elo reino, e tiel ao jm·amento que prestei, é elo meu dever 
Cl1l ar, quanto em min.1 conber c es tiver, todos os meios ele evitar os males que 

t Segncm 1 . . . . 
l:i -se c ezenove r esumos, que abrn,ng cm ~;ercn de ses~on tn. png 111ns el e fol10. 
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sobre a nação poclcm trazer falt:;ts esscnciaes que noto haver no proj ecto ele lei e 
r elatorio da commi.ss~o que hoj e :c apresentam n'esta camara: cu, longe ele cen
surar. a commissão, pelo contrar io, não posso deixar ele tributar aos illustres mem
bros cl'ella os louvores que merecem, e r econhecer a pr ompticlão com que nos apre
sentaram o r esulta,clo elo seu tr abalho ; porém o que e:quece a uns, lembra ::ws 
outros; a com missão notou algumas faltas esseneiaes n9 proj ecto, offerece-lhe emen
das; eu noto outras, aliás ao meu ver muito esscnciaes : no breve espaço ele tempo 
que tem mediado desde que se nos di stribuiu este par ecer distribuído com outros, 
elos quaes j ú se discutiu um n'esta camara, não tenho tido o tempo necessa,rio para 
fazet o exame c analysc completa. cl'esta lei e apr esentar as emendas que me pa
rece se lhes elevem fazer; a lei é importante c á pressa não se fazem leis; ha pes- . 
soa·, e muitos elos dignos membros cl'esta camara estão n' esse caso, que acostu
maclas a trabalhos pelos logares que occnpam ou têem occupaclo, pelas suas luzes, 
p elos seus talentos e emfi.m pelá sua applicação, lhes é facil ao prim eiro golpe ele 
vista conceberem o bom ou o defeituoso ele um papel quaJquer que se lhes apre-
enta; eu, porém, que não tenho nem pratica ele negocios, nem luzes, nem conhe

cimentos bastantes, nem mmca tive uma applicação seguida, sou vagaroso e cus
ta-me a perceber, c emfi.m tenho por principio que a melhor belleza elo governo 
r epresentativo é obrar sempre com madm·eza e vagar; s6 assim se pócle acertar 
e fazer leis sabias . e ju .. tas; portanto proponho' que a discussão cl' esta lei fiq_u.e 
adiada para a sess&o ele sexta. feira, e então offerecerei as emendas que acho ne
cessario fazerem-se á lei. 

Não proponho c ousa a1gmna, nem contra o re§-im cilto, nem contra a ordem; 
no aclclitamcnto ao titulo rv elo regimento, ar tigo 39. 0- B, permitte este que se possa 
pedir o· a.cliamento ele qualquer cliscussão, c o artigo 39. 0- C elo m esmo aclelitmneuto 
permittc que o adiamento tempor ario s~j a se]]]pr e por tres dias, c é na conf~r
miclacle d'estes dois artigos qu e peço qu e fique temporariamente acliacla a cl1s
cussão. 

CONDE Dá P ONTE : - Eu desejari a sabe!' se se eleve toma.r em consiclexação 
E)Sta proposta, porque uma vez que r;e tome, cu peço a palav1·a. para combat 1-a. 
E nma fatalidade, sr. pr esidente, que se est~j a a ]Jropor todos os dias o adia
mento elas leis . Propor o ·1diamento ele um proj ecto, porque a c~mara não esteja 
bastantementc instruicla, se pôde fazer depois da discussão, porque n' ella se tenha 
visto que a ~amara não se acha ao facto ela questão; mas propor o adiamento 
antes de todas <~.s discussões elas lei. , é mna cousa que não se pócle aclmittir. S.e 
o sr. conde ele S. ])iiguel não esM ao facto elo assuntpto cl'c ·ta lei, embora J1ãO o 
esteja, vote confonne o que ouvir na discussão; porque a camara não eleve adiar 
nm proj ecto que foi recebido no anno pas::;a~lo c r m:nettielo a uma commissão cl'estn. 
camara, que cU agora o seu parecer. O prO.J ecto fo1 mandado IJela camara elos se
nhores dep utados, que tem todo o direito ele o mandar, e o dir eito ela ca.mal'a elos 
par es é ver, se esta lei precisa ele algumas emendas, mas não pôde cleixar ele tr~
tar cl' ella. E verdade que o digno par não propõe que clla seja rej eitada, mas chz 
que não é tempo opportuno de se tratar cl' ella : eu digo qt~e é tempo opportun;<?' 
porque ha um anuo que o projecto está n'esta camara, porque foi a uma cornnns
são que o examinou com todo o tempo necessario; porque esta deu o seu parecer 
e porque tem passacl o mais tempo elo que devia para se chscutir . Diz o cligno par 
que não propõe nada contra o r egim(3nto ; eu digo que propõe uma cousa contra 0 

regimento, porque este diz que, passados dois dias depois ele lido o parecer ela co]))-
. missão se proceclen'L a discussão, e têem passado mais elos dois dias clesclc o dia 4 

ele fevereiro. em. que se apre~entou, até hoj e . E sta lei não pócle ser acliacla, e 
quando se chscutu, eu provarei que até a ordenação elo r eino é ainda mais franca. 
elo que -a lei que se nos propõe. Portanto peÇo que se entre j à na cliscussã(') cl'ella. 

CoNDE DE ~ - MIGUEL: - Sempre que qualquer le i. que aqui se apr esente U: 0 

não parecer feita com aquclla circumspecçao que eleve ser , e que não abran.F~ 
todos os obj yctos a que ella se propõe, eu hei de pedir o adiamento cl'ella, n~o so 
uma vez, mas mil, até que a vej a e a consi dere em estado ele perfeição, p::Lra 
que a camara não tome uma deliberação precipitada, e porque eu, como membro 
cl'ella, me persuado que no estado em que e] la está conceb~cla não pócle ser ·cou-
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veniente ao estado, porque o que mais ufferece é uma 11orfeita garantia ás socie~ 
dades secretas elo que a inviolabilidade }Í casa elo ciclaclãio pacifico e que quer v i
ver ao abrigo ela lei : é o porque invoL:O a applicação elos artigos elo regimento 
que assim ni' o p ermittem. O e. tar o proj ecto ele · lei ha um anuo n ' esta caro ara, 
nada me importa, quando n'ella entra em discus são é na actual sessão cl'este 
anuo; não percebo o para que todos os dias nos estão a repetir que as leis vieram 
a esta camúa o .anuo passaclo; não me persuado que o digno par o sr . conde ela 
Ponte t e:1ha direito a exigir qüe eu vote pelo que ouvir a s . ex. a na clis?us~ão; 
eu respeito e reconheço os talentos, instrncção e erudição ele s. ex . a, mas J tÍ c~sse 
que era fraco ele percepção, e não entendo as cousas tão ele r epeli.te : não clisse 
que ~"lo era tempo opportm1o ele se tTata1· cl'ella, ou eu me expliquei mal ou s. ex . a 

me llâO per cebeu: pedir o acuamento ele tres clias, não é clizer que não é tempo 
o~po.rtuno, hoje é que O· não é, porque me não acho assás infonnaclo para votar; 
na? pr?p1lZ nada contra o r egimento, porque é hoj e que a lei entra em discussão 
e e hoJe que eu peço o acuamento, não o podia peclir antes ; dizer o digno par 
que fallou que esta lei não p6cle ser adiada, é á camara que toca o resolver.: 
concluo sustentando a minha opinião 11elo acliamento, para propor uma emenda, 
)or1ue esta lei, como está concebida, não o:fferece bastante garantia á casa elo ci
c1 ~c1.ao, .~as sim uma gar antia para as sociedades ~ecretas, que, torno a r epetir, são 
l IeJucliciaes ao estado, e ninguem ignora que não fazem mais elo que attentar 
contra o throno e a monarcbia. 
é CoNDE DA PONTE:-O clizer-se que esta lei favor ece as sociedades secretas 
. tratar já elo proj ecto ria sua generalidade ; o sr. concle ele S. JY[ig;uel cliz que 

amcla não pôde examinar o projecto; como pois tira uma consequencia ele mna 
consa que ainda não viu? O digno par estú discutindo o projecto, e não quer qu e 
~ CaJ~ara . o discuta, isto é, querer p~ra . si um clir e.it~ que n~o quer y ara os mais. 

Veidacle que a camara só tem o chrerto de achmttn ou nao o acuamento ; mas 
eu sou· ele · · ~ N 1 1 · · · op1mao que n~tü se c eve ac mrtbr. 

* 
No clia immecliato o deputado L eonel Tavares Cabral

1 
na qual idade ele r elator, 

apresentotl á camara electivfL o subsequente 

Pal.~ccer 

t l Foram remetticlos á commissão ele fa,zencla os artigos q'ue ella havia apresen
sac 0 a esta camara sobre a reforma elas companhias ela aif~nclega grande Glo a.s-
tlcar · e h l · ~ l t ·a ~· t t · cl . . ' avenc o a comm1ssao tomae o novamen e em cous1 eraçao es ·a ma erm, 

1Ue~01 8 ela discussão que houve ácerca ela mesma, achou que era conveniente sub
q e ter á sabedoria ela camara a integra ela proposta elo govemo; e é ele parecer 
v11~ ella eleva ser aclmitticla á discussão na fórma em que foi apresentada, apro-

81 Ônclo-se comtuclo a clQutrina j á vencida na discussão elos artigos . 
e C amara elos clepli.taclos, 11 ele fever eiro ele 1828 .=Pilippe Pe?·?·ein~ ele Amt!jo 
n1t ~s:;·u~Fhmeisco Antonio de Campos = F?·ancisco cl~J Pmda Tmvassos= Mrz
fh'ZP. . . lves do Rio= Manuel Gonçc~lues de M.ü ·cmda =José XaV?:m· Jl![ousinho rlc~ 

vet?·a. 

feve~r?~eg-uin~lo nos seus trabalhos, aqueUa camara limitou-se clescle 12 até 14 ele 
com I e~IO a ch scutir placidamente varios pTojectos, que já menciomímos no 'logar 
porle eLnte, e a r eceber algumas indicações ele pOllCO illteresse ; eÍ11 sessão ele 15, 
tratim, ~eve con?-ecimento ele assmnptos ele ma.is importanci~ política e aclminis-

va, comv ·achante se ev.iclenceia. 

Proj e c 'to de lei 

llec! . ~o~missão especial, encarregada ela r eforma ela.· rneeliclas, conhecendo a 
por ililc ac e ele pôr em pratica a r eforma cl'estas em toclo .o r eino, jlL .cleterminacla 

versas r esoluções, não só 1:'Jela uti1iclacle geral que eleve re~ult~r ele haver 



228 

um unico systema metrico, e esse tão f-ixo e bem calculado como é o decimal, ma.s 
porque as camaras ele todo o r eino de Portugal c b-lgarve se acham actualmente 
sem padrões alguns, pois que os antigos. foram remettidos para o ar senal d_o exer
cito, onde j{t com muita clespeza se fabr1caram outros novos conforme o chto sys
tema, propõe o seguinte : 

Artigo 1. 0 D esde o 1. 0 ele julho elo anno ele 1829 pôr-se-ha em effecti v a e:x:~
cução o systema decimal das medidas ele extensão e capaciclacl e em todo o tern
tor.io do r eino de Portugal e Algarve, e f-icará inteiramente prohibiclo o u so de 
quaesquer outras medidas. . 

Art. 2. 0 Nas ilhas ac~jacentes e nas províncias ultramarinas começará esta exe
cução no praso que for _marcado, depois el e se ter proceclielo á comparação elas 
antigas medidas com as novas . 

Art. 3. 0 Nos padrões dos pesos não se fará por ora alteração alguma, atten
denclo {t sua igualdade em toclo o r eino e aos inconvenientes que se poderia]l) 
seguir se fossem desde agora sub stituídos por outros . Comtuclo os pesos elo novo 
systema decimal, que tambem vão r emetticlos {ts camaras, serão por ellas conser
vados, até qüe por uma nova lei se Tnanclem pôr em uso em todo o r eino . 
- Art. 4. 0 O r egulamento que acompanha este clecl'eto ficará formando uma parte 
d' elle . 

Regulan1ento que acompanha a nova l e i sobre as m edidas 

TITULO I 
DO NOVO SYS'rEMA DE MEDIDAS POI\T UGUEZA S 

§ 1.0 O sy stema metrico-decimal, que t em por funclamento a medição ela terra 
u ltimamente calculada sobrç um dos seus me1·iclianos, é o .unico e universalmente 
adoptado em todo o r eino para as medidas ele extensão e capacidade. 

§ 2. 0 A centcsima-millionesima parte elo quarto cl' esse meridiano é a base 
el'este systm:na e a unidade linear' d' e lle, com o nome de mão travessa. O qua
drado ela mão travessa e o cubo cl' ella , sem nomes particulares, serão as l.~nicla
cles ele superficie e ele volume. E sta mesma 1.midacle geral ele volume, com o nome 
ele canacla, ser~t a unidade ele todas as medidas ele capacidade para seccos e líquidos. 

§ 3 . 0 Nas progressões clecimaes ascencl entes el 'estas tres 1miclacles sómente se 
darão nomes particulares aos1 t ermos segLúntes : elas medidas linear es o ele vara 
a dez mãos travessas 1 ; elas ele superfi.cie o ele vara quadrada ao quadro ele dez 
mãos travessas, que vale cem mãos travessas quadradas; ele aguilhada a cem varas 
quadradas, e ele geira a dez aguilhadas ; das ele capacicl acle o de alqueire a clez 
canadas e ele tonel a cem alqueires . . . 

§ 4 .0 Todas as outras medidas, alem elas j ~í mencionadas, que forem espeCifi
cadas nos titulas n e nr, t erão sómente os nom es numericos indicativos dos seus 
valores. 

TITULO II 
DOS P.ADllUES 

§ 1. 0 Todas as medidas abaixo é\.J3signaclas, correspondentes aos t ermos das 
progressões clecimaes, deverão ter padrões legaes, e igualmente os terão todas 
as outras medidas intermedias que forem determinadas em os }Jaragraphos seg·uin
t es, cujo uso se permitte para commodidacle do publico . 

§ 2 .0 A ssim nas med_iclas lineares haverá o padrão da vara diviclí.cla em ele~ 
partes iguaes, que denotam outras tantas mãos h·avessas . A primeira d'estas sel'!L 
dividida tambem em dez partes ignaes, cada uma das quacs r epresenta o clecin10 
da mão travessa. O primeiro cl' estes decimos div.iclir-se-ha em outras dez partes 
iguaes, que representam os centesimos ela mão travessa . 

§ 3. 0 Nas meclidas ele capacidade t erão padrão legal o alqueire, a canacla, o 
clecimo e o centesimo ela canacla, e tambcm o meio alqueire e o quarto de al
queire, as duas canadas,, meia canada e quarto ele canada. 

1 Das medidas itinerarias a legua de 20 ao grau tem 555ó'•/9 varas, e a milha ou minuto é 
um terço da legua. 
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~ 4. 0 !\._ ma teria de toclos os padrões serà um me.io b1:onze ou latão; c a elas 
mechclas linear es sen\, tambem o ferro. A sua figtua, emquanto aos ele capacidade, 
sen\, a ele um cylinclro cuja altura seja igual ao cliametro ·ela base . 

TITULO III 
D,\ S NEDIDA.S USUAllS 

l § Lo Haverá medidas usuaes que corr espondam a todos os padrões designa
( os nos §§ ?.. 0 e 3. 0 elo titulo n, e estas são as unicas medidas legaes. 
~ § 2 · 

0 
Alem el' estas medidas nenhumas o1.ltras terão uso publico, nem se pode

rao ~ferir, excepto: 1. 0 1 as duas varas, as quaes, para commodiclacle ele alguns 
officiOs, se poderão tmir n'um só corpo e aferir pela va;ra; 2. 0, os dois alqueires, 
que pela mesma r asão se poclerão aferir pelo alqueire. Prohibe-se, porém, que se 
conte p elo dobro ela vara ou braça nos contratos e mais usos publicos . 

§ 0 ·
0 

As meclidas usuaes, tanto ele extensão, como de capacidade, para os 
~eccos, basta que sejam ele madeira, com tanto que se guarneçam ele metal, · a 
sa~~~·: a vara nas cluas extr emidades, e as mecliclas elo s seccos nas suas bordas, 
a~lll.U ele adquirirem maior duração, sem alteração consieleravel elo seu valor, e 
nao sendo assim constnuelas não se poclerão aferir . 

§ 4 .o As meclidas ele capacidade para líquidos poclem ser ele barro ou el e pau; 
~I em _at.te~çã~ á sau~le. publica, prohi~em-se t~clas as ele metal; as de folha ele 

anc~es so sao perm~tüclas para a medida elo leite . 
t· § 0 ·

0 
Emquanto ~í figura das medidas, a vara tení marcadas as dez m8:os 

r avessas, a primeira elas quaes será dividida em elecimos e terá tambem marcado 
~ seu ~um·to . As medidas de seccos elevem ter 'a fórma ele meios cubos, cuja a.l
ltu·_a l seJa a metacle do lado ela base . Ás m~cliclas para líquidos não se clà figura 
ega mente determinada. 
~ § 6.o Todas as meclicbs ·ele secco-s serão ele r asoura, e aquelles generos, que 

uao poclérem commochmente rasom·a.r- se, serão vencliclos a peso ou por conta. 
~ 7:

0

• Uma vez que ~s medidas tenham os r equi sitos acima declarados, a cachl 
ll:. e licito construil-as ou manclal-as construir por qnem quizer, e conservai-as r l tanto tempo) por quanto forem achadas exactas ; clevendo-se já r eputar abo-. 
te os todos os privilegies exclusivos que a este r espeito se têem concedido n'algu-

mas terras . . 

TITULO IV 
DAS PESSOAS QUE DEVE~I TEU PAORUES 

só § 1. 
0 ~endo conveniente r estringir o numero de padrões em todo o r eino, não 

I 
para evitar a clespeza que com a compra el' elles fariam as camaras á custa dos 

)Ovos m . t b " N ·a cl'd ' as am em para dar occasHto a que r epett as vezes se comparem as me-
a~ .~8 actuaes com os poucos padrões que houverem ele existir, conservando-se 
~ss~1pelo mesmo trato elo tempo a uniformidade elas medidas, determina-se que 
0 a Cictde c~e Lisboa haja um só e unico padrão ele cacl.P. uma elas medidas legaes , 
tocfu~ esteJa depositado na camara e sirva para todos os usos elas aferições em 

as as estações publicas . 
dos§ ~~Porém_ como este padrão se pó ele perder, o que j A suceeclen a muitos 
llso ~a oes ant1gos no fatal tenemoto ele 1755, e alem cl'isso, como pelo mesmo 
0 q1.~~1 ~~.e eacl~ dia alter~nclo insensi~elment_e o seu valor, haverá um pr~totypo, 
para 

0 
~nv~. so_ para venficar o 1)aclrao ela Ciclacle, quando pareça conveme_nte, c 

'ror. {'mbstltmr, se elle se perder. E ste prototypo se conservará no arehiVo da 
gnaricel c 0 Tombo em armario fechado e entregue á especial guarda e cuidado elo 

a rnór. 

se aY· 
3

·
0 

'rambem como os padrões se hão ele fazer no arsenal elo exercito, póde
d'en: . conservar (~o caso que assim pareça mais commoclo) um molde ele cada um 
dito :', 0 qual seJa guardado pela junta, a cujo cargo estGI. a administração elo 
prec·c.rsenal, por ordem da qual sómente poclen't saír para as officinas, quando for 

§8~. ~o~struir al_gum ~ovo padrã_o. ~· 
Em todas as cidades c v11las que sao cabeças de comarca haverá pa-
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drões ele todas as medidas legacc1 os quaes se guarelanio nas camaras. As outras 
villas ou julgaclos não terão padrõe:~, mas só mccliclas aferi das ela fórma que 
abaixo se dir<.l,. 

§ 5. 0 Os padrões dos pesos e medidas, tanto na cidade ele Lisboa, como nas 
outras ciclaeles e villas, estarão em lmla arca ou armaria, que se guarda.rá na ca~a 
ela camara e terá tres fechaduras, estando uma chave em poder do vereador ma~s 
moço, outra em poder elo procuraelor elo concelho e a terceira em poder elo escn
vão da camara. E stes paeb:ões mmca poderão sair para fóra ela casa ela camara i 
0

1 
ainda mesmo dentro el'ella, só 1Joclerão servir para se aferirem as medidas elos 

outros concelhos e as elos aferidores nos tempos que forem determinados, estanclo 
presente as trcs pessoas que tê em as di aves da arca; e acabada esta aferição se 
tornarão a guardar os padrões. 

TITULO V 
DAS PESoOA~ QU B ])EVEM 'J'ER MEDIDA S USU.lEB 

§ 1.0 Todas as camaras das terras, que não são cabeças de comarca, são obri
gadas a ter meeliclas correspondentes a todos os padrões legaes . E stas medidas se
rão guardadas na casa eb camara r espectiva, com as cautelas recommenclaehs no 
titulo IV, § 5. 0 

· 

§ 2. 0 As medidas das camaras, que servem para líquidos e se ecos c as linea
res, não é preciso que sej am ele htão i comtuclo é pcrmittido aos offici aes elas caroa
ras manelarem-nas fabricar cl' este metal à custa dos bens elo concelho. 

§ 3. 0 As medidas elas camaras serão marcadas com as marcas elo concelho r es
pectivo, e, alem cl'isso, serão aferidas ele seis ·em seis annos até ao clia 15 ele 
dezembro na casa ela cama.ra ela cabeça ela comarca pelos pFoprios padrões q1;1e 
n' esta se elevem guardar. O presidente e escrivão ela camara assistirão a este afe
rimento e passarão certidão cl' clle, a qual se guardará na casa ela camaTa res
pectiva e se tornará a apresentar no fim elos seis annos . 

§ 4 . 0 Os afilaclores elos concelhos terão rnecliclas proprias correspondentes a todos 
os paelrões legaes, para af01·irem por ellas todas as medidas publicas e particu
lares elo seu r espectivo concelho. 

§ 5 . 0 E stas medidas ser~o marcadas com a marca do concelho c aferidas uma 
vez cada anno, até ao clia 15 ele dezembro, pelo:; padrões ou pelas mecliclas elas 
camaras na presença cl'cstas, ou, ao menos, elas pessoas que têem as chaves ela ar
cai e el'estas pessoas r eceberão os aferidores certidão, que são obrigados a apresen
tai', sendo-lhes peelida, no acto de qualquer aferição. Porém os aferidores cl'aquel
les concelhos que não são cabeças ele comarca, serão obrigados a acompanhar o 
official ela camara que levar de seis em seis annos as meclidas cl' csta, para serem 
aferidas pelos l)aeb-oes ela cabeça de comarca e farão n'esse anno a aferição elas 
suas ·mecliclas pelos ditos padrões, elo que trarão certidão passada pela camara, 
onde fizeram o aferim ento . 

§ G. 0 Todas os mestres~:: o:fficiaes ele officios que elevem pesar ou medir, c bem 
assim todas as pessoas que vendem ao povo, são obrigadas a ter balanças, pc~os 
e meclicbs proprias c não dobradas, as quaes devem aferir nos tempos abmxo 
declarados . 

§ 7. 0 lVIas n~io semlo possível estabelecer-se a este respeito uma regTa co~
stante, fica jncumbicla {L camara ele Lisboa e às outras elo reino a cletenninaçM 
dos pesos e meeliclas que competem a cada officio ou mester, tanto elos que ven
dem por gro. ·so como por miuclo, o que f adio lJOr meio ele posturas, que devem sel' 
publicas por ccbtaes, e que se devem reformar, quando a divcr siclaclc dos tempos 
n,ssim o pedir. 

§ 8.0 D eclara-se porém que, posto que os officiaes ou pessoas que venclenJ 
sejam só obrigados a ter os pesos e meclielas que as posturas cletenninarem, clev.e
lhes ·er permitticlo ter outros quaesquer, comtanto que possam ser legalmente afe
ridos e que não r;ejam elobrados, na fórma elo § 6.0 

§ 9. 0 T odas as }Jessoas particulares que não costumam comprar e vender em 
rasão elos seus officios, e outrosim aquelles que nâo têcm obrigação ele vender ~o 
povo, ainda que cffectiv::tmentc vendam os seus fructos lJOl' grosso ou miuclo, nao 
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são obrig·ados a ter pesos c medidas proprias, mas 1~oelcm servir--se de outúts alheias, 
comtanto que sejam vcrcladciras e aferidas . · 

TITULO Vf 
DOS ,\PER!D OJl ES 

§ 1.0 O offi cio ele aferidor serà dado pelas camaras a uma pessoa ele probi
~acle, capaz ele guardar. com {ieleliclacle o clepo ~ito que lh.e é e.onfiaclo, q~e trato 

em os ]Wvos, c que smba ler e escrever. Na mclacle ele L1sboa, em atteuçao á sua 
l)OVoação, haved . tres aferidores, uu1 para as meclicb,s ele extensão e capacidade 
para s,eccos, outro para as ele capaciclacle para liquielos, outro para as de peso. 

§ 2. 0 As mecliebs ele capacidade dos aferidores eleve in ser ele latão ou ele co
hre, ao menos para os liquiclos, c poderão ser de macleira elo Brazil, ou ele outras 
qne empenem pouco, para os seccos . · 

§ 3. 0 O aferidor terá em sua casa as medi elas concertadas pelos paclrões das 
cam~ras, da fórma que fica dito no titulo v, §§ 4.0 , e 5.0 , e ahi aferirá. todas as 
1f cchc1as e pe:os que lhe forem levados, som que lhe sej a licito conduzir as rue
c lcbs para fazer as aferições nas casas dos particulare . 

§ 4. 0 Na ci l acle de L isboa, a casa da moeda, a alfanel ega grancle e as outras 
rel)a~·t ições publicas mandarão aferir, quando julg;ar ern ele necessidade, os pesos e 
~leehclas ele que se servem, p~los paclrõe.s da camara, · o qu~ será f~ i to n~s . casas 
a mesma camara pelos afenclorcs ela ctclacle ; e I las mcd1das ass1m afenda s e 

lllarcaclas serão concertadas as outras medidas que houverem de servir dentro das 
rbefericlas repartições, o que fi ca in c um biclo ao cuiclado e vigilancia elos seus 
c efe .. . 

. § 5.0 O afer idor terá na casa em q1,1e fizer a aferição, e em log:,<u· que possa 
~er .b~m visto ele todos, a taxa dos preços que deve levar por cada aferição ou 
revJsao ou cer tidão; e esta taxa será posta pela camara r espectiva, que formará 
~J:na n~va tabclla, tendo em vista o que actnalmcntc levam os afericlore. ·, o que 
c etermmam a este r c

1
spcito os r egimentos antigos, c a necessidade quo ha de se 

altg:rncntar cm hoje os antigos pr eços, a fim ele se porem ao par elo vn.lor actual
lllcntc relativo da moeda. 
l § ô.o O aferidor marcad as medidas que aferir com a marc.a que lhe for 
c acla pela camara, e entregarú ás par tes uma cer tidão ou bilhete, cl 'oncl e conste 
q~e se fez a afericão ; alem cl'isto eleve ter um livro, que chue por mu anuo, c que 
;eJa Dumeraclo e ;.ubricado pelo procurador lo concelho, no qual escreverá o nome 
la pessoa c o numero e qual idade ele medidas, e o dia c J)lez em que ellas foram 
.?;_:elas para aferir e conf'erir, e aos assentos cl' este livro se hão ele referir a.s cer 
Ll oes ou bilhetes acima mencionados. 

1 
§ 7 · 0 Os aferidores ufio poclerão aferir senão as mecliclas que n' este r egula-

neni·o s~ · 1 t . t · fi' 'á l ela, • no oxprcs~amente auctonsae as? e as que 1verem a J?a en a e orma .J< . c e-
. . 

1aclas ; alem d'lsso terão todo o cmclaclo em qu e as mech cla.s por elles afendas 

rseJ~rn b~m conforrne.s com as suas proprias medidas ; c, quando t iverem differ ença 
Jala m·t · 1 ~ ' t d " l e t < 1S ou para meno8, as emenc arao n cus a as parLes, pe o preço que com 
s as con . lh' ~ . l Ollt . venc10narem, ou as entr egar ao para as ll'em cmene ar c t razer em-nas 

1 a vez á aferição. 
0 .l

1 
~ 8. 0 

E mquanto aos, tempos diversos, em quo se hão ele fazer n.s aferições, 
~ atdar-se-ha o clisposto na ordenação elo livro r, titulo XVIII do § 4 1. 0 por diante, 

0 
que o ácer ca cl'isto for determinado pelas posturas elas camaras. 

TITULO VII 

DA INS PECÇÃO SODH8 OS PESOS E MEDfDAS 

seucf 1:
0

• ~ertenc.endo a g uarda elos padrões elos pesos c medidas ás ca.mara'·, e 
t011· 

0
, ~ llJ C ltos a estas, C? por cllas nomeados os aferidores, ús mesmas ca.mara~ pcr 

ins ccra,,_,tambcm, não só em L isboa, mas em todas as ciclaçles e villas elo r emo, a 
se ~ecç1 ao . ordinaria sobre este obj ec~o , para a exercitarem elo modo que abaixo 

ec ara. 
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§ 2. 0 Ás c~unaras exercitarão esta inspecçfio pelos almotacés, os quàes deYelD 
proceder a este r espeito segundo o r egimento do seu officio . 

§ 3.r N'aquelles concelhos em que ho~rv.er a~ mesmo t empo mais ele_ um ::Imo
tacé, sed o mais antigo encarregado ela vJgilancra sobre os pesos e med1das, mele
pendente de outro ou dos outros, de maneira que n 'ell e só r ecáia toda a r espon
sabilidade . 

§ 4 . 0 Ao almotacé pertence examinar se os afe'ridores cumprem bem seus 
officios, na forma o1·denada no titulo VI. Alem el'isso, para se evitarem as fraucles, 
tl cve o almotacé fazer tirar pelo seu escrivão um rol elas pessoas que foram afe
rir c das medidas que aferiram, o qual r ol se fará <Í vista do livro do afericlor, 
u, Jim ele poder saber antecipadamente os que faltaram a esta obTigação, e julga,r 
ch verdade ou falsidade ·elos bilhetes que os donos elas medidas lhe apresentarem . 

§ f>. 0 Os almotacés serão immediatamente suj eitos ~1s eamaras, ás quaes fica 
especialmente encarreg·aclo o exame elo modo por que elles e os afel'iclores usam 
elos seus oflicios e a fiscalisação d' éste ÜJJportante objecto, para a exercitarem na 
fónna elos seus r eg·imentos . . 

§ 6 .0 A inspecção extraorclinaria sobre os pe'sos e medidas pertenee aos adJ:?l
nistraclures goraes elos districtos, os quae,' dev~m fi scalisar a execução da lm e 
conhecer elos r ecursos que para elles forem interpost0s elas decisões elas carnaras . 

TITULO VIII 

DA EXECUÇÃO DA LEl SOBRE A RE~'ORMA DA S Ml!:DIDAS 

§ 1.0 D entro elos primeiros tres mezes, contados do cliar em que a presente lNei 
for publicada em Lisboa, todas as camaras das ciclaLles e villas elo r eino mandara@ 
receber no m·seual do exer cito os padrões e medidas aferidas de extensão e ca
pacidade que já ahi estão promptos, com declaração elos concelhos a que perten
cem. E tambem mandarão receber os padrões de peso novamente fabricados, ua 
fórma elo artigo 3. 0 da mesma lei . 

§ 2 . 0 Os padrões e medidas 1·ecebiclos no arsenal elo exercito devem ser pa
gos, ao memno tempo que se r ecebm'em, á custa elos bens elos concelhos, pe.lo 
preço ajustado no arsenal, abatendo-se cl' elle o preço elos padrões antigos que fu
r am remetticlos pelas respectivas camaras. 

§ 3. 0 Para este pagamento e para as clespezas ela conducção, os concelhos, q~ne 
não tiverem ,'u:fficiente ,rendimento, pot1erão lançar fintas ela quantia necessnna, 
sem clepencleucia de provisão. . •. 

§ 4. 0 Os corregec1ores elas comarcas ou os administradores geraes promoverao 
a execução do que fica incumbido ás cantaras nos paragraphos antecedentes, e e~a
rão as providencias necessarias para que as pessoas, que as camaras dos sens clJs
trictos encarregarem de r eceber e conduzir os padrões, façam esta conducção a 
um mesmo tempo para evitarem maior despeza. 

§ 5. 0 Juntamente com as novas mecliclas se r emetterão a cada camara alguns 
exemplares ela tabella impressa ela comparação elas ditas mecli.clas com os antigos 
padrões do r espectivo concelho . . 

§ 6. 0 Passados os primeiros seis mezes depois ela publicação da lei cuidarão 
em prover-se de novas medidas, não só os aferidores elas camaras, mas todas as 
pessoas que venelem ao povo e, finalmente, todos os particulares, ele tal maneira, 
quo no primeiro clia ele julho de 1829 possa começar uniformemente em todo 0 

reino o seu uso. 
§ 7. 0 Para quo não haj a quem abuse cl' esta lei, continuando a usar elas anti

gas medidas, determinará cada uma elas camaras, por editaes publicas, que no 
decurso do primeiro mee; que cl ecorrer depois ele começar o uso elas mecliclas novas, 
todos os que as tiverem velhas as apresentem na camara para serem quebradas ou 
amassadas, r estituindo-se assim aos seus respectivos donos; c a fi scalisação sobre 
este objecto e sobre as outras cousas, que n'este titulo se incumbem ás camnras, 
fica muito enca.rregacla aos ac1mini.·trac1ores geraes. 

§ 8. 0 Emquanto ás transacções, assim prtblicas, como particulares, qne cl'autes 
se faziam com re l ~ç.ão ~t s antigas medidas, conlinuar~Lo a fazer-se descle a epocha 



233 

eru que. começar o uso :las novas, com relação a estas, sem que se faça mençfio 
da me~1 ela antiga; formali ·anelo-se nas occasiões occorrentes as renovações de con
t1ratos J<Í existentes lJelo novo syst.ema ele medidas equivalentes <1s antigas á face 
c a tabella ele redu c cão . ' · 

§ 9.o Havendo ~m muitos Jogares do r eino um grancle numero ele senhorios, 
que estão em posse ele r eceber foros por medidas differ entes das elos concelhos 
aonde existem os bens, e não sendo possível contemplarem-se todas estas cliffe
renç-~s nas tábuas ele reducçã.o, o que r etardaria excessivamente a execução cl'esta 
PL'Ovidente lei, ]Jrocecler-se-ha a este respeito ela maneira seguinte: 

. A. camara elo clistricto, onde os bens forem situados, logo que se acabem os 
Pl'ltueJros t.res mezes clepois da publicação da lei, man dará affixar editaes nos lo
gares_ em que se pagam esses fóros, pelos quaes convoque todos aqu elles senhorios, 
para C1tte mandem apresentar as snas medidas particuhtres, a fim ele se fazer a 
~0~]Jal:ação e reclucção d'ellas com as medidas novas . Esta comparação e reducção 
selá; fe1ta na presença ela camara, assistindo tambem não só o senhorio ou o seu 
procurador, mas os interessados, que quizerem comparecer, que tambem serão cha
lllaclos nos mesmos eclitaes . D epois de feita a r ecluccão e fonnalisaclas as tabellas 
~erão estas r egistaclas nos livros ela camara, el'onde se clarão copias a todos os 
1
,
0{.et essaclos. Se passado o praso de nove mezes, clepois de se ter em affixaclo os 
~c Ltaes,. algum do s senhorios não tiver ainda feito esta r educçâo, fi cará inhibido 
c e coutmuar a receber fóros alguns por medida nova ou velha, até que e:ffectiva
U1eute a faca 

t . §. 10.
0 ~!.'~elas as mecliclas singulares auctorisadas pelas leis para certos e de-

ellniuados objectos, como são as medidas estabelecidas pela ca.mara ele Lisboa 
]lara muitas cousas qu e estão suj eitas á sua intendencia ; as elos homens que hão 
~e ser recrutados ; as elos cavallos ela trO}Ja; e bem assim as medidas que tem a 
·!~fta ~lo commercio par~ avolumar os fardos e va?iJha.· ; as. que servem ele medir 
tras pala e1nbarque ; e, ~mdmentc 1 as pa.reas das p1pas de vmho; todas _estas e ou
cl _. qnaes qn.er1 serão fmtas para o futuro segundo o· novo systema metnco

1 
toman

cl 
0 8~ por lllllca unidade fundamental a mão travessa. E cl epois de feita por OI·cl em 

q~ g~ve1rno a reclucçâo elas antigas medidas ás novas, se farão novos padrões, os 
aes t evem ser gua;rdados nas r espectivas repartições, como ató agora. 

cal§ !L 
0 

O .mesmo se observará a r espeito das alfandegas e mais casas ele arre
qnc açao publica, em que se r ecebem direitos, com relação a certas medidas, as 
pe ~~s remetterâo ao governo as suas pautas, a fim ele se mandar form alisar a r es-

c lYa tabella ele r eclucção . 
ela.§ 1 ~: 0 

Mas não podendo deixar ele succecler que, depois de feita a r educção 
ap 

8 
n:ec Idas e . dos direitos, · ele que se fallou nos dois paragraphos antecedentes, 

r~apar eç~m mtntas fracções clecimaes extr mamente diminutas, as quaes complica
no~ mtnto as transacções, por isso, antes de se formarem os novos padrões ou a 
ele v~ 1atlt~, se farão as alterações necessarias, tomando-se por base d 'ellas a tabella 
bai rec. ncçao, para se tomar a r esolução conveniente. Porém, emquanto esta não 
a e ~~~h nem por isso se poderiL continua,r a faz er uso das medidas antigas desde 

r a em que começar geralmente o uso elas novas. 

TITULO IX 

DOS DE LICé!'O S CONTRA A LEI E DAS SUAS PENAS 

falsilcl.~ .Toda a pessoa qu e usar ele mccliclas ou pesos fal sos, ou sensivelmente 
cidacle ac ?s, , eleve ser punida el a pl·imeira vez com uma multa pecuniaria, que nas 
ela seg s sfra de· 41i\00U réis, nas villas de 2~000 r éis e nas aldeias de 1~ (){.10 r éis ; 
gal'<Í t~-:b a vez pagará. o dobro ela cadeia; e em todas as mais r einciclencias pa-

§ 2 0 em ela cadeia o anoveado . 
não têe. · Entencle.-se por medidas ou pesos falsos os que não são legaes, os qu.e 
elos po ~ a matena e :figura determinada, e os que não são marcados, nem afen

. OtL l1es 
8
. 

0 qu~ se achem concordantes com os padrões. Entende-se por medidas 
se na~0 °8 lsenswe_ lmente falsificados aquelles que posto que ma.xcaclos e aferidos, 

ac1am · .· 1 ' ~ VISive mente concordantes com os ]Jadroes. 
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§ 3. 0 Quanclo l)orém aqueUe em cuj o pod r se acha.r em medidas ou pesos fal
~ificaclos, 1n·ovar que isto procedeu ele culpa do n.fericlor, será r elevado cb pena, 
n. qual este paganí. · 

§ 4. 0 To elos os mestres e officiaes ele officio e aquelles que vendem ao l?ovo 
em lojas, ou em mercados, em cujo poel er se acharem as medidas velhas inten·as, 
posto ·que d' ellas não usem, ou que tiverem medicb s dobradas e de menos ou ele 
mais do que são determinadas pela l~i e pelas postt"?-·as das camaras, na fórroa 
determinada no titulo v, ou que as eleL'rassem de -afenr nos tempos competentes, 
devem incorrer nas mesmas penas estabelecidas no § 1.0 

§ 5.0 O.· afer idores que usarem mal do seu officio, contra o que lhes é re
commendado no titulo YI, alem ele incon erem pelas primeü·as tres vezes nas 
penas do § 1. 0 , ficarão el es de então :inhabilitados para servir:cm mais aquelle 
cargo. 

§ 6. 0 T odos estes crimes ácerca de pesos c medidas são crimes publicos, nos 
quaes pócle ser accusador qualquer do pov0, alem dos casos em que devem pro
ceder ex o(ficio aquelles a quem compete a inspecção sobre este obj ecto . Em
quanto á applicação elas penas guarclar-se-ha o disposto pelas leis ; e no c:1so ero 
que o denunciante seja algum particular, cederá em bene fi cio seu ametade elas 
clitas multas . 

§ 7. 0 T odos os contratos que se fizerem pelas medidas antigas serão por 
isso mesmo nullos, e o tu.bellião que lavr ar as escripturas será suspenso elo sen 
officio até nova mercê. 

§ 8. 0 Os officiaes das camams e os almotacés, que não cumprirem o que lh~s 
é determinado n' este r egimento, ou consentirem que se continue a usar elas mc~h
clas antigas, serão castigados com um anno ele degredo ·para. 20 leguas de . chs
tancia, e com icl1abil.idacle para tornarem mais a servir aquelles cargos 1mbhcos . 

TITULO X 
DA CREA•)ÃO D

1
ES'rA LEI N.AS U.HAS ADJACENTES 11 NAS MAIS PROVINCIAS UL'J'RAMA!l!NAS 

§ 1.0 L ogo que esta lei for p1.1blicada nas ilhas ae~jacente s , as camaras das ci
dades e vilbs cuidarão em r emetter pela primeira embarcação segura ao arsenal 
do exercito em Lisboa os padrões ele que se servem 1Jara o aferimento elas Jne-

. ditlas ele extens~io e de capaciclacle, tanto para líquidos, como para seccos, e ta.n~
b em as ele peso, se forem differ entes dos geralmente usados n' este r eino; c clJl'l
girão ao mesmo tempo ao governo uma nota authentica que declare o nome ~lc 
cada uma elas medidas e o seu uso . E deixarão entr etanto, em logar elos paclrôe:; 
q-i.1e se r emetterem, medidas por elles aferidas . 

§ 2. 0 O governo, logo que tenha r ecebido os padrões e as competentes nqtas, 
mandará fazer a comparação das mecliclas a,ntig::Ls com as novas, e formalisa:r U~S 
tábuas, c1ue serão r emetticlas ás camaras com os novos padrões, observanclo-se tucl.o 
o que fica determinado no titulo vrn, r elativamente ás cidaeles e villas el' este rel
no. E, logo que estej a . concluída esta diligencia, o governo indicu.rá o pra.so eD1 
que deverá começar o uso elas novas medidas . 

§ 3. 0 Nas províncias do ultrama.r darão ·os governaclores n..s providencias par~ 
se procedei· á comparação elas medidas que ahi se usarem, com as novamente ad
mitticlas em virtucle cl' esta lei. Mas, elepois ele feita a comparação, r emctterão no 
governo as tabcllas e todas as observações ou r epresentações que sobre este as
sumpto occorrerem, para serem examinadas devidamente ; e só depois cl' este e:sa
me se mandará pô r em pratica o disposto na presente lei. 

§ 4 . 0 Para execução dos dois paragraphos antececlentes cleterminar{t o governo 
que do arsenal elo exercito se remettam para as capitaes das províncias ultra
marinas alguns padrões elas novas meeliclas e dos pesos actuaes, para se poclereJJl 
fazer as comparações necessarias . . 

C amara elos deputados, em 14 ele fevereiro ele 1828 . = Fmncisco .Manuel 1'1·t· 

goso de Amgão Momto = José Homem Co1·1·e ict Telles=Anton·io Lobo rle Bcp·bosrt 
Fe1'1·eú·a T eixe-ir-a Girão =Fntncisco Antonio ele Campos= Ji''l'Ctnc'isco Som·es ] íiraw 
co = Fnmcisco ele Pcmla Tlrcwassos . 
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Indicação 

A carta· r egia ele, 7 ele março de 1810 ao clero, nobreza e })O VO de Portugal, 
entre outras causas, diz o seguinte : 

• cc Para faz er que os vossos cabedaes achem util emprego na agricultura, e que 
assJm se organise o systema da vossa futura prosperidade, tenho claclo ordens aos 
g?':ernaclores elo reino }Jara que se occupern elos meios com que poderão fixar os 
dtzimos, a fim ele que as terras não soffram um gravame intoleravel; com que se 
poderá minorar ou alterar o systema das jugadas, quaTtos e terços; com qu e se 
poderão faz er resgata·veis os fóros, qne tanto peso faz em ás terras depois ele pos
tas em cultura; com que poclerão minorar-se on supprimir-se os foraes, que são Im algumas partes elo reino de um peso intoJeravel; o que tudo deve . fa~er-se 
ent_amente, para que de taes operações r esulte todo o berrí1 sem se senbr mcon-

ve11lente algum .>> . 
l A reg·encia do reino, clanclo principio a esta grande obra, fez expedir pela mesa. 
c.o . clesembargo elo paço, aos corregedores das comarcas, as provisões elo teor se
gutnie: 
• aD. João, por grn.ça ele Deus, príncipe r egente· ele Portugal e elos Algarves, 

etc . Faço saber a vós corregedor ela comarca ele .. . que; querendo cu alliviar os 
rneus fieis vassallos dos gravames que lhes impõem alguns foraes, hei por bem 
mau~1ar.-vos que, averiguando os foraes cl' essa comarca., me informeis qnaes são 
0.s cln:ettos que o povo paga, qual a sna importancia, assim como tambem averi
g~1a.re.ls quaes são os prrvilegios exclusivos que ba n'essa comarca, calculando o 
]lle.)n1zo que poderá ter cada um elos donatar.ios na extin cçi'to elos que lhe perten
berem, e de tudo me dareis conta pela mesa elo clcsembargo ào paço, etc . Lis-

oa, 12 ele março de 181l.n 
Por portaria ele 17 de outubro ele 1812 foi creacla mna commissri.o para o 

o:am.e elos fo raes e melhoramento da agricultura, c tomaram-se algumas informa
Çoes . 

l Por decreto de 14 de julho ele 1824, para fazer cessar ·varias queixas, eluvi
c as e qno.·tões sobre a cobranea dos clircitos elos fomes, se estabeleceram interi
~~:~ente algumas providencias; omquanto se nrLo regnlava tfio importante objecto 
· 

0 plano e refor ma geral a que se tinlm mandado proceder. Sendo, porém, a 
Jnnt~ da r eforma dos foraes dissolvida pelo decreto elo 1. 0 de fevereiro ele 1 825, 
;:~e lllstaurou a j unta elas confirmações ger::tes (tambem extincta), passando para 
;~ ~ tuclo o que !"e achava a cargo el'aquelb, e propondo ella á.s camaras elo reino 
/ 1108 quesitos relativamente aos foraes no espirito da carta r egia de 7 de março 
a: ~81_ü . e provi~ão de 12 ele março _de 1811 , e ~en;lo as mesmas ca.maras c~aclo 

suas mformacoes e respostas : IJOr 1sso a commJ.ssab eucarree:ada, ele exannnar o p . , ~ 

8 ~·oJ e~to 11 . 0 158 sobre a r eforma elos foraes requer se peçam ao governo, pela 
clecletana de estaclo elos negocias elo reino, todas n.quellas informações e r espostas 
lle ~s camaras manda.ram. 

c Casa ela commiss·ão, 14 de fevereiro de 1828 . = F?·c{ncúco ele Lemos Betten
t~u~·t= O Padre João Iie~wiq·ues do Couto = Joaqll'im ele Almeida 1Vovaes - An
.A.nw Lobo ele Ba1·bosa Fel·?·eint Teixeint Gi1·ão = Pmncisco 111/.mmel T1·igoso de 

?'agão JJ!forato = Bento PenJÚ'a cto Canno = li'Tancisco Soar·es F?·anco . 

Projecto de l ei a CJll. e se refere a inc1icação sup~·a 

011 Artigo 1. 0 Todas as prestações inccrtas1 qu.e até ag·ora se pagavam, ele cereaes 
elas qnaesqner outros fructos, st:jnm on n?Lo determinadas por foral, :fic-am reduzi
se~ a rnetade, salvo as que excederem n.o oit:wo, pois essas serão conservadas 
Phyt alt~ração . Esta disposição não comprehende quaesqner fóros censiticos ou em 

Allticos que não venham de foral. 
jugad rt,- 2. ~ Na disposição elo artigo antecedente se comprehendem os direitos ch. 

'A.;s, .seJa ~uà.lquer que for a. sua instituição. . 
di.ve . . t . .3 . ! oda e qualquer posse, posto que immemorial1 que for contrana ou 
clor .

1 8
a elo clisposto no foral, não terá effeito algum, sendo em prej uizo do avra. 

' será, porém, ma.n_ticla, se lhe for üworavel. 
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Art. 4.° Fica subsistin elo o direito elas avencas inclivicluaes como está deter
minado na lei ele 24_ ele julho ele :1824, e só n~ caso de avença propostn. e não 
convencionada por ambas as partes interessadas, deverão ~ntervir dois lonvacl? s, 
um por cada uma, para arbitrarem a prestação que o lavTaclor deve pagar. Fora 
d' este caso fica prohibido ao senhorio ou seus administradores mandar faze1: na 
propriedade elo lavrador ou seareiro qualquer averiguação por homens clenomma
clos q uarteiros. 

Art. 5.0 O pagamento elas sobreditas prestações senl. feito na eira, depois ele 
esbulhaclo o pão, e nunca no agro ou em palha. 

Art. 6.0 Nm; lagares 011 casaes ·aonde, alem elos direitos do foral, se pagam 
ao mesmo senhorio prestações certas por cartas ele povoação, ficam est:>.s extiuctas. 

Art. 7.° Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Camara dos deputados, em 10 ele janeiro ele 1828 . = João Hemiques do Couto. 

Requeri:n:1.en-to 

1. 0 Requeiro que se peça ao governo que informe se o desembargador J o!LO 
Antonio Ribeiro de Sousa Almeiela e Vasconcellos deu 011 não residencia elo logar 
que serviu. de correg·eclor e provedor ela comarca elo Porto, antes de tomar posse 
do logae que se acha exercendo ele desembargador ela casa ela supplicação. . 

2. 0 Resultando elo exame comparativo elas relações que a esta camara env_w
ram os ministros da justiça e ela guerra, aquelle elos incliviclnos que têem s1d_o 
processados por crimes de rebellião, e este elos o:fficiaes que seguiram as bandel
ras ela mesma rebellião; resultanclo, digo, d' este exame, que, achando-se n 'e~ta ~c
guncla relação nada menos do que oito o:fficiaes generaes qualificados na prnne1ra 
excepção elo decreto ele amnistia ele 13 ele abril de 1827, os qnaes por isso mesrno 
deviam já estar julgados, e por sentença privados elos titnlos, condecorações, bens 
ela corôa e ordens ou pensões que elesfructassem, porque todavia os seus nomes 
não apparecem na relação enviada pelo ministro ela justiça: r eque iro que a ~st_e 
se pergunte a rasão por que até agora não têem sido processados os ditos lncliVl
cluos. 

Camara elos deputados, 15 ele fevereÍl'o ele 1828. =O deputado, F1·ancisco An
tonio de Almeida P essanha. 

Men.J.orial 

Os presos do Limoeiro, a quem foi imputado o crime ele tumulto, sedição e as
suada, participam aos srs . deputados encarregados elo importante r.amo de inda
gação sobre as infracções da carta, que elles foram intimados no dia ele hontern, 
14 elo corrente, á ordem do corregedor elo Rocio, para se verem acarear, na fórrn~ 
do costume velho, contra a qual intimação elles :fizeram logo o seu protesto, P01 

verem que n'ella era infi-ingiela a carta e se o:ffenclia o respeito devido á caroara
E, em prova ele ser isto verdade, todos os intimados aqui assignam. 

Cadeia ela côrte, 15 ele fevereiro ele 1828= .Lld"anuel Joaquim D elgado Alvo= O 
Pad1·e Fabião Clcwiano de Soztsa =João Anton'io Lopes de Anclmde = Nlanttel ~e. 
Anuljo =Bento Luiz Gonçalves Bw·ca. = Jl1.anttel José ele A1·atGjo = AnastaC'io Ln~-& 
Galina =Joaquim Galina = Cw·los Bm·na1'Clino Botelho Chacon ela Silva Telles e 
lJIIenezes = José Felisbe1·to Bossion =João Maria Lowtelli =Manuel Gomes Lctge ·l • 

Prqjecto de lei 

Artigo 1. 0 To elos os proprietarios ele generos, cereaes e azeite produzidos nas 
terras d'estes reinos, situadas dentro ele 10 legua.s contaclas ela raia de Hespanha, 
são obrigados a manifestar perante a camara d~J res1Jectivo concelho, n\rm terrno 
CJUe será fixado por cc1itaes da mesma,. depois das competent€s colheitas, a quan
tidade c qualidade elos ditos generos, que poderão transportar, querendo, par!L 
fóra do elistricto do mesmo concelho. , 

Art. 2 . 0 Se as declarações ele qualquer manifestaclor parecerem excessivas a 

t Apresentado á C<lmara pelo deputado José Machado de Abreu. 
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camara, deverá esta fazel-as r ect ificar por tres arbitros nomeados, um pelo pro
curador do concelho, outro pelo dito manifestador e o ter ceiro a aprazimento de 
aiUbos, e, se não concordarem, será nomeado pelo. presidente da camara. 

Art. 3. 0 Os manifes tos ordenados no artigo 1. 0 serão escri]Jturaclos em livros 
~ara esse fim destinados, numerados e rubricados officiosamente pelos presidentes 
CLas camaras. 
d Art. 4 · ° Concluído qualquer elos manifestos ordenado no artigo 1. 01 o escrivão 
_a camara extrahirá immecliatamente uma copia fi el elo mesmo, que será r emet

tlda ao juiz de fóra elo clistricto ou ao juiz orclinario, onde o não houver ele fóra . 
.-~·t. 5. 0 As camaras são obrigadas a cumprir, na parte que lhes toca, as elis

poslçoes dos artigos precedentes, el ebaixo ela mais stricta r esponsabilidade . 
t· Art. 6. 0 Nenhum genero, cereal ou azeite procecl ente das terras situadas deu
to ~las 10 leg·uas ela faia de H espanhá, poderá ser exportado pani fóra elo res-

pectivo concelho sem que vá acompanhaclo de uma gtúa, passada pelo escrivão 
c~mpetente e assignada pelo juiz ele fóra ou ordinario do mesmo, na qual se ele
~ are a quantidaçle e qualiclaele elo dito genero_, o nome ela pessoa a quem per -
ence no respecti \TO manifesto, o nome do conductor e o itinerario da carga desde 

0 ponto da partida até o seu elestino . 
Art. 7. 0 O portador ela ·guia é obrigado a apresentai-a aos juizes ele todos os 

concelhos por onde transitar clentró elas 10 leguas ela raia, os quaes lhe porão o 
seu v · t ' (( Is a» com a da,ta competente . 
t 1rt. 8. 0 Nenhuma guia cobrirá a carga depoi s de passados tantos dias quan-

t~s oren1 as 3 leguas qu e se contarem desde a sua procedencia até o seu eles
lUa. 

t. A_rt. 9. 0 Occorrend6 qualquer acciclente im1Jrevisto que pos;;a embaraçar o 
.:ansito r egular elo portador, ou querenclo este mudar o destino ela carga, por as\llll ll~e convir, os juizes ele fóra ou orclinarios de qualquer concelho do itinerario 
~ eili_erao, s~ ll1es for r equerido, faz er r eformar a guia primitiva, em attenção ás 
n cadas cu·cnmstancias . . 

0 Ar~ . } O· 0 Á proporção que se forem passauclo as g1lias ordenadas no artigo 6. 0 , 

escn v ao t ' . , J t N t. . tot li l respec Ivo Ira notaneto as ex. r acçoes que as mesmas con I verem, na 
qt.al c acle declarada no competente assento elo manifesto elo extractor, alem ela 

ta nenhuma gui.a pocleni ser passada em seu nome. 
na· ~rt . 11.0 Os negociantes ou quaesquer outras pessoas que quizerem armaze-

~t~rgenero s , cereaes ou azeite paTa o commercio ele especulação dentTo ele qual
~0 . . elos concelhos elas terras elas 10 leguas ela raia de Hespanha., comprados 
celh seus proprietarios, poderão obter guia l)ar a o: exportar em elos mesmos con
to os, llma vez que se façam substituir aos vendedores nos r espectivos manifes
qt~e;)or tocla a importancia elas compras aos mesmos concernentes, e isto em qual-

tempo elo anno. 
az .~rt . 12.o A s guias que elevem acompanhar o transito elos generos, cereaes e 
po~l eu clever~o ser passadas em papel não sellaclo . o escrivão não poderá levar 

1 Â. as ma1s ele 20 r éis ; os juizes as assignarã.o e visarão .Q?'Cdis . 
10 1 rt. 13 .o 'l'oclo o genero, cer eal ou azeite procedente das terras dentro elas 
pec:t~gnas da raia ele Hespanha, que for encontrado em seu transito fóra elo r es
dacl:vo ~onc~lho, sem que venha acompanhaclo ele guia passada com as formali-

Â .rescnptas no artig·o 6. o, sen\, .reputarlo rigoroso contrabando . 
commr t _14. 

0 
Alem das auctoriclacles c demais emp1:egaclos a quem as leis têem 

elas fi: hclo . a fiscalisação elos contrabandos e descaminhos, haverá em cada mna 
nh~ t gue

1
zias dos concelhos, situados dentro elas 10 lebo·uas ela r aia ele H espa-,., res 

hotne lOmens bons, escolhidos pelas camaras e por ellas jm·amentaclos. E st es 
leis ;s bons serão especialmente encarregaclos ele vigiar pela observancia elas 
paiz ne 

1
regulam o commercio elos cer eaes e azeite, t anto estrangeiros como elo 

chega e c e fazer a apprehensão ele todos os ditos generos que ás mesmas freguezias 
tnen~ rem por contrabando ou descaminho, apenando para esse fim todos os ho
aqttell;ue necessarios lhes forem, fi cando sujeito á pena ele prisão, por oito dias, 
serviço ~le, .sencl? r~q.uerido, ~h: s desobedecer . Poderão ser nom eados para es:e 

elos os mc1iv1cluos suJeÜIJS aos encargos elo concelho . As camaras farao 

/ 

. I 
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publicar por eclitaes affixados em lagares publicos os nomes elos eleitos em cada 
um anuo . 

Art. 15.0 Quando os home:tts bons indicados no artigo preceelente fizerem qual
quer apprehensão ele contrabando ou descaminho nas freguezias em que não hou
ver j túz de fóra ou ordinario7 requererão immecliatamente ao juiz da vintena on 
eleito para formalisar o auto de apprehensão por todos assignado7 em que se de
clare o dia e logar ela mesma7 com todas as circumstancias que a acompanhar~ro 
e o nome das testemunhas7 havendo -as. Este auto será r emettido ao r espectrvo 
juiz

7 
dentro ele vinte e quatro horas7 para procecler nos termos jucliciaes . 

Art. 16. 0 Os homens bons indicados no artigo 14. 0 que7 constando-lhes ache
gada ele alguns ce1:eaes ou azeite estrangeil·os7 não :fizer em as diligencias .n?ces
sarias para os apprehender, ou, tendo-os a1)1)reheneliclo, os relaxarem, e o JUIZ ela 
vintena ou eleito que não remetter o auto indicado no artigo antecedente, coDl0 

n' elle é ordenado, serão castigados com a pena ele quinze dias ele prisão. . 
Art. 17 .0 Am<?tade dos generos apprehendiclos por contrabando ou clescanll

nho, e ametade do valor dos transportes e animaes que os concluzil·em pertenceriL 
ao apprehensor ou denunciante, e a outra metade ao thesouro publico7 nos cas~s 
em que a apprehensão não tiver sido feita ou ordenada pelos homens bons incb· 
caclos no artigo 14. 0 

. 

Sendo a apprehensão feita pelos homens bons será para elles a amctade destl
nacla para o tbesouro, havendo denunciante, e não o havendo :fica-lhes perten
cendo a que é destinada para este, quando o ha. 

Se, porém, os homens bons tiverem sómente ordenado a tomaclia, será a aroe
tacle qtle lhes r esp eita divielida em cluas partes, uma para os ditos homens e ou
tra para os qne a tiverem feito. · 

Art. 18. 0 As causas de contrabando e descaminho ele g-eneros, cereaes e 
azeite serão sentenciadas a final dentro ele um m~:~z, contado elo dia em que hou
ver ticlo . logar a apprehensão ou denuncia, guardando-se nos processos to elos os 
termos substanciaes ordenados no alvará de 26 ele maio de 1766. 

Art. 19. 0 Dos julgados ela primeira instancia só haverá r ecurso ele appellação 
para a rela ção do clistricto. E ste recurso será interposto dentro de tres cli.as de
pois ela publicação ela sentença, não podendo em nenhum caso ser r ecebido pas
saelo este termo. A appellação será expedida dentro ele oito dias e julgada na re
lação dentro de um mez, depois que na mesma for apresentada. 

Art. 20. o O escrivão por erva culpa se não guardarem os termos prescriptos 
para estas causas, serú castigado com a pena de ..!suspensão elo seu officio ele unl 
mez até um anuo a arbítrio elo juiz, salva ás partes a acção civil de perdas e claronos 
contra o n1esmo . 

Art. 21. 0 Os juizes que não ultilnarem os feitos, dentro elos prasos prefixos 
n'esta lei, serão logo suspensos ele seus empregos, mandando-se processar coJl)O 
desobedientes ás leis, sal v a ig·ualmente ás partes a acção civil de perdas e clamnos. 

Art. 22. 0 Os corregedores elas comarcas quanclo iizerem as suas correições 
examinarão escrupulosamente se as camaras7 j uizes e demais empregados a queJU 
toca immecliatamente o cumprimento cl' esta lei a cumprem effectivamente, como 
n'ella se contém, clanclo parte elo que acharem a este r espeito ao inspector geral 
do terreiro publico de Lisboa. 

Art . 23 .° Fica revogada, etc . 
Artigo aclclicional. As disposições el' esta lei, pelo que pertence às tomaclias e 

clemmcias ele contrabando c elescaminho ele generos, cereaes e azeite, pesso~s 
auctorisaclas para as faz er 7 sua applicação, fórma e termos elo processo são intel
ramente applicaveis ·ao contrabando e descaminho elos porcos que entrarem n 'es-
tes r einos. . 

Sala ela camara elos eleputaclos, 15 ele fevereil·o ele 1828. = J1"1rancis co deLe· 
rnos B ettencotwt= Antonio J.obo de Barbosa Fe1Teú·a Teixeira Gú·ão = Fmncisco 
clct Gama Lobo Botelho = Antonio Pinto Alva1·es Perei1·a =João Alexcmd1·ino de 
Smtsct QtteiToga = Joaqni1r1. Placido Galuão Palma = D1·. Fnmcisco XctvÍel' de 
S mtsa QtteÍ1·oga = D1·. Joaquim Antonio de J.l1agalhães = José das Neves JJ1a,scar·enhas 
e J.l1ello = BemaTclo José Vieim ela 111otct =Antonio José Claudino Pimentel ====" 
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Rento Pe~·cira do Ccmno = Ltâz Antonio Rebello da Silva = Joaquim José ele 
qaei?w~ =Conde de S amp aio = Antonio Vicente ele Cctrvalho e Sousa= D. F'nm
Cisco de A·lnwiclct = José lgnctcio Pe·reim De?·rctmaclo 1. 

Quasi no fim ela sessão ele 16, que fôra destinada a d iscutir o proj ecto ele lei 
c?ncecle·nclo premias aos anctores ele novos inventos e a nomear commissoes , o pre
Sidente. consultou a camara sobre se cl everia Sltspen.der os trabalhos legi~lativo s 
~o s d~ts ultimos dias ele earnaval e na quarta feira ele cinza. Usaram ela palavra 

oaqt111u Antonio de Magalhães, que opinou pelo feriado e se r ecuperasse o tempo 
Fom ~ proro,;ação ela hora nas seguintes sessoes; Francisco .J oaqnim Maia e 
i.ranc1sco X avier Leite L obo, os qnaes se pronunciaram contra suetos; e Anto

~110 !osé Clauclino ele Oliveira Pimentel, que disse preferi r r ennião no dia ele entrudo, 
Jutetramente clecl icado a o~i ectos profanos, em vez elo immecliato, de muita r ecordação 
para os christl:ios 2 • A assembléa resolveu que as sessões só continuassem desde 21. 

N'aquelh.' data tiveram primeira leitura tres projectos, cujo t eor é como segue. 

Projcc-to de lei r eg·ulame:nta.r 

Para as eleições de deputados (artirro 70.0 da carta) 

CAPITULO I 
DOS QUE PODE~! VOTAR E SER VOTADOS NAS ASSEMDLÉ AS PAROCHIAES E PROVINCIAES 

E DOS QUE SÃO EXCLUIDOS D ' ESSE DIUEI'l'O 

] .~rtig·? 1. 0 As nomeações elos de1mtaclos para as côrtes geraes serão feitas por 
e elçoes mclirectas, elegendo a massa elos cidadãos ac tivos, em assembléas paro-

o d.
1 

Este ul timo deputado foi o apres!'l1tantc do projecto, e finda a leit ura fundamenton ·o, mas 
Utn tscurso está incompleto no r espectivo D1:ario elas sessões, rasão po!· que transcrevemos apeJJas 

a pn.rte, sutliciente par a se conhecer o abuso que se pre.tcnclia cohibi r: 
está"·· · N:l o me demorarei em r eferir o enormissimo contrabando de cereaes e azeite que se 
1108 fazencl oJ .Por t odas as passagens dos lünites contiuentae~ e }Jelos rios qu e separ am estes rei 
C[Ile \ 0 se.n vtzinho; mas sempre direi rrue é ele tal magnitu le a respeito elos primeiros ge neros, 
ll irn·c epo1s el e ter iouncln.do ::ts p rovíncias , faz que na capital a v enda do terreiro publico tenha 
crn ' lltlldo mais ele am etacle. I sto que quer clizer ? Que mai s de n.metacle do consumo de L isboa 
l11in~~neros c~ reaes é feito por contrabando, porque o numer o de consumidores não póde ter di
cntr·atclo, senstvelmente n'estes nlt irnos mezes ; e se a tteuclennos demais ao trigo h espanhol, q ue 
C[ttint nes te mercado como portu n- ucz, talvez não sejamos exagerados se dissennos que tres 
ao nas partes c1'este g·enero ~ão compradns ao estran geiro pelos consumidores da capital; e isto 
[Jrocl~~81110 tempo em que os cell eiros elos nossos propri e ta l'ios e la vrarlores estão pej aclos elo 
a Pro c~o ele .suas colhei ta~, e er~1 qne as searas no agro promettem um a das mais lJrosper as qu e 

VHlencut nos tenha lt berahsaclo ! 
cont:·~ambem n ão ca nsarei a at.t, nção da camara dernonstranclo os m odos p or que este malign o 
ge0:1~sa~do, .Produzindo repentina1;1ente o desbarate ele m~is d~ ametade do preço d~s nossos 
1·aes cl '' mtroduz uma mudança subl.ta nas r end as dos proprtet.an os, perturba as relaçoes natu
i nrl u st~f ~l'l'endamentos e pensões cl~s ter~·as, a t '<.xa .dos salarios e o~ v:;tlor es . dos producto~ da 
JlÓ(Jc p~ ~' E', a:ffec tanclo por cnnsegmotc cluecta c mchrectamente os chreJtos e tmpostos pubhcosí 

, T01 0 estado em conntl são até aos se us fund amentos. 
Pron.;pt odos se '.ltimos a existencia do mal ; todos concordâmos na necessidade d::t ap1Jli cação de 
e com ~.8 e effi~azes rerhedios i mas tod os ig ualmente entendemos que para molestia tão grave 
tnal ~ tc~cla cltfficil >erá a~e1·tar co m 'H oppor tuna medicina; mas t a rnbem conhecemos qtt e a um 
neuh~u e ~az t~o ra pio.l os e perniciosos progr essos é melhor oppor um remedio d uvidoso, elo que 
tncntos1 rcmecllo. Par a acertar com o mais ap ropriado eu mov i estn, camara a pedir esclareci
?onspic:~ governo ele sua a lteza sereni ssima, em nome de el - re~; tt>nbo <'m: s;Iltado a muitos elos 
~es; 08 

8 me~bro s ela nssembléa, que bPne volamente me qmzera m i1Uxilwr com as suas lu 
Çues. co r e ~nechos qne t ive a hon ra de propor são suggeridos por es tas boas origens de inc1ica-
1 11Uit~s 

8

11" \ernos n'e llas os qne estamos assignaclos no p rojecto i convieram na maior par te outros 
Por lh·lti:n.lores i pertPnce Ít sabedoria da camara approval .·os OLI rejeita l-os ; eu terei sempi·e 
Para e~se t\eertado o. qu~ e lia cle~ i d ir;. e, se o proj ecto merecei' a honr a ela d iscussão, rese rvo 

2 Du. empo expl1 caçues, qu e ,]Lll go mopportunas agora., · -
de aprov 1 ~~J te as primeiras epochas elo r E'g imen parla mentar er am frequentes as reflexões ácerca 
lrot·a de c~~,tar _quanto possiv~l ·o .tempo, er.g uendo·Se alg umas vozes pa r.a fazer sentir qu~ ca~l~ 
~s sessões bl tes sem verclad eu·n. t mportm~eta redun~l av~~ na perda ele muJtas cl~zenas de mtl r éls. 
1 as da rn c a. camara dos deputados abnam-se ordmnnamente elas nove e meta para. as dez ho· 
até ús qttntnba e é[uasi nunca se encerravam an tes das duas ela t a.nle, prolongan_do ·se ás vezes 

a ro. · 
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chiaes, os eleitores de prov1ncia, e estes os representantes d:1 n:1ção. (Artigo 63.
0 

da carta. ) 
Art . 2. 0 São cidadãos portuguezcs: . 
1.0 Os que tiverem nascido em Portugal on seus domiuios e que hoje não f3-

rem cidadãos brazileiros, ainda que o pae seja estrangeiro, uma vez que este nao 
r esida por serviço da sua nação. (Artigo 7 . 0 da carta, § 1. 0 ) 

2. 0 Os filhos ele pae portuguez e o:;; illegitimos ele mãe portugneza nascidos 
em paiz estrange~·o, qLw vierem estabelecer domicilio no r eino. (Artigo 7. 0 da 
carta, § 2. 0

) • 

3 .0 Os filhos de pae portuguez que estivesse em paiz estrangeiro em serv1ço 
do reino, embora elles não venham estabelecer domicilio no reino . (Artigo 7 . 0 da 
carta, § 3. 0 ) 

4 .0 Os estrangeiros naturalisaclos, qualquer que sej a a sua r eligião. (:Artigo 7 ·
0 

da carta, § 4. ") 
Art. 3. 0 Perde os direitos de cidadão portuguez: 
1.0 O que se natLualisar em paiz estrangeiro. (Artigo 8.0 ela carta, § 1.0

) 

2. 0 
. O que sem licença elo rei acceitar emprego, pensão ou condecoração ele 

qualquer governo estrangeiro. (Artigo 8.0 da cai-ta, § ~ . 0) 
3. 0 O que for banido por sentença. (Artigo 8.0 da carb, § 3.0

) 

Art. 4. 0 Suspende-se o exercício elos clireitos políticos: 
1. 0 Por incapacidade physica ou moral. (Artigo 9 . 0 da carta, § 1. 0 ) 

2. 0 Por sentença conclemnatoria a prisflo ou degredo, em quanto durarem os 
seus effeitos. (Artigo 9. 0 ela carta, § 2.0

) 

Art. 5. 0 T ê em voto nas a.ssem bléas parochiaes: . 
1. 0 Os cidadãos portugnezes qLw estão no goso ele seus direitos políticos . (Ar-

t igo 64 .0 ela carta, § 2. 0 ) . 

2.0 Os estrangeiros natura1isac1os . (Artigo G4. 0 ela. carta, § 2. 0
) 

Art. 6. 0 São cxclLlÍ elos ele votar nas assembléas parochiaes : 
1.0 Os menores ele vinte e cinco aunos, nos quaes se nrto comprel1enclem ~s 

casados e officiaes militares, que forem maiores ele vinte e um annos, os bachaxets 
formado.~ e' clerigos ele ordens sacras. (Art igo 65: 0 ela carta, § 1.0

) 

2 .0 
();; filhos famílias qL1e estiverem na companhia ele sens paes, salvo se ser-

virem officios publicas . (Artigo 65.0 ela carta, § 2. 0
) • 

3. 0 Oi! creaelos ele servir, em cuja classe não entram os guarda livros e pri
meiros caixei.ros elas casas ele commercio; os Cl"eaclos ela casa r eal que n~io for~n1 

ele galão branco, e os administradores de fazendas ruraes e fabricas . (Artigo 6D·
0 

ela Carta, § 3. 0 ) I 

4 .0 Os religiosos e qnaesquer que vivam em communiclade claustral. (A rti-
go 65. 0 ela cm·ta, § 4. 0 ) · 

5. 0 Os que não tiverem ele renda liquida annual 100~000 réis por bens ele 
raiz, inclustria) commercio ou emprego. (Artigo G5 .0 ela carta7 § 5 .0

) 

Art. 7. 0 Podem se t· eleitores e votar na eleição elos deputados toelos os que 
podem votar na assembléa parochial. (Artigo 67 .0 ela carta.) 

Exceptuam-se : 
1. 0 Os que não tiverem ele renda liquida annual 2001$000 réis por bens ele 

raiz, industria, commercio ou emprego. (Artigo 67 .0 ela carta, § 1. 0 ) 

2.0 Os libertos. (Artigo 67 .0 ela cartà, § 2.0
) 

3. 0 Os criminosos pronunciados em querella ou devassa. (Artig·o 67 .0 ela carta, § 3-
0! 

Art. 8. 0 Todos os que podem ser eleitores são habe.is para serem nomeados 
deputados. (Artigo 68 .0 da carta.) 

Exceptuam-se: 
1. 0 Os que não tiverem 400~000 réis ele renda liquida, na fórma elo artigo 6.o, 

§ 5.0,-e elo artigo 7.0
, § 1.0 (Artigo 68. 0 da carta,§ 1.0 ) 

2. 0 Os estrangeiros naturalisaclos. (Artigo 68. 0 da carta, § 2. 0 ) • 

Art. 9.0 Os cidadãos portuguezes, em qualquer parte que existam, são elegt
veis em cada clistricto eleitoral para deputados, ainda quando ahi não sqjam nas~ 
ciclos, residentes OLl domiciliados, uma vez que não sejam excluiclos pelo artig·o S. 
(Artigo ti9. 0 ela carta.) 

\ 

.. _ 
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CAPITULO H 
110 RECENSEái\II~N'l'O 

Art. 10. 0 A tocla a eleição eleve preceder n veriii.cação dos que podem votar 
nas- assem bléas parochiaes c elos que poclen:í ser P-le itos para eleitor es e para dc
putaclos. _(Artigo 10.0 do decreto de 7 de agosto de 1826.) 

Art. 11. 0 Logo que esta lei for pnblicacla e remettida ás camaras, procecler?i.o. 
~~l as a nomear, em cada freguezia do seu clistricto, ele tres até sete pessoas el e pro

Idade e abonadas, pam formarem com o r espectivo parocho uma commissão que 
apure os cidadãos activos. 

Art. 12.0 As p essoas eleitas serão chamadas á camar11 u11 primeira ver eaçãn, 
~ 0 presidente lhes deferirá o jmamento, para que b em ~ verdadeiramente ~Jr~-

ecla,m no apuramento dos cidadãos nctivos, como abaixo se cleclarn,, e lhes nlti
lUara que no primeiro domingo se apresentem ao parocho ela r espectiva freguezin., 
J~~~·.a_ com este_ form~rem a commiss~LO (m:tigo 11. 0

) Se alg um elos nomeados for 
· l:lltlmamente 1mr echclo, a cmnara nomeara outro . 

Art. 13. 0 A camara off-iciará tambem ao parocho on parochos para que no 
~~~sino clomingo, com as pessoas eleitas ela sua respectiva freguezia, cujos nomes 
n ao declarados, formem a referida co mmi .·são. Se algumas t erras elo districto ela 
c~mara pertencerem a freguezia ele outro elistricto, officiará igualmente ao paro
~ 0 cl'essa freguezia, com os nomes elo.- eleitos por essas terras. Ao mesmo tempo lrà. publico por editaes q ne as pessoas da fregnczia podem conconer n' aquell e 
c ?m1ng-o perante a commiss[LO , a clar esclar ecimentos elos seus rendimentos e mais 
Clrcumstancias . 

ch Art. _l~_o Reunidos ~s numeado:'.l no dia aprasa~lo, e p1·esididos pelo seu pm~o
. o, elegerao de entre s1 um que sn·va ele secretano com voto, e logo proceclerao 
~:o _ r~censeamento dos cicladãos ela freguezia, que não forem excluídos pelo ar-
lgo D. 

0 
ele- votar na eleicão parochial , e formarão cl' elles uma lista, classifican

c o-os pelos logares a que 'pertencerem. 
~rt . I 5.o D' essa li sta cstremar-se-hÊLO toüos aqtLell cs cidadãos que t iverem as 

~u~, ldacles necessarias para s8l:em eleitores e nrio forem excluídos pelo artigo 7. 0 , 

c elles se formará outra com a mesma classificação (artigo 14. 0 ). 

0 - A~t. 16.o Apnrar-se-hão finalmente os ciclacl-ãos que estiver em nas circumsta.n
t~~s ~e s_er el eputados, na conformidade c.lo a rtigo 8.0

1 e cl'elles se ordenará uma 
tc~ra lu;~a p~la ordem alphabetica, sem attenç[io a localiclacles . 

ro l rt. li. 0 D e cach uma das trcs listas se extral1irú copia, assig nada pelo pa
sa01~ e seci·ctar.io, que sení affixacla na parochia, para qne ::'L v ista d'el!a se pos-
' tnA azer as competentes reclmna~õ es , na fórma abaixo cleclaracla. 

11 . rt. 18.o. 0::; cidadãos que se considerarem offenàiclos pe1o r ecenseamento, on 
a 

0 
seu -propno direito, ou no ele seus comparochianos, pocler?(o , r eclamar perante 

(" :t~tnrni ssão elentro do termo ele cinco di as da clata da. copia affixacla na parochi a 
'"! Igo 17 .o). · 

pnb~rt . 19.0
_ ~.,inclos os cinco dias, a comm isslio, no dia immediato e em sessão 

cisã lc~, dec1chrá as r eclamações tL p luralidade de votos, podendo da sua cle
llln.uote~~correr-se por simple.· requerim e11to á cama.ra elo di stricto dos recla-

da ;rt. ~o·:. As listas, depoi s de ratificadas e a ·sig-nadas por todos os membros 
clev-e~~~l~sao , se registarão em um livro que a c_amara da capit_al ela freguezia 
registo t81 mundacl? ao purocho ou p~r~~lws,, rubn~a.clo pelo pres;,clente, sendo o 
paracl . am bem fiS~Jgn aclo pela co mmissao. N e, te livro se lançar ao os nomes se
brauc os, rnas segtndam ente, sem Jogar para entrelinhas, deixando-se, porém, em 
teração aiuetacle ela lauda, ele alto a baixo, para se averbar no fntnro qualquer ai 
Poder ~c~~ .. acr~seentamento~ que ·:erá sempre assignaclo pelo parocho, em m~j_o 
ção parocl ~L 0 lrvro que h?- de serv1r -par~ a chamada dos que t êe.m voto na elel-

Ar 11~1 , ~a conforrmclacle elo artigo 35.0 

caruar~ - cl~l.. F_~~~clo que sej a o r egisto (artigo 20. 0
) , ser~o as listas remettidas t\, 

lllais 1· . chstneto . Se, porém alo·un s loo·ares ela freo·uezm pertencer em a um ou c tstl'Ictos li . ' <;;, o . o . 
JG •· a 1Clüs, se r emetterao fts respectivas camaras as hstas concernentes 
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u.os cidadãos cl'esses loga.rcs. E, concl uido este acto, se havcní por di ssolvicb a 
commissão do r ecenseamento, debaixo da. pena dedarada. no artigo 60. 0 

Art. 22 .0 L ogo que a cam.ara r eceber as listas (artigo 21. 0
), o que fará. pu

blico por editaes, tomará conhecimento do r ecurso el as r eclamações que nfio foram 
deferidas pela commissão (artigo 19.0

) , comtanto que este r ecurso se apresente 
por escripto dentro ele dez dias, contados ela data dos editaes . A camara ~ssignm·ú 
.dia para se apresentarem as provas por documento s ou testemunhas, praticando-se 
tudo em sessão publica. E findo s os dez dias se abrir:i outra sessão publica, em 
que se julg uem todos os r ecursos, manifes tando-se o seu r esultado, segundo o qual 
se erÍJ.endar ?LO definitivamente as listas, o que se participará officialmentc ao r es
pectivo parocho, para averbar no seu livro (artigo 20. 0

) qualquer alteração que 
houver. . 

Art. 23 .0 A puracbs definitivamente as listas, se registarão em um livro para 
isso destinado, c rubricado pelo presidente, escrevendo-se cada uma elas tres ele
baixo de titulo distincto, que será assignado pelos membros da camam, e forma
li sanclo-sc este livro como vae cleterminado no artigo 20. 0

, sendo, porém, quaesquer 
alterações que n' elle se :fi!zerem sempre assignadas pelos membros da mesma cn.
n1n.ra. 

Art. 24.0 'As listas e mais papeis das r eclamações se guardarão .no archivo da 
camara, e bem assim o livro elo registo, elo qual se poderão tirar certidões quando 
se h ou verem mister. 

Art. 23. 0 O recenseamento, ele que trata este capitnlo, se r enovará no princi
pio do quarto mmo de cada lcgislatnra, no r eino de Portugal, elo Algarve e ilhas 
adjacentes; c· no principio do terceiro anno, nas ilhas ele Cabo Verde e mais do
mínios elo ultramar, ele maneira que estej a perfeitamente acabaclo quando forem 
convocadas as novas côrtes, na fórma do artigo 75 .0

, § 1.0 ela carta, devendo as 
camaras proceder á ele i ç~io elo artigo 11. 0 no dia 3 de janeiro do respectivo anno, 
observando-se tuclo o mais que vae determinado, salvo a r emessa dos ][vros, que 
cle_vem continuar a ser vir emquanto não :6.11darem, e, findos que sejam, os parocbos 
os r emetted'to para o archivo ela camara ela càpital ela fi:cguezia . 

Art. 26 .0 D epois ele feito o registo das li stas (artigo 23. 0 ) , e para o futm·o até 
ao ultimo ele j aneiro do anuo em que tiver lagar, o escrivão da camara extrahirá 
uma copia dos apurados para deputados, a qual, assignada por todos os membros 
da camara, será r emetticla pelo ·seu presidente á camara ela cabeça ele coma.rca. 
E sta camara ma.nclará então formar uma lista geral alphabetica ele todas as listas 
parciaes (entrando a sua propria), que assignará, e será r emettida pelo presidente, 
até 10 de fevereiro, it camara ela capital ela província, que de todas as listas das 
comarcas, entrando tambem a sua, formará outra lista geral alphabetica, -a qual 
assignn.rá e enviarit ao ministro elos negocias elo r eino até ao :6 m elo dito mez. 
E ste artigo, qu e só por ora terá lagar para o r eino de Portugal e Algarves, se 
estenderá para o futuro, ela maneira possi vel, ás ilhas aclj accntes c mais domínios 
ultramarinos. · 

Art. ~7. 0 Tanto as camaras da cabeça de comarca, como as das capitaes de 
província, guardarão om seus archivos as copias elas listas, para a todo o tempo 
se tirar qualquer duvida na list a geral. 

Art. 28. 0 O mini stro elos nego cios elo r einQ mandará formar uma lista geral 
alphabetica de todas as listas provinciaes, a, qual fará imprimir, e r emetten't um 
exemplar a cacla uma camara das capitaes ele província para ser presente no acto · 
da eleiçfio elos deputados . Remetterá outro exemplar it camara elos deputados, na 
sua installação, para se combinar com os re.spectlvos diplomas. 

CAPITULO III 
DAS EJ,E!ÇÕES PAR00 H!AES 

Art. 29.° Compete tís camaras designar quaes das freguezias dos seus' r espe
ctivos districtos podem por si só formar asscmbléas parochiacs, e quaes se devenl 
r eunir a outras para esse fim. Uma freguczia pócle por si se) formar assembléa pa
rochi al, se contiver 1:000 fogos ou cl 'ahi para cima. A que nt'(o contiver este nu-
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mero será r enu ida a outra ou a ontras, até qne o precncl1a on exceda, aggrcg::m
c~o-sc a monos populosa tL mais populosa, que mais proxiina ou mais ::~propriacla 
ficar. As camaras anmmc iarfio por cditacs a designação das frcguczias que forma
rem assembléas parochiaes . 

Art. 30.0 Havendo concelhos cuja freguezia ou fregrwzias não poclérem formar 
ass~mbléa parochial, será cada um d'elles r euniclo áquelle cqja cabeça lhe ficay 
mars. proxima, para o fim só mente ela camara elo concelho maior designar as fre -

- g;nez1as que se devem reunir para formar assembléas parochiatls (artigo 29 .0
) - Aos 

p~·ovedo l'es ela comarca, por agora, incumbe ordenar as r euniões dos concelhos á 
vrsta dos mappas das povoacões do reino, que baixaram com o decreto de 7 de 
agosto de 1 8 ~0 . ' · 

N Art. 31. 0 Designadas as assembléas parochiaes (artigos 29 .0 e 30.0
), procecle

rao as camai·as r espectivas a nomear para cada assembléa uma commissão elei:to
}t l, composta ele treze cidadãos elas mesmas parochias e dos i~cluidos na pri:neira 
l sta (att1go 14. 0), que tenham as qualidades declaradas no ar t1 go 11.0

; o mms ve-
ho ~e~·á presidente e o mai.s moço secretario. O presidente da câmara lhes officiar:i, 
~~ttCip~ndo-lhes a su_a eleição, ela qua~ ~ão serão ~SCLlSOS sem jtlstificaclo mo~iv~, 

ecla1anclo-lhes o dta e lagar elas eletçbes paroch1aes . Incumbe a esta commrssao 
eleger, a portas abertas e <oÍ. pluralidade r elativa ele votos em escrutínio secreto, 
~~ presidente e um substituto, um secretario, dois escrutiuadores e um substitnt9 
c estes, todos tirados elos cidadãos presentes, para co mpor a mesa eleitoral. Nas 
asscmbléas mais numerosas pócle eleger dois secretarias, quatro escrutinlldores e 
seus r espectivos substitutos para facilitar o expediente dos trabalhos . 

Art. 32.° Concluída a eleicão ela mesa eleitoral, se publicará inimecliatamentc 
0 sen resultado; as listas se 'queimarão e a commissão se haverá por dissolvida, 
lnt·e_gando na mesa a acta ela eleição, sem poder tratar ele outro nenhum obj ecto , 
c e arxo ela pena declarada no artigo 60.0

; os eleitos para mesarios tomarão logo 
os seus r espectivos Jogares . 

Art. 33. 0 'l'omarão tambem assento na mesa eleitoral ele parochia o parocho 
0

:
1. parochos das freg11ezias que formarem a assembléa parochial, os quaes devem 

vu acompanhados dos r espectivos livros (artigo 20. 0 ) . • 

0 
Art. 34.0 A esta mesa toca dirig ir a policia c a boa ordem ela assembléa, aonde 

ds · concorrentes não poclcdi'.o levar armas . A mesa suspenderá seus tmbalhos (que 
nevem s?r feitos a portas abertas), c clissohTerá a assembléa a l;wras que não seja 
alcessano accender luz. Se alguns indivíduos ela mesa forem precisados por 
~ gnm tempo a sair para fóra, não pocler<:i. continuar o tmbalho, sem que n'elb 

8~110~ tres pelo menos. Se o presidente sair, ser::í substituicl0 pelo mais velho dos 
" 0 l'L1tinadores . 

eho Art . ~5. 0 ~rocecler-se-h~ na ~leição da_ maneira seguinte : ~ parocho ou paro
cU s entiegarao os ·r especttvos livros (artigo 20.0

) ao secretarw, o qual fará por 
; , es_ a chamada ; e o cidadão, ao onvjr -se nomear, subirá á mesa e entregará ao 
~~estclente a sua lista clobracla c sem assignatura, na qual irão lançados os nomes 
t~1~topessoas ~m qtle vota, com declaração elas freguezias em _que r esidem, com
celh que r~stdam dentro elo concelho elo portarlor ela lista ou ele algum elos con
ta · 08 r e:lmdos . O presidente lançará a lista na urn a, sem que sej a lida nern aber-
110' l~v ~erdicacla pelo parocho, n'esse acto, a identidade da })essoa, se clesca.rregará 

10 0 nome do concorrente. 
não A1t. 36.0 A fregnezia ou freguezias r eunidas, qne contiverem 1:000 fogos e 
vere c legarem a 2:000, clarão um eleitor. As que excederem a 2:000 fogos e ti
Pass1~ menos ele 3:000, clarão dois eleitores. As que cheg~trem a 3:000 e não 
0 fa:lem de 4:000, clarão tres eleitores, e assim l)l'Ogressivamente. O presidente 
ltlaisr constar á assembléa antes· da votação, para qne as listas não conteHham 
tora]·nomes elo_ que o numero elos eleitores qne corresponde áquelle clistricto elei
tendd .~e todav1a apparecer lista com mais nomes, o primeiro ou primeiros se en
occo .~ao serem os votados ; sendo menor o numero, valení a li sta. As duvidas que 

llerem s l . J .· "' I l t terá 
0 

• : e c ecrcurao pe a mesa á pluralidade de votos, e, no caso c e empa e, 
Arr~st~ente vo_to ele qualidade. 

· 37 · Rccebrclas toclas as listas, se esperará o tempo que ~ mesa parecer 
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conveniente, pm·a Yer ,;e h a mai s concorrentes, . e clepois scr?io tiradas ela nrna. c 
seu numero coJ1front::lc1o com o elo s votantes clesca.nogaclos no livro (artigo 35 . 0 ) , 

sem que se admittam outras algumas li stas. E~1 tão um elos escrntinadorcs id l e~cl_o 
em voz alta e intell igivcl, cada uma ele per s1 ,· e a passará ao outro para ~L verrfi. 
car, e o secretario lançarú na acta o nome elos votados, e por algarismo o respe
ctivo num ero ele votos. 

Art . 38. 0 Se até ao sol posto não estiver concluído o apuramento, mandará o 
presidente mctter lts I istas em um cofre de trcs chaves, que serão entregues a ~u~ 
tros tantos mesarios. E st e cofre, que será guardado debaixo el e chave, se abnr~.L 
no dia seguinte na presença ela assembléa.. A eleição nao potlerá . cltuar mais ele 
tres dias contínuos, e no fi~ elo ultimo se fará publico e affixado na porta ela pa
rochia o resultado total ela votação. 

• Art. 39.° Conclui do o apuramento geral elos votos será cleclaraclo eleitor de 
província o que tiver pluralidacle relativa. Conconenclo dois ou mais com o mesmo 
numero ele votos será preferido o ele maior idade. -Do r esultado ela eleição se fadt 
uma acta, e cl'esta se tirarao os ex emplares nccessarios para serem entregues ao 
eleitor ou eleitores nom eados, se estiverem presentes, e, estando ausentes, lhes 
serão remetticlos em cartas assignaclas pelos mesarios, e ·o original ficará no ar
ehivo da camara que designar a reuni fio. Isto feito, se dissolverá immediatamente 
a assembléa, aonde se não poderá tratar ele nenhum outro negocio, debaixo cb 
pena declarada no artigo 60.0 

. 

Art. 40. 0 Da· acta. original (artigo 39. 0) mandará a camara tirar uma cop~a, 
por ella assig;nacla, que r emetterà ao presidente ela camara ela capital ele provinc1a, 
o qual mandará formar uma lista alJ.Jbabetica elos eleitores provinciaes, com decla
ração elo districto a que pertencem 1 extrahicla ele todas as listas, incluindo a s_u~L 
1wopria, e, depois ele assignada, a entregará ao presicl~nte ela ass embléa provu:
cial 1 a fim de por ella se fazer a chamada e se confrontar em os títulos dos ele1· 
tores. 

CAPITULO IV 
DAS ELEIÇÕES PUOVIN C I.I.ES 

Art. 41. 0 Os eleitores de província, mtmidos com os séus competentes titulos 
(artigo 39 .0

) se reunirão nas capitaes das suas respectivas províncias, nos dias ele · 
terminados, para procederem á eleição elos deputados ele côrtes. 

Art. 42 .0 O que náo. comparecer na assemblc!.a provincial será considerado in
habil por tempo ele quatro annos para servir qualquer emprego publico·, uma ve_z 
que lhe não communique por escripto, antes de principiar a eleição, o seu legt
timo impedünento. E para que esta disposição tenha o seu devido eff'eito a mesa 
remetterá o nome {L secretaria de estado elos negocias elo reino. . 

Art. 43. 0 Ernquanto subsistir a clivisfio actual elo territor io elo r eino; as c~p l 
taes das provinc-ias são : no Minho, a cidade do Porto; em1 Traz os Montes, V1ll a 
Heal; na Beira, Vizeu; na E x tremadura., Lisboa; no Alemtejo, Evora; e no Al-
garYe, Faro . ' 

Art. 44. 0 As ilhas dos Açores ser~i.o consideradas todas uma província para este 
effeito, e as ilhas da Madeira e Porto Santo outra. Os eleitores elas primdras se 
reunirão na cidade de An gra, e os elas segundas na elo Funchal. 

ATt. 45 .0 As assembléas provinciaes elege.rf(o um deputado por cada 26:000 
almas, e n'csta proporção eleg erá a província do Minho trinta deputados, n ele 
Traz os Montes onze, a da Beira trinta e seis, a da Extremadura vinte e sei~, ~ 
elo Alemtejo doze, a do Algarve cinco, as ilhas ela Madeira e Porto Santo quatro, 
as ilhas elos Acores sete . 

Art. 4G. 0 Por cada tres deputados se elegerá um substituto, incluída a fracç li.o 
de dois e desprezada a ele um; porém, no caso elo deputado perder o seu log~r, 
por ser promovido a ministro ou conselheiro ele estaclo, se procederá a nova eleiçã.o,.: 

Art. 4 7. 0 Os eleitores concorrerão impreterivelmente ús oito horas da mau~Hl 
elo dia determinado na casa ela camara da província ou n 'aquella casa que p rev1a· 
mente tiver sido destinada e preparada para as suas sessões . A hi comparecen~ {~ 
mesma hora o presidente da camara, ou qu em suas vezes fiz er, levando as coplft.S 
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elas acL,~s e as li stas alpbabeticas que a camara ti.ver anteriormente r ecebido, na 
conf~rrn~clade dos artigos 28.0 e 40. 0 , e nomead de entre os el eitores uma mesa 
prov1sona, com posta ele secr etario e dois escrutinadores, para escr everem e r ecebc
·\ em ~s votos de. todos os ~leitores IJresentes ~obre ~t elei ~~io da mesa .eleiti •ral, .q:1e 
c eve1 .ser orgamsada e eleita segundo os artigos 31 .0 c 32 .° Concllllda a eleiçâo 
se. ret irará o presidente ela cmuara, se di ssolverá a mesa provisori a., quando não 
SOJa confirmada, e a novn, mesa tomará o seu logar. 

Art . 48.0 Passará esta immediatamente a nomear duas commissões, tiradas 
dos elei tClres presentes qno não forem ela mesa. A vrimeira, composta de cinco 
~~~embros, examinará a iclentidade dos eleitores c legalidade de seus titulos, con
lontaudo-os c0m a lista geral e copias elas ,actas (m·tigo 40. 0

) . A segunda, com
tJsta ele tres membros, fará o mesmo exame a _res peito elos. membros ela primeira . 

ma e outra se separará ela assembl éa, e depm s el e conch11clo o seu trabalho den
tro elo me.-mo cclificio, voltará a dar conta á mesa perante a assem bléa . E sta ope-
racão <·el"( l . l l' 1 ' i . • ~< ~ ., a cone n1 c a no mesmo c Ia, c para e.-se n m a mesa nomeare mms co·m-
lllts,.oes ·1· · · ' , que anx t tem tos pnmCi ras se estas o rcquer et·em . 

Art. 49. 0 Se, todavi a, as cómmi.ssões não poclér em çlar conta do seu trabalho 
110

. me.-mo dia , a darão no seguin te. Se algumas duvidas occorrer em a este r.es
pelto, serão r esolvidas na fórma do artigo 36. 0 

·I . 1~rt. DO. 0 Verificada a identidade e legitimidade elos ele itores, segui1·-se-ha a 
~ e1ç~o.,dos deputados pela fôrma determinada nos artigos 36 .0

, 3G. 0 e 37 .0 para 
'' eleiçao dos eleitor es provinciaes no CJU e lhe é applicavel. 

.A.rt. 5 t .o Concluicla a, votação scguir-se-ba o que fica cli.-pos to no art igo 37 .o, 
no que é tan.1bem applicavol. F eito o a1mra.mento geral dos votos, sení. procla
m~do clel?utado aquell e ou aqnelles •m quem pelo primeiro escrutínio tiver r e
caido maiS ela a metade elos votos elos eleitores presentes . O secr etario escrevení. 
~~~una r elaçã_o os nomes cl~s deput~clo ~ eleit~s , dcclaranclo_ iL margem o num ero 

otos _que tJ Yeram> c ·1s li stas sorao m1mecl1 atamcnte guennàclas. 
dos Art. !) :2.' ~ Se elo primei ro esc~·t:t i ni_o não r esultar a .?le içrio cl~ todos os der:u.~a 
. 'f 8~ fara um segnnclo escrutmio l1 n·e, e se este nao proclnz1r to ela a el01çao, 
:es;~r~t . um. ,terceiro, igualment~ ]i vre . Se este nfi? complet~ r. ai)_lda a eleiçfLo, a 
h l f~rmata uma pn.lLta elos mms vot ados no t er cen·o escrntmw e n'elb compre 
p e1c era o dobro elo numero dos deputados que faltam . No segundo escrntinio só 
ob~·em ser votados os ' que estiverem na referida pauta, e ficarão eleitos os que 

1 _tvel:em a pluralidade elos \7o tos présentes. No caso ele empate preferirá o de 

1~al0r Iclacle.; mas se não for eonhecicla., na mesa se entregará um diploma a cada 
e~ . ~os el e ~ tos, os quacs apresentarão certidões nn. camara dos deputados para 
s a c etennm[lr o· que eleve preferir. 

tit :ht. 53 .o D epois el e feita a eleição dos depntados seg·Lur-se-ha logo a dos sub
e ~\o~, gu~trdanclo- se a seu r espeito o que fi ca disposto nos artigos 50.0

, 51. 0 

D"" · 

se Art. ~4. o Os escrutinios não poded (o clnrar mais el e oito dias, c em toclos elles 
d conclu_II'tL, quanto p ossa ser, antes de noite , r egulando o presidente os trabalhos 

e ll1ane1ra ~ · · · 1 · · l' ra que se nao prmCipie segunc o escrutmto no mesmo c Ia sem a segu-
Xan~a de se concluir dentro d ' elle . No fim de cada cscnLtinio se publicará e affi-
• c r a o l'CS"ll t l J 1 · ~ " ac o na e mc•ao. 
llotn~~t. f:l5 . 0 _Acabada ; eleição dos cl erutaclos c substitLttos, se p nblicar~io seus 
tes por echtaes e se lavr·ará mua acta, assignacla por toclos os cleitoTes presen
tod aonde se declarem esses nomes e os votos que tiveram , na qual se clarão a 
tut~s 08 .deptlta clos eleitos e n. cada um cl' e lles ú1 sol,idwn, assim como aos substi
clen st, dquando forem chamados, plenos IJocl er es pm·a que, 1·eunidos na carnant dos 

t· ?.G a os c , .1 j' cond om os otttTos eleitos p elas mctis ]J?'Oilúwias, possarn faze?' t~wo que or, 
rZos ·rcm.~te ao bem ela nação, c1trn.zn·indo suas fun cções, · 11a conformidade e dent?'O 
P-rn 2~m1(s qu.e presc1·eve a ca? ·ta const-itucwnal clacla p elo senho1· 1·e·i D. P eclro IV 
se fizerc ed ab?·:l de 1826, ~bJ· i,qa:2d? · se os mesmos .el~ito?·es a te1· por. vctliclo tttrlo que 
presid . t en~1 0 dos 1·e,fenrlos lwntes. A neta ong mal será r emettlcla e~ carta do 
llla· ~n e a secretaria de cstaclo dos neg·ocios do r ei no rJara ser enVJacla á ca-

<1 a nos l t 1 ' fi ,( · c epu ac os logo qne se rcLma, e uma eopi a1 a.ssignada p ela mesa, · ca.rl~ 
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no archivo ela camara, assim como a lista geral elos elegíveis, ele que falia o ar-
tigo 28. 0 · · 

Art. 56 .0 A cada um elos deputados e substitutos se entrega,rá logo ou r emet
terá em carta do pt"esiclente um diploma ele sua nomeação, assjgnaclo por todos _os 
eleitores presentes e formalisaclo da maneira seguinte: «Nós, eleitores da provm
eia de ... 

1 
reunidos n'esta cidade ou villa de .. . 1 tendo procedido á eleição elo~ 

deputados e seus substitutos, designados na lei, declarftmos que entre elles fo1 
eleito para deputado (ou substituto) ·F ., com . . . votos; e para seu titulo lhe pas
s~tmos o presente diploma, a fim de com ellc se apresentar na camara dos deputa- . 
dos e exercer ali as SLlaS funcções (sendo para substituto se a.crescentará: ((quando 
for chamuclo pela mesma camara,J), conforme os poderes que lhe conferimos na 
acta da eleição da data d'este . Dado n'esta . . . , aos . .. ''· 

Art. 57. 0 O deputa elo eleito por mais ele uma província deverá entrar por 
aquella que a sorte decidir, e em seu lagar se chamad um dos substitutos ela p~·o
vincia preterida, que tivesse mais votos; havendo empate, preferirá o ele mmor 
idade. Exceptua-se o deputado eleito por alguma. das províncias elo ultramar que, 
sendo lambem ele ito po~' alguma elo reino, preferirá por aquellas, e se chamará o 
substituto d'esta. 

Art. 58 .0 Nem os deputados, nem os ·substitutos, poderão ser esctisos, salvo 
por causa legitima, justificada perante a camara dos deputados, que deverão . con
correr todos no dia e lagar aprasado para a. reunião das côrtes gentes. 

Art. 59.° Concluídos todos os trabalhos. da assembléa o seu presidente assim 
. o participará ao prelado diocesano ou á maior auctoridade ecc1esias6ca, a fim de 
mandar cantar na igreja cathedral um Te Deum~ a que elevem assistir todos os 
eleitores, deputados e substitutos presentes; e no fim d'este acto se havei .. á por 
dissolvida a assembléa. 

Al't . 60. 0 Nas assembléas provinci!aes não se poderá propor, discutir ou deli
berm· sobr e q11alquer negocio que não seja relativo ás eleições; tildo o que alem 
d'isso se fiz er será nullo e de nenhum effeito, e seus anctorcs punidos como per-
tnrbadores elo ~ocego pub1_ico . . 

Art. 61.0 A mesa em geral, e em particular ao seu presidente, compete cLU
dar em que os espectadores estejam separados dos eleitores, empregando a maior 
vigilancia para que se mantenha a boa oruem, nfLO permittindo a.Jgurn signal ele 
approvação ou. desapprovação. O presiclente imporá silencio aos pcrtmbadores , e, 
se não for attenCJ.ido, dissolverá a assembléa, que se reunirá no dia seguinte. 

Art. 62 .0 Os ministros territoriaes darfLO prom pto cumprimento ás r equisições 
que lhes forem feitas pelos presiclentes das assembléas parochiaes e provinciaes, 
}Jara a pontual execução do que vae determinado n' esta lei. 1 

. Art. ()3 .0 As disposições que n'ella vão marcadas se verificarão nos seguintes 
prasos . O recenseamento prü1cipiará na fórma determinada no artigo 11. 0

, e parn 
o futuro no dia 3 de janeiro do qual'to anno da legislatura, }Jelo que pertence ao 
r eino ele Portugal, Alga.rves e ilhas adjacentes (artigo 2ó. 0) ,; e nas ilhas ele C~~bo 
Verde e mais dominios ultramarinos, no principio elo terceü·o anno, ele manmr:.t 
qne todas as operações, taes quaes vão cleelaraclas no capitulo n, estej am findas 
no ultimo de fevereiro. A designaç;ão ela reunião elas freguezias pelas camaras, e 
elos concelhos pelos proYedores, de que tratam os artigos 29.0 e 30. 0 , começará. 
no 1. 0 de abril e se concluirá até ao dia 20. No 1. 0 de maio se nomearão as coro
missões eleitoraes, de que falia o artigo 31.0

, c se farão as participações aos no
meados. A 8 principiarão a.s eleições parochiaes. No dia 31 todos os eleitores se 
elevem ~char na capital ela respectiva provincl.a, pm·a se principiarem as eleições 
provinciaes no 1. 0 de junho . Quando porém a camara dos deputados scj a c1iss?l
vida, se procederá immecliatamente ás eleições, que devem começar quinze chas 
depois da data do clecl'eto da convocação e concluírem-se dentro de trinta, que 
serão clistrib~1iclos commodamente no mesmo clec1'eto. 

Art. 64.0 Não sendo pra.ticaveis todas as disposições cl'esta lei pa1:a os clol)JÍ
nios portuguezes ela Asia e da Africa, por cãusa elas localidades e mais circul)J
stancias de cada possessão, .fica o governo auctorisaclo a expedir ordens pa~·a .0 5 

respectivos governadores as executarem, fazendo uso do seu p1~ndente arbltl'l0 1 
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tendo crm:o regra certa que as ilhas d0 Cabo V ercle, Bissau c Cachon constituem 
uma provlllcia para o firn ele dar dois deputados e um substituto. O reino ele An
gola ~om Beng nella formam outra, cuja capibJ sedt S . Paulo ele Loaucla, e no
lUeara um deputado e um substituto . As ilhas de S. Thomé e Príncipe, outra, que 
nomead nm deputado c nm substituto; Moçarnbique c suas clependcncias, outra, 
que ~lOmeaorú um deputado e um substituto; os estados ele Goa, outra, qne no
meara. um deputado e nm substituto; finalmente, l\'Iaeau com Solar e Ti mor, ou
tra, qlle tambem elegerá mn cleputaclo c um substituto. 

Art. 65.° Fica revogada toda a legislação em contrario . 
C amara dos clcputaclos, 21 ele fevereiro ele 1828. = Francisco Antonio de Cam

~s=Bento P~Teim elo Canno = Joaqnún José ele Olldroz = Antonio Jl1cwciano ele 
2Ct:eclo . 

Projcc-to de lei 

t· Senho~·es : - «Se quereis r eformar as leis, r eform ao a i nstrncç~to» . .Assim mos-
lava Lmbnitz a relação que têem as leis com o estado ele illustração dos po
~os la que se destinam. Assim o entenderam todos os legisladores philosophos, 
~ e~c e ~alou até ao senhor D . Pedro 1V. Nas trevas da ignorancia c debaixo ela 
.Yt::tnn1a das preoccupações era impossível conceber-se a icléa de reforma social 
seru_ ,que ~o mes mo tempo se cogitasse ela instrucção publict:t. 

~stEl Importante obj ecto cst~í. consignado na carta, e já fo i tomado na devida 
c~uslcleração pela ~abcdoria d'esta camara . Sendo, porém, a di scussão cl'esse proje
c ~ dependente ela op!Jortuniclacle, seg·unclo a ordem dos trabalhos, e por outra 
P~~rte muito conveniente antecipar, quanto é possível, o beneficio ela illustração, 
PI~pouho que o govemo sej?- auctorisado para enviar aos paizes cstrang·eiros, 
011 

e 0 ?nvier, homens capazes de fazer observações proveitosas em objectcs de 
econo1n1a J • • ~ · 1· r. · · · e < e aom1mstraçao, e moços estnc tosas para se apenCiçoarem nas sc1cncms 

llUJs m:tes, destinando-se para esse fim no orçamento do corrente anno a quantia 
J~~c .se Julgar compat ível com as forças elo r endimento publico, ou, para melhor 

8~~~1 ' que se estabel eça uma regra legislativa, a íim de. ser devidamente :fiscali
prCl ~ despcza que se faz com este obj ecto, e para se ·tirar d'esta medida todo o 

ov;lto possível. 
ele ~~o se póde desconhecer que é ntil aprender elos estrangeiros o que é c1igno 
as llllltar-se; estudar as suas instituições e os seus methoclos praticas, averiguar 
cio .~ausas da sua prosperidade ou decadencia, e fazer elo que for ntll uma j ncli
be_sa, e prudente applicação, tal fo i sempre a tactica de grandes legisladores, e sa-

sE 0 que lhe deve a civ.ilisação nos tempos antigos e moclemos. 
na hsta providencia não é uma innovacão. Foi adaptada pelos nos~os bons mo-

• ' rc a.s . l , 
0 < g~1as1 em t~.c os os tempos . . . 

tno· senhor D. J o ao II esta,beleceu VInte e em co tenças para outros tantos por-
t>~Z~s que fossem a París aperf:eiçoar-sc nas sciencias, l~tras c ~~tes : . 

inte ~s t~mpos modernos, e no r emado da senhora D. Mana I, fot mstttmcln pel a 
o-un~c e

1
ncla da policia um eollegio em Roma, onde aprenderam as beHas artes al-

o s a umn J • • N . os cta antiga casa p1a. 
CBsso oclrelll~clo do. senhm· D. João VI foi um por~ugnez a Par~s aprender o pr?~ 
se .1 h a ai te de hthographar e o methodo aperfeiCoado elo ensmo mutuo, que ] <L 

fort< ~s ~::![ ensaiados entre. nós . Ha _pouco voltaram ' ela e~col ~ csta_bolecicl~ em Àl
París 1 .

11Illnos ela casa p1a, q no ali foram estudar vetermana. Amda ex1stem em 
tes e a gnns officiaes militares qne foram estudar hyclraulica e constrnccão ele pau-

estradas . ' 

eru ~cabaram, porém, as pensões ele estudo em Paris e o collegio elas bellas artes 
·q11ento~a, P~rque estas instituições não prendiam no systema das leis . As subse
bitrio es. providencias são obra ele um ou outro ministro e ficam sujeitas ao seu ar
e o 1)1' sem l:egra fixa qne lhes seo·nre a estabilidade e faca cffectiva a iiscalisação ·ov ·t o , 

s~ ei o que se pretende . . 
horne~~ assás notar ias os embarn.ços em que se acha a aclministra.çilo por falta c~c 
c1on C!s v~rsaclos em conhecimentos economicos c administrativos . Nunca se cm

n forrnar escolas, on, par:1 melhor dizer, em habilitar os homens para o · 
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emprego s_, nem tirar toLlo o partido possível d'aqu elles que tinl1am aptidão• para 
t.:ertos e determinado r, ramos c1 e administra cão. 

Parece, pois, evidente que não só é uti( mas ele absolúta nccessiclacle, mandar 
inves tigar os estabelecimentos estrangeiros e aproveitar o que elles tiverem ele 
1om em obj ectos ele administração, scieneias e artes. . 

Prevejo. duas obj ecções obvia.- ú admissão cl' este proj ecto, e vem a ser que, 
pertencendo esta medida ao objecto ele instrucção publica, clev~ria esperar-?e lJ e~a. 
r espectiva lei r eguhmentar, e que o apuro em que se acha a fazencta pubhca nao 
permitte con·itar de novas clespezas . 
· Quanto 

0

Ú primeira, parece que esta medida ne~ pôde prejudicar qualquer 
}Jbno de in:trucção que se adopte, nem seria prudente r etardar a utiliclacle. que 
pócle produzir, sendo bem dirigida . 

Quanto á ·egunda, tam bem não procecle, porquanto a economia mais severa 
n:io rej eita clespezas que a :p.ecessiclacle justifica, nem aquellas que poclem trazer 
um valor r eprocluctivo e transcendente. Quanto mais que n~io se trata ele augrne:l
tar clespezas, mas ele as distribuir e aproveitar; e , por outra parte, a diseussao 
elo orçamento mostran:í que podem ser cortadas muitas outras desnecessm·ias ot~ 
m enos uteis, e então se ver·i qu e por uma. prudente distribniç~io economica ficant 
~uffi cicnte margem para esta e outras providencias de evi cl ente utilichcle . 

Por estas considerações tenho a homa de offerecer ú approvação ela camara 0 

seguinte proj ecto de lei . 
Artigo 1. 0 A s côrtes destinar?io annualmente tlo r endimento publico a qt~an

t ia que julg·arem sufficiente para se fundar m lJensões de estudo e investtga
~,;ão em paiz estJ·angeiro sobre obj ectos de aclministraçri.o, . sciencias naturaes e 
:utes . . 

Art. 2 . 0 No orçam nto elo eOITente a11no se attribtúdL para esse eles tino, ao uw 
nisterio elos negocias tlo r eino, a qum1tia ele 4 :800{,1000 r6i s . . 

A1-t . 3. 0 O goYerno, p elo mesmo ministerio, conferirá as Fcnsões ele hwcstJga
ção, em obj ectos de economia e aclrniuistração, a l? e ~: soa.· capazes de fazerem ob

·~ervações proveitosas, e. p ::wa esse fim lhes dará instrucçves conveni entes . 
Art . 4. 0 As pensões ele estuclo nas sciencias nattu·acs e nas artes serfio conce

didas aos individuas que para isso i5 e mostrarem mai s qualificados em concur so 
ab erto por dois mezes na secr etaria ele cstaclo dos negoci.o s elo r eino. . 

Art. fl. 0 · Uma eommisEão de tres littcratos nomeada pelo governo, e ~L vJst~ 
dos documentos que se apresentarem, fará o relatorio do::; coJJcorrentes e notanL 
os mais quali{icados JJOr aptidão intellectual, costumes e probabilidade ele virem ~L 
ser uteis ao es tado . 

Art. 6. 0 A este concurso ser~io aclmittidos : 1. 0
1 os bachar eis em sciencias nft~ 

turaes e jurídicas qne pela unive rsidade tiverem obtido melhores inforroa~õ;s; 
2.0

, os alumnos ele qualquer estabelecimento publico qne7 alem cl'aquelle r eqms1t 0
7 

mostrarem que são filhos ele funccionarios publicos; 3.0
, qualquer inclivicluo qne 

se apresentar com talento transcendente e comportamento regul a.r . . é 
Art. 7. 0 As pensões de estudo r egular sel'kio continuacbs ao pen sionano at. 

completar o curso da sciencia ou arte a que se destinar. As p ensõ es el e investl~ 
gação serão conservaclas até se conseguir o conhecim ento que o governo julgal 
su:ffi ciente sobre o o~j ecto da indagação. Uns e outros ]Jensionarios darão conta 
elo seLl aproveitamento ele seis em seis mezes, para que o governo lhes possa sns· 
pencler a pensão logo que se conheça a inutilida.de cl' esta clespeza . :ffi 

Art. 8. 0 Todo o pensionaria elo es tado em paiz estrangeiro, qu e offerecer sn 1
-

cientes provas elo seu aproveitamento, ten1, em igu.aldaclc ele mer ecimento, a pre
ferencia para os empregos analog;os á sua appli<.:ação, e emquanto não forem e.rn-
pregados se lhes conservaní a pensão. . 

Art. 9 .0 A disposição elo artigo antecedente é a.pplicavel aos aetuaes pcD 510-

narios ele es tudo, ficando Sl\j eito s ~í :íiscalisação estabelecida ]Jara todos . . 
Art. 10.0 O governo, pelos mini sterios elos negocios elo reino e estrange11·o_:, 

fi sca]isará o aproveitamento e serviço ele uns c outros pensionarias, e na clíscnssa~ 
elo orçamento dará conta ás côrtes para ellas approvarem ou r ej eitarem a respc 
ctiva clespeza. 
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. .Art. 11 .0 As qnotHs pensionarias, o seu pagamento e a fi scalisação respectiva 
~Gl'<"t.Q determin adas l)e]o reo·u]am ento OU instrUCCÕes do ~.'OVerno. A b , ~ 

· rt. 12.° Fica revogada qualquer legislação em contrario. 
,Camara elos dep utados, 18 ele fevereiro de 1828. = Filippe Fe?Teim ele ATauJo 

e Cast?·o. 

Projecto de lei 

A cornmissao da clivisfio do territorio occupou-se só elo continente portugnez 
eluropeu e da ilha da Madeira por lhe faltarem os precisos dados parà a divisão 
c as outras · · _, ' 1 - · · · t 

• • .< • pruvmc1as ua monan: ua; e1s o mot1vo por que me ammo, com cns o e 
hl~ll tuni.do, em arroj ar-me ao sempre chfficil e ponderoso debate elos negocias pu

JCos, VIsto conhecer a minha actual insuffic.iencia para n'elle entrar como se deve, 
a apresentar hoj e á camara uma divisão do territorio portuguez comprehendido 
entre os t · · fi l l -1· J l 1 l' 'l' . · .rop1cos, a · m c e qn e c e uma vez possa, por uti to a.c e gera, c lVI C Ir-se 

f~ teJ~·Itono ele todo o r eino . Para o diante verei se pos.·o apresentar-lhe as modi-
lcaçoes , . . . d I J t l . que n essas proYmcws me par ece evercm t er a gumas na s ou ras ms 

~·egulatmentares , e mesmo alg umas proYidencias que julg·o de summa urgencia e 1
mp.oi:tancia, icléas que eu , com algum conhecimento el e causa, j á teria submettido 
ao J1Uzo ela ~ . J I - N • ~· d 
8 

• < naçào com o preciso Ctesenyo v1mento, a nao ser a commJssao e cen-
~~~a , que .não só me tem prohibido imprimir escriptos em poli tica el a carta, mas 

memol'las sobre pratica de meelicinn. · 
ell ~s llletas, que a natureza poz, não as podem os hommjs cscnrecer; influem 

as n '1 s L fi · · · J A · t l ·h . < 1per C1e e no mtuno o as c ousas . ssJm vemos que a par ·e c a mona r , 
~ ... 1a qne vae elas ilhas ele Cabo Verde para o stil cliffere intei ramente em produc-
0 °~~i e em habito~s el a outra parte que vem el a ilha ela .M acleira pàra o nort~, e que 
.M ael~"?~ é a msao cl' e~ta cl!ffe!·en ça. J á ?,s nossos rumores c~a~aram ás Ilhas .ela 

ao ua e elos Açores Jlhas adjacentes, nao só pela sua proxumclade geogra.plnca 
' nosso t' l' ll l · na] ·.' .con mente europeu, mas tmnbem pGr verem que c e e nac a ou quasi 
Pac·a .se cli~ercn çavam em producções, em habitas e, conseqnentemente, em clima . 
tJ·'ai,ecc hp OIS nainral a divisão ela monm·chia n 'cstas duas grandes !)artes, e illOS-

<l -se a · l-C ' I?a1s ~a wntementc quando a considerarmos pelo lado CO lllmercial. 
pos :ut~;'tlt sa~· entre si esses separados terren~s, consid~rancl? - os em certo~ l?r;I 
qne' .es .. es grnpos por seus cen tros com a capital do remo, eJs a base da c1IvJsao 
gaç~"' piopo:1ho, tendo em vista as vantagens ciue me figuro no commercio, nave
Üabto ,Vagr,cnltura, imlnstria e 11as diversas partes ela aclmh1is traç~o. As ilhas el e 
çad 

0 
ercle e a costa que lhes fica frontei ra form am naturalmente um grupo lan

rid'o entre o 15° e o 18° ele latituclc·N. e entre o 6° e o 8° de longitude pelo me
ticl~~n~ do .Fen? . .As ilhas ele S .. T.horué e Principe e o continente ele Angola, m.et
ent. 10 golfo Immenso de Gume, form am naturalmente outro grupo, contido 
li'Iate 0 1o e 14° ele latitude S., c entr e o 2G0 e o 33° de long itucle . J\:Ioçambigue, 

< can e G 1 cou . oa, a em elo Cabo ela Boa E sperança, formam naturalmente, })Osto qua 
e 0 

1

2~oUJto lll~iores di stancias ele pei·meio , o~tro g rupo er:tre o 15° el e latitude N: 
C ~le lahtucle S., e entre o t>2° de longitude e o 12t>0

• 

grnp 
0ll:~~clei:anclo-se a divisão territorial sob to dos os aspectos, eleve ter-se o primeiro 

pita! 
0

' ~ sto ~' as ilhas e a costa el e Cabo Verde, como uma só província, cuja ca
tas - p~~Ja a I.lh n: de S. Thiago . J á qne a carta manda que os cleputaclos s~j am elei
clnas I _Pr?v1~CJas, cleYe t er- se o seg·unclo grnpo, quanto á divisão politica, como 
que sep~ovinCJas.: uma el as ilhas ele S. Thome e Principe, outra el e Angola, por
gola 

11
. 

0 .essas Ilhas muito importantes, pouco frequentadas e assás di stantes cl'e An
Pl.lt~d~Jl:clsam ter ·na camara,· não obstante a sua pouca população actual, um de
Pl·omo seu, 0 qual, com conhecimento de causa, não só seja eleito, mas t.ambem 
admiuy·~. -esp ecialmente o bem ele seus constituintes . Quanto {t. divisão judicial, 
k aliRa

1
n
8
l1 atJva, commereial, etc ., eleve ter -se como uma só província, porque, cen-

~ ' c o-se 0 · OrtelUentc s seus, por a~ora pequenos~ interesses, }) O~lem mai ~ el epresôa e m1.11~ 
ntle a _augmentar -se, a]uclanclo-se r eCJ}Jrocamente : e1s o mottvo ele eu propoi 
l ' prov . . l S . . 

govern l ll1 CJa c e · Thom é c Príncipe seja subalterna ~i de Angola, isto é, seJa 
a cidacfc ~ pelas auetoriclades provinciaes cl'esta, sendo capital commum a ambas 

e c e L o anda, no que, alem cl a.s utilidades ponderadas, se poupam gran eles 
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son1mas. Rasões identi'cas existem para que o terceiro-grupo, isto é, Moçambique, 
Goa · e Macau se reparta, segundo a divisão politica, em tres províncias, e para 
qu.e seja reputado uma só, quanto ás outras clivisões, ficando a ele Moçambique e 
a ele JYiacau subalternas a Goa; acrescendo que Moçambiqne e Goa estfio em de
pendencia commercial tão reciproca, que uma não pócle actualmente passar sell1 
a outra. Assim ficar&. sendo capital comrnum a essas tres províncias a villa ele 
Pangim, que hoje substitue a malfadada e já não existente cidade ele Goa, que 

·nos dias da gloria portugueza escolheu para centro dos nossos · estabelecimentos 
orientaes ó nosso Affonso de Albuquerque, seu irnmortal fundador, o Annibal cb 
era actnal. 

Os julgados nos continentes da Asia, e mórmente da Afl;ica, elevem ser ele
marcados por peritos n'e.sses paizes, sendo agora possível sómente assignar-lhes 
as cabeças, porque lá mesmo a divisão dos terrenos é duvidosa em grancle parte. 
Porém, para a applicação da carta constitucional e das leis r egulamentares, e de 
outras igualmente necessarias providencias, julgo bastar a divisão em grosso, que 
apresento e que tenho por exacta. . . 

Como a j ustiça deye estar perto das portas elos cidaclãos, e como a adminJs
tração 1mblica deve abrangei-os a todos, proponho q ne os j Lllgados exorbi tantes, 
uns em extensão, outros em intensão, sejam divididos em julgados rasoaveis, en1 

atte~ção ás circumstancias peculiares ele cada paiz. 
· E obvio que a nossa importancia política depe nde elos immensos e mal coube

ciclos recursos que nos offerece esta parte ela monarchia: sem ell es1 percamos tocltt · 
.a es1Jerança ele engrandecimento, e :ficâmos elas ultimas na escala cl~ts nações, ele 
cujo mercado quasi que desapparecemos depois ela separação elo Braúl, indo os 
estrangeiros a esgotar-nos, por suas enormíssimas importações, esses metaes qn.e 
nos restam, pois que d'elles se nos estancaram as fontes. que não soubemos chn-. 
gir. Se clescle j~l. não lançâmos os braços a esses recursos, não sei como evi tare
mos os grancles clesastres que julgo imminentes ás nossas finanças. Estes motivos, 
e a OlJpressão ferrea em que se acham esses povos, me levam a pedir instant~
mente á camara que tenha como ela mais seria importancia o trabalhar desde J<Í 
em melhorar a condição cl' essas províncias . · . 

Se esta proposta for admittida, espero que a commissão, e depois a cam[tra, 
pelo decurso elos debates, porão· em tocl~ a claridade e na melhor ordem estas 
questões, imperfeitamente esboçacla,s pelo meu fraco entender. . 

Artigo 1.0 O terrítorio portuguez comprehendiclo entre os tropicos será divi
dido em seis províncias, quanto á divisão política; a saber: Cabo Verde, S . Th01né 
e Príncipe, Angola, Moçambíque, Goa e Macau. 

Art. ·2. 0 D'estas são tres subalternas ; a saber: a ele S . Thomé e Príncipe ~í ele 
Ang·ola, a ele Moçnmbique e a 

1
de l\1acau á ele Goa, ficando sendo só tres as pro

víncias, quanto á divisão judicial, aclministrativa e outras , c vem a ser: Cabo Ver-
ele, Angola e Goa. · 

Art. 3. 0 A capital de Caho Verde é S . Thiago; a ele Angola, com S . Thol11é 
e Príncipe, é Loanela ; a de Goa, com l'doçambiqne e Macau, é Pangim. . 

Art. 4. 0 Em cada uma cl'estas tres capitaes haverá uma relação, e r es iclirM 
as auctorielades principaes . , 

Art. 5 .0 O mesmo territorio será snbclividiclo em tTeze comarcas e em trinta 
e oito julgados . 

Art. 6 .0 O quadro cl'esta divisão e subdivisão é o elo mappa junto -a este pro
j ecto . 

Art. 7. 0 Os julgados coutinentaes indicados n' este mappa serão demarcados 
por . peritos em cada um elos respectivos paizes . 

Art. 8 . ° Ficam revogadas as leis e ordens em contrario. 
Camara elos deputados, 13 de fevereiro ele 1828. =Antonio José de Lirna 

Leitão. 
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Divisfto do tcrritorio portugurz comprchcnditlo ent re os tropi cos 

PrOvincias 

1-

Logares 
das asscmbléas 

provincia.cs 
para a ele içã.o 
elos clC}llltll.clos 

Cnbeç.ns 
das proYincias 

resiclell('i as 
elas -principaes 
nuctoridacles 

CaLo Verde .... .. . Ilha de S. Thiago Ilha de '.Thiago 

Comarcas Julgados 

Ilh a ele S. Thiago 3. 

Ilha do Fogo. 

S ,h. Ilha Brava. 
• .t Hlgo · · Ilha do Maio. 

Bis8au. 
Cacheu. 
Ilha de Santo Antão 3, 

S A 
~ Ilha de S. Vicente. 

auto nttw llha ele S. N icolau. 
I Ilha da Boa Vishl . 
S. Tbomé ... , Ilha de S. Thomé3. 
Príncipe .... Ilha do Principe3, 

Loanda 3, 
Ambaca. 

Loauda . . . . . . . L 1 Pu11go Auclongo. 
oanc a.· · · · Golungo . 

Angola. . L · · ·.. . . . . oanda ..... . . . 

lVIoçambiciue2 - ., ,r b' / . . . . . maçam 1quc .... 

l\'Iacau2 . 
· · · .. ..... Macau ... .. ... . 

.M'assmJgano. 
Novo Redondo. 

Benguella . . 1 Bcnguella3. 

! 
Moçambique3. 

i\·' b' Ilhas ele Cabo Delgado. 
r:..oçam 1quc Sofala . 

Inhambaue. 

~
Tetc 3, 

Sena .... .. . Senn . 
Quclimane. 

i\'' I i\1 acau 3. h<tcau .... ' !Timor. 
Pangim 3. 

Pau gim ... · . · · · Ribandar. 
Salsete. · · · · Cortorim. 

lVIargã.o. 
J\fapuçá3. 

Bardcz. . . . . Ponclá. 
Naron. 
Piedncle. 

amao. . . . . amao . D ~ ID ~ 3 

Diu . . . .... Diu3. 
I 

Go<t 
~· · · . . .. . . . Pangim ........ 

1 
's ~~"" Angolll.. ' Snbaltcm:t a Go:t. " É cabeça ele co~Mca. 

L · Camara elos cleiJutaclos, 13 ele fevereiro ela 1828. =Antonio José de Lima euão. 

igre!~tr:r os P~:ojectos dados para ordem do dia inclnia-se o relati':,o a fab1:icas ele 
pois d~ ausc1 1pto a pag. 467 do tomo m, e qtw obteve approvaçao unaunpc de-

se e:xpen der em varias reflexões a favor, pela fórma seguinte: ' 

Discussão 

MaNuEL BoRGE C O . l , . . lllatrize . • s ARNEIRO: - l~ re ::; eute prOJecto tenc e a segurar as IgreJaS 
P:los di~.01l :fihaes, sem excepç~LO elas de ordens militares, urna dotaçã.o sufficiente 
c~p~i'na cl~lll~:. _P~ra as. suas despezas e conse.rvação ordinaria. A boa r a sã~ e a di~
chzlmos :o1 ~)a ap01am fortemente o proJCCto. Nos seculos em que nao havia 
bl'ells 

0 
.(poJs to elos sabem que a lei dos clizimos era civil e judicial entre os h e

l'ois, '08 
8

. qu~es, á maneira elos IJOvos orientaes que pag-avam o dizimo aos seus 
} . 1llStit ' ' ~ . . 
c e, e pol' co Uiram. l~a sua th~ocracia para r econhecer ~ soberania da. chvmda-

nsequenma os appltCaram á sustentação dos sacerdotes e levJtas, que, 
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para se entregarem de todo ús cousas de D eus, não t iveram parte na di visão dos 
t errenos de Canaan , e não sr-mclo, como não foi, aquella lei renovada no E;a:1-
gelho, não abrangeu o christianismo; aonde não ha theocracia e aonde os mmJs
tro s elo altar e as igTej as são haueis para possuir copiosos bens de rai z, e sóm en~e 
no seculo vrn, combinando-se os dois poderes, secular c ecclesiastico, por meiO 
ele reiteraclas leis, especialmente os capitulares elos r eis francos, C~rlos Ma_g·~o, 
Luiz Pio, etc ., e mediante tambem alguns cli11lomas apocriphos e ::~ lgumas ·nsoes 
d'aquelles secnlos tenebrosos impozeram a obrigação elos dizimas á Fra,nça, de onde, 
não sem gTandes disturbio s e opposiçõ~s , se foi estendendo ao resto ela ig~·e;j a. oc~ 
ciclental · cli o·o occidental, porque no onente nunca ella se estabe leceu; elefenelldos 

' o l . os povos por uma lei do impera;c or Justiniano, que está no seu coc}igo, liv . xxxi: , 
de Episcupis et cleTic·is); digo pois, que, emquanto não havia dízimos, a obrigaça_o 
natural e cvangelica que têem os f-ieis ele sustentar o cnlto div ino e os seus 111.1-. 

nistros, se cnmpria por oblações e benesses espontaueos, qLw offereciam os ni n.ts 
ricos; e não faltam exemplos de apostolos e bispos, que mesmo trabalhavam ma
nualmente para se alimentar em sem elespeza elas suas igrej as . 

Estabelecidos, pois , os clizirnos, prestação avultaelissimn. e mais qu e sufficien~e 
para a sustentaçí'to do culto , e mesmo dos pobre ·, pl'iocipalmen te depois que o clt
r ei to cauonico a fez extensiva a todos os fructos, crias ele gados e mesmo aos lu
cros p essoaes1 pag·a em g>Emeros e sem se deduzirem as elesp.e~as c1o g raugeio, e 
nem mesmo a r>e mente já dizimada, parecia qne estava bem segura a sustenta9~~ 
elas ig rej as e elos seus m inis tros e a assistencia aos pobi·es, e qnc fi cavam os ti ets 
desonerados elas oblações . P ois nada menos aconteceu do que isso: os clizimos fo
ram secularisaelos e extraviados para quanto se quiz; as oblações passaram de 
espontaneas a ser obrigatorias, sob pretexto de cost'Urn es low:areis; e comtu1clo as 

,1 g rej as e suas fabricas fica~·am na indigencia. Nos pobres não fall emos ; os paro
chos que pertencem 1t j erarchia ecclesiastica, viram -se em grande numero na }J0" 

breza, e os fieis tiveram de p agar a quem os bapti se, Of\ case, os desobrigue cb 
quaresma e os cnten c. 

Vendo-se es(;a e;;candalosa u surpaçKo, parece que as leis tratariam ele chamar 
os dízimos á sua destinação . Não, se11horos . A ordena ção, livro I, titulo T~xu , §§ 76-

0 

e 77. 0
1 paragraphos inser iclo!S no cocligo filippino por in stigaçlto j esuít ica, o qne 

dispoz foi que o clesembargo do paço e os provedores das comarcas lancem :fintEI ~ 
aos freguezes, e os executem para se sati sfazerem as obras e as despezas que 0 5 

prelados ou i.>eus v isitaclorcs determinarem nos capitnlos de visita, sem que 05 

ditos magistrados se entrernettam n. conhecer se aquel las clet<pezas e obras são ne
cessarias ou em qne tempo se elevam fazer; e mesmo cli spozeram os citados pa.ra.
gTaphos que em alguns casos os prelados possam constranger os freg uezes a fn~ 
bricar as igrejas e a sustentar os mini stros cl'ellas , se nã.o forem bastantes 05 

dízimos, jurisdicção qlle faz totalmente privativa elo juizo eccles in.stico, segnoclo 
qs decretos do concilio tridentino, como se este conci lio e uma lei, qu e omnimocliL 
e indistinctamente o aceeitou, publicada em nome do Sf.'lnhor D. Sel;mstião, _que 
tinha então dez annos ele idade, e que er:a educado e governado pelos j eslutas, 
houvessem sido r ecebidos (o concilio e essa lei) inclistinetamente em Portugal, 
como nem o foi no r esto da cbri stanclade, em quanto legi slou sobre ma terias terP
pOTaes, e feriu ~s prerog·ativ.as d~s N corôas e os costumes e liberdades ~as naçõe~i 

Resultou, pOIS, ele taes d lspOSlÇOes que o lavrador, o pescador, o :fiel, que a, 
annualmente mesmo em fructos a clecima parte elo suor elo seu rosto, e qne paga 
ele fóra parte a quem lhe ministre os actos da relig ião, ha ele ainda ser executado 
de fóra parte por fintas para sustentar o templo c os sens ministros . 

Como, porém, esta im posição e execução ele fintas fo sse laboriosa, e a inda 05 

parochos mais zelosos não possam supportal' os incommoclos de anelar requeren.clo 
ás diversas auctoriclades por cada uma despeza que haja de precisar a sna igl'e.] &, 
e para se cumprirem os capí tulos elas visitas, r esulta ordinariamente estareJll ns 
igrejas desprovidas ele ornamentos e utensílios, elestelh ~clas , clesconcertaclas, n.~: 
rombadas e esburacadas, e anelarem alguns clevlltos peclmclo alguns cruzados 11 

vos ele porta em porta para acuclirem fts maiores necessidades ou estabel ece_re~J'l 
confrarias que concorrem com alguns subsidias . J~n não careço saír fóra ela rrun n 
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freguezia parü produzir exemplo do que digo; os seus clizimos talvez chegassem a 
rr.ncler ,i{L 7:000 on 8:000 cmzaclos, e presenteni ente n rio rendem menos de 3:000. 
Dma pensfio absorve ametacle elos dízimos ; outra, posteriormente imposta na ou- ' 
tra_ ametacle, consiste em 614aooo réis, e como o parocho traz arrendados esses 
rnews dízimo s por GOOt~OOO réis, segue-se que paga j á ele sna casa 14~000 réis; 
e como é freguezia mLÜ populosa e que precisa de dois curas que o ajudem, tem 
qne pagar a estes sern receber nada elos dízimos. Fatal cegueira ou ousadia cl' es
sas snblimes auctoridades, que, quando concedem taes pensõe~, não resalvam ao 
l1lenos para as i o'l'ej_as alguns triste s 1 0~000 ou 201)000 réis ! E que diria eu das 
congrnas parochiaes? Vêem-se por esse Alemtejo, aonde eu servi por muitos an· 
nos, parochos com 30:}000 ou 4U~UOO réis ele congruas, curando vastas fregnezias, 
0 ~ne nao podem faz er sem sustentar uma cavalgadura. O mesmo é por todo o 
remo . 

A~ora perguntarei eu a certas pessoas ou personagens, que tanto se gabam do 
?~ellido ele defenso?·ts do ih1·o?w e do altm·1 e que tanto folgam de chamar ?'8'1:0 -

dtczona?·ios; innovadm·es e demagogos aos que desejam sauclaveis r eforma s, funda
. as na carta, (Apoiados.) se com effeito têem estas e outras muitas co usas por abu-

8?,8 e cl epreclações, ou porque se oppõem a que se emendem ? Reconhecem que 
sao ab 1' I! ' • • . ~· , ' usos, mas c 1zem que para as re1ormas e necessan a, mmta Clrcnmspecçao e 
exarne. Tambem convenho n 'isso; mas lhes perguntarei: Quanto tempo quere is 
OLl entencleis que é preciso pam esse Exame circumspecto? Um anno, cinco an-
110 8.' dez, cincoenta, 11m seculo, clois seculos? Quer em qnanto tempo sej a neces
sarlo para clesviarem a força elas circumstnncias actuaes, a :fim ele que tudo :fique 
na mesrna clesorden~. (Apoiados) Pois enganam-se; a carta felicissima, que pre
screve esta:.; reformas, nfto acabar::í. <• Como procede de uma fonte pura, disse o 
augusto legislador do alto do seu tbrono, ell a triumphm·á de todas as opposições 
cg.e .se lhe fazem em Portugah . E stamos no caso da fnnc1aç l'i o elo cbristianismo : 

-o· bg,tas Dei est hic; os etbnicos a perseguir, o cbristianismo a florescer. cc O san· 
~~~ dos martyres, diz ia S. Cypriano, é a scp:wnte dos christnosn . Animam-se os 
b~l cles , }Jrendem-se e perseguem-se os amigos da carta., e ella a medrar; tapa-se 

: ~ca aos que escrevem a pró da carta, e assalariam-se os qu e a desacreditem e 
nc 1~m de calumnias os que a ama1n, e ella a medrar; esses perioclicos a acabar 

}~01' 81 mesmos, declarando ser in~üil a sua empreza. DigitzGs Dei est hic. O tempo 
g ostl'ará quem são os verdadeiros defensores elo tln·ono e elo altar, se os que pu
~· nam pela legitimidade e lei de el-rei ou os que intentam minai-a; os que devo-
arn as subsistencias dó altar on os que reclaD;Jam subsis tenciàs para o altar . 

l'l fLEXANDRE THOMAZ DE lVlORAES SARMEN TO : -- E ste proj ecto tende {L maior uti
lic ac e, qri:auto é a importante materia que faz o seu objecto. N'elle nos clá o seu il
rllstre. anctor mais uma prova elos seus sentimentos religiosos ; e ella é uma conse
cf'1e~cta ele quem tanto se tem esmerado para facilitar a leitura elos livros santos, 

11~~ ?·.no~ trad~l~Çõ .es ele Jogares sagr.ados no nosso .idioma. D'est~ vez segnrame~te 
11 ,· tu arao os tmm1gos da carta mot1vo para moteJarem este prOJecto ele revoluc10-
q~110h 6 . ele parto da demagogia; porém eu já previno o ilh1stre deputado que espere 
é le aJa quem attt>ibua os seus esfo rços a motivos ele hypocrisia. Sei bem quanta 
qt~ c~~stancia ele coração e pureza elo illustre deputado, para t er aquella coragem 
A.l: a a virtude, e a qual não pócle ser abalada pelos esforços ela malignidade . 
de l~fl da_ pureza elas intenções , o publico, posto que possa ser enganado, depois 
Int , , ectu· e examinar, vem a final a çonhecer o fim com que as cousas se faz em . 
qn: ? :um IJ~tlgus ?'ectum 'l.:iclet i esta é a nqrma do sa.tyrista romano. Como é, pois, 
?·ibl publico torna esse conhecimento? E en trando em um exame ele v i ta et mo
bio~::a de~ que;n c~nsura e de qu~nl ~ cens_uraclo . As n?ticias qu~ submini.stram :s 
ca.re Phlas s~o nesta parte o cnteno ma1.· seguro . A nnportanc1a do pro,Jecto nao 
acat ~e 

1 
ele grandes di scursos . Elle pretende providenciar c ousas que estavmn por 

p1•0~id ar .. D evo fazer justiça. ;,\, mesa ela consciencia, ele onde saíram exc~lle~tes 
seru .encJas, tanto para o augmento ele congruas como ele reparos ele 1gr~Jas, 
scenPlt e que o tribunal era informado. Porém essas providencias não eram tran-

c entes ;, . . 1 l. . l N • ~ d 'l't O Ptoj <Ls . IgreJas c os c tznnac ores que nao pertenctam a.s or ens mt 1 ares. 
· ccto cl{L disposições geraes, e até o zêlo do seu auctor o cego u_ a ponto ele clat· 



á ·auctoridade ecclesiastica jurisdícção1 que pelas icis actuaes olla não tinha1 por
que n, approvação das contas é ela auctoridacle ·dos provedores. Qnanclo se t~·atar 
ela discussão dos artigos poclereí1 ::;e me occorrer1 fazer alguns reparos e pecltr al
guma explicação. Torno outra vez a sustentar a necessieln.cle da B:PPr?vaçfio do pro
jecto1 pois é vergonhoso o estado em que se acham algmnas Igre.JaS1 umas ~bo
venclo cle11tro1 outras sem ornamentos1 fazendo-se o culto sem aquella clecenc1a e 
decoro que deve insr irar a casa ele Deus e ela or~9ão. Po~· certo e~te projecto d.e 
lei faz a maior honra ao seu auetor e lhe concllm o maiOr r espe1to pelos senti-
mentos religiosos que elle attesta. · * 

A camara electiva retmiu tambem no dia 221 comparecenc1o o ministro elos l:e
o-ocio:;; da fazenda para assistir á discussão do proj e c to concernente ás companhws 
da alfandega, ele Lisboa1 mas pouco depois de findo aquclle assumpto1 e quando 
se prosegttía na analyse elos artigos addicionaes ao projecto sobre encontros e pres
tações elos creé\.ores e devedores da fazenela1, o dito secretaJ.·io de estado teve de 
retirar-se ela sala por haver noticia da chegada elo infante D. Miguel1 posto que 
a assembléa ainda prorogasse o tempo da sessão até ultimar a,lguns trabalhos1 pre
venindo a presidencia que os tres dias immccliatos se consideravam de grande gab. 

Consoante á noticia a que a1ludimos1 mandou-se expedir o segundo elos o:ffi
cios abaixo transcriptos. 

Officio 

lll. mo c ex. mo sr. - T enho a honra ele remctter a v. ex. a uma copia conforJU0 

da proposição ela commissão de fazem1a c1'esta canuura, approvada em sessão de 
hontcm1 em a qual a mesma commissão1 achando-se occupada no importante tra· 
balho ele propor as medidas nccessarias para augmentar a r eceita elo thes01U'O e 
diminuir as suas clespczas1 propõe que se peçam ao governo1 pelo mini.sterio do 
reino1 a cargo ele v. ex.", os esclarecimentos que constam ela mesma proposição i 
igualmente, em virtude elo ultimo quesito cl'ella, so llcito ele novo de v . ex.a os 
esclarecimentos que a respeito do numero doa emp regado., das repartições da sna 
competencia pedi a v ·. ex .tt em officio ele 23 do mez passaclo, c sem os quaes a 
mesma commissão não pócle progredir nos seus trabalhos,. 

Deus gtlarcle a v. ex." Palaeio ela camat·a1 em 22 de fevereiro ele 1828. = 
ru.mo e ex. mo Sr. Carlos Honorio ele Gouveia Dtlrão, encarregado interjname~tc 
dos negocios do reino . =Antonio Vicente de Cc6rvul!w e Sousa1 deptüado seet·etan°· 

Proposição a que se refere o oflicio supra 

A COillilllSSaO a.c fazenda, r econhecendo com o ministro c secretario de csta~lo 
elos negocias ela fazenda que é absolutamente inclispcnsavel augmentar a r ccetta 
elas rendas do estado e eliminuir as suas clespezas quanto for possivel1 e achan
do-se a commissfio occupada n'este importante objecto pelo exame do orçamento 
elo con<;mte anno1 . propõe que1 para progredir noa seus t.rabalhos1 se peçam ao 
governo os esclarecimentos segnintes : 

Quantos agraeiaclos com titL1los1 commenclas e bens da corôa estão por encartar ? 
Qnaes as commendas qtle se clel'am depois elo l .0 ele janeiro ele 1827, e sua 

lotação? · 
Se têem sido feitas algumas alienações do domínio util do esta,clo por conWL-

tos em phyteutico.s ? . 
Que,_ não tendo. c.heg~clo a r esrostn: aos quesitos que em data de 23 ele j_a?e~ro 

se fiz eram pelos mm1ster10s elo r emo1 . .Justiça e fazcncla1 se renove esta reqmsiÇIL~· 
Camara elos deputac1os1 16 de fevereiro ele 18213. = Filipp 13 Fm·?·eim de Arct1~? 11 

e Castro= Manuel Al·ves do Rio= Francisco de Paulr1, T1·avassos =José Xav~e?' 
Mousinho da S ilveirét = Florido Rod1·iques P131·ei1Y,t Ji'eNaz = Manuel Gonçnlves Je 
Miranda . 

Ignaes officios se remctteram aos ministros elos ncgocios da j nstiça e c1a f<"t
zencla, mas só o ultimo respondeu, conforme consta elo capitulo v. 

1 Vide pag. 179 cl'estc tomo. 
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A proposta feita dois mezes antes era para saber em que repartições publicas 
esta v_ a r egulado por lei o numero ele empregados, e quantos cl' estes tinham sido 
provlclos de .. de aeril ele 1827 . 

Officio 

IU.mo e ex. mo sr. - Tendo a camara elos senhores deputados ela nação portn-
~·neza clecicl~do enviar ~í angusta presença ele ~na alteza serenissima o se11hor in~ 
ante D: Mtguel uma deputação para compnmentar sua alteza, rogo a v . ex.·' 

commumque à mesma camarn,, depois ele receber as or leus ele sua alteza, o dia 
e hora em que a mencionada elepntaçfio eleve apresentar-se a sua alteza. 

Deus guarde a v. ex. a Palacio da eamara, em 22 de fevereiro ele 1828 . 
~· 1110 

.e . GX.
111 0 s:r. Uados Honorio ele Gouveia Dnrão, enca·rregaclo interinamente 

c 0 mirnsteri.o elos negocias elo reino. = Antonio Vicente cl~ Ca1·valho e Sousa, de
pt:tado secretario 1. 

Antes ele dar conta elos principaes suceessos durante a nova regencia mencio
naremos os despachos elo embaixador portuguez junto ela côrte ele Lanches, em 
B~~e se allucle ao Jogar tenente ele el-rei D. Pech·o IV, assim como um edital pu

tcallo na cidade elo Porto a respeito de festejos . · 

O:íiicio 

[N. 0 2i1) 

. Ill. mo e ex. mo sr.-O serenissimo senhôr infante D. Miguel ainda se acha n' esta 
Ctclacle, aonde chegou faz hoj e tres semanas, havendo em todo o decurso cl'este 

ai . 
1 

N:to consta dos n'g istos pad,tmentares que o ministro desse r espostA, nem a deputação se 
~~cscn~asse ao infante. Sabemos, porém, que no dia 8 do sobredito mez a camara ~e formou 
tl1et~.~~sao secreta. pam o prcsiclent·e ler o projecto elo discurso congratulatorio, o qual foi sub· 
ton· 1 0 a cx~mc de uma commi ·são, a mesm:t eleit.:t em 8 de janeiro, e composta ele José An· 
tn, '~ 18 ::cn:tr?•, Antonio C<tmello ~O t'tes ele Pina, .l"mnciB;.-o Manu~l 'l'rigoso ele Aragão Mora · 
ele iVI'~xandre I homaz ele !Vlomes Sa•·mento, Joaqmm Plactdo Galvao Palma, Manuel Gonç!tlves 

Jnu~d~, c J oaquim Antonio de Magal!Jfies. 
tt·a c1 ~tgmal prim it.ivo, com as alteraç-ões ela comrn issão approvaclas pela camara, tudo da Je. 
l a~lo c · Fr. Franci sco de :::i. Luiz, existe entre os curiosos manuscript.os d'aquelle illu stre pre· 
lhcir'o pertenc~nte~ ag?ra a:::s h_crclciros de seu. aft'ectuoso ~obrinho1 o cli~nu par ~lo reino e cousc
D. M ~lltomo Concm Calclcua, devendo ·nos á obsequwsa deferenc•n. dn vmva, a ex."'" sr.• 
sess(i autt José Deslan<.les Correia Caldeir::t, o poder inserir aqui tal inedito, a que o Diario das 

0 e '\s actas apenas alludcm. 
«SP1:0.J~ct? é do teor seguinte : ~ ' . 

viva e~cutss1rno stnhor: - A camara dos deputados ela naçao portuguezil., penetrada da mats 
reg~ ~ab~~a~,:.ão e contPntumcnto pela feliz chegada de vossa alt eza a esta cat? i~al, ZIOS enca~·· 
fausto c expr es~ar na augusta presença de vossa alteza as suas reverentes feltCitaçoes por tao 
o d<:viclaco~tectmento, e de of:l:'erecer a vossa alteza, em seu nome e ele todo o povo portuguez, 

U 0 tnlmto elo seu respeitoso amor e da sua profunda veneraçito. 
tt·o 1~'e 11~. filho da a;ugusta e ac~orada casa de Bragança. foi sempre p~ra os portugnPzes um as· 
!idade 

1
hco ~ prop~cw, annunctador de paz, de conco:·dta, de prospen~acle. Esta sobm·ana qua· 

hoje á' e~lçacla a111cla em vossa :tlteza por seus emJnentes dotes e vtrtudes pe<' soaes, offerccc 
eio 808 naç'to um elos mais firmes e segmos fundamentos de suas esperanças, um dos mais prc· 
. ..n}e11 _ores da sua futura glori.a e fclicidad':. . ~ 
tanento~~e se vossa alteza ele aceeltar com bemgna comphtccncta esta fiel expressao elos seu

De ~a camnra e de todo o povo portuguez.» 
c- pots das altera~'Ões ficou assim redig·ido · {loel'e · · Y · • 

"iva. saf fts~tmo senhor: - A camara dos deputados da naç.ão portuguezn, penetrada da mais 
ele ex;r~s açao e contentamento }JCht feliz chegada de vossa alteza a esta capital, nos encarrPga 
aconteci ssar na augusta presença de vossa alteza as suas reverentes felicitações por tão fausto 
Prot'und~11 ento, e ele ofl'erecer a vossa alteza o devido tributo do seu respeitoso amor e ela sua 

U ' venet·nçil o. . . 
" tn fiH . 

e Pl'Opicio 10 da :~ugnsta casa de BrHganç~. foi sempre l?ara os portuguezes um as_tro benefico 
Çada ainll' annunc 1ador tle paz, ele concordta, ele prospertclade. Esta soberarm qualidade, r eal
tlill dos a _em vossa alteza por seus em inentes dotes e virtudes pessoacs, ol:ferecc hoje á n.açi\o 
r~s da c:~\ 0t:m~s e set)nro_s fu~damentos ele suas esperanças, um dos mais prccio~os pen~l~· 
d,\cle. 0 tdaç,LO elas mstttu,çues, de que actualmentc gosa, e ela sua futura glona e fehc1· 

«D igne 111Cntos d · ·se vossa a ltezá ele acceitar com benigna complacencia esta fiel expressão elos senti-
a camara elos deputados da m1.çiio portugueza.» . 
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tempo continuado a sopra r sem intenupç1to os vento: ela q'nadra do sul e sudoeste, 
de modo que nenhnrr:.a. embarcação teru podido saír p or este lado do canal. 

B em })Óde v. ex ." snppor qual será a impacie_ncia c?n? que sua ~lte za r eal es
pe~·a pela m udança. do vento, c quant~ se torna .Já fas~td~osa uma tao prolongada 
e mesperada demora. O mesmo aug usto . ~enhor contmu~ a g·os~r da saude que 
devemo s desej ar-lhe, e r eceb e ;:om a affa_btl:dade qne_ lhe e p1;opna ~s clem onstr a
ções ele r espeito e os obseq Lu os elos prmctpaes h ab.ttan tes cl esta ctclacle, onde a 
sua r es iden cia tem daclo logar a uma serie não interrompida de j antares e fuuc
çõ es . 

Havendo sua alteza r eal sabiclo qne se apromp tam embàrcações ele guerra e 
transpm-tes destinados a ir bllscar as tropas inglezas a P ortugal, ordenou -me que 
escr evesse a lorcl Ducllcy , para lhe dizer que seri a muito de desejar qu e nenhuma 
das ditas embarcações chegasse a Lisboa emquanto sua alteza r eal não tiver ch e
gaclo e adaptado as medidas necessarias para que o embarque das tropas alli adas 
n ão seja segtüdo ele n enhuns inconvenient es . 

Não p osso enviar h oj e a v . ex .a a copia da carta qne, em conseqnencia das 
sobreditas ordens, dirig i a lorcl Duclley, porque r em etti iúadvertidamente a minuta , 
que tinha guardado, para Londres . T enho p orém a honra ele '<i ncluir copi a ela r es 
posta ele lord Duclley, que é completamente satisfactoria . J á me coústa que pelo 
almirantado se expediram as ordens convenientes aos commanclantes elas embar
cações de::>tinadas para Portugal , e todas deverão acompanhar sua alteza r eal, que 
entrad por consequencia no rr ejo com um brilhant e e numeroso cortejo. 

Vão inclusos dois officíos ele S . P eter sburgo e B erlim, um officio meu pnra o 
ex. mo ministro ela faz enda e outro para a r epartição elos negocies el a gnerr~ . 

Não ha noticia n enhuma ele imp ortaucia, á excepção dos debates elo parla rnento, 
que assás indicam a linha de conclucta que este miuisterio conta seguir ácer ca dos 
negocias ela Turquia . 

Queira v. ex.a b eij ar r espeitosamente em m eu nome a augusta mão ela sere
nissirna senhora in.fanta regente. 

D eus guarcl e a v. ex.", etc. Ply mouth, 7 de fevereiro ele 1828 . - I ll.mo e 
ex .mo sr. Cancliclo José Xavier. = llicwquez de Palmella . 

Carh~ a que se re:fe 1•>! o o fficio s up1•a ' 

Foreign Office. - Frebruarx 2, 1828.- Mon cher Mar quis : - There h as beeu 
no difficulty ou ,the part of His Maj esty's G overnment in complying w.ith the 
wish of His Tioyal Highness the Infa nt Dom MigL1el, to clelay the arr.i val of the 
ships of the vvar now uncl er orclers for Lisb on unt ill t hat of His Royal Highues~ 
'The necessary orcl ers have alreacly b eeu given through the Admiralty anel I-11 5 

Excellency Sir Frecl er.ick L amb has been apprizecl of His Maj er;ty 's pleasure by 
despatch of this day date . 

It will be t o me a vcry ag-reable task to convey to His E xcellency th e e:lC
pression of the satisfac tion felt by His Royal Highness at tbe rn anner in which be 
h as b een r ecei ved, anel I am persnadecl that His l\'Iaj esty will l'eam with pl easnre 
tbat his exemple h a s b een followecl by' all tho se uncler hi.s authority , anel tbat 
th e impression macle npon the mi.ncl of His Royal Highness by bis short visit to ' 

I ~os Desp rtclws e. conespondencia vem só a traelucc;ão n'estes tennos : N 

S t · l · · ' Nao " ecre .an a c os negocws estrangetros, 2 de fevereiro de 1828.- Meu caro m:trf']uez : -. 
houve chfficuldncle por parte do governo el e smt mages tade bri tanoicit em ao nu ir ao clesr.J O de 
s ~1a alteza rea.l ~ senhor infante I>. Mig uel, para demorar it chega c] ,,, dos navios ele g uerra des
tmados par~ L1~b~a até qtt~ _snft alteza ~st~j a n'e~sa capital. Expc cli_r~m - r;e para Í8SO as ord e~~ 
competentes p 01 vta do almu autado, e su· Ereclenck Lamb terá nutll·Ja el as ordens ele sua JlJ•L 
gest ac!e ~ritannic a. por um despacho da:.ado de hoje. · · . n. 

"Serr1 para m1m tarefa so bremaneu·a ag t·adavel tm nsmittir a sua magestn cle britam11ca' 
expressão ela ~at"isfação que sente sua alteza real pela maneira coro que t em sido recebido i e 
cn•io que ~ ua magestade ver.ft com prazer qu~ o seu exemplo lm sido seguido por todos os qule 
es tão debau o de sua aucton lhtde ; c que rt 1m pressão produzida no animo de sua alteza rea' 
rim·ante a sua breve visita a es te paiz, é f:woravel á continuação das relações ami ,.,w eis qu e 
]lf!. t anto tempo exi stem entre Ing laterm e P ortugrtl. " 

«Acrecl[tc-me, men caro marqucz, de v . ex.", etc. - A s. ex." o ~r. marqn ez de P nhnell!L. ~ 
DuâlPv . • 
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this -couut!~y. is favourable · to tlle cultivation of those fri endly relations 'vhi ch ha-ve 
so long existeel betwi.x t Euglancl anel Portugal. 

. Believe me, my clear Marquis. Yours sinceri]y anel faithfully . = Dudley. = 
H1s Excellency the Marquis de Palmella., etc. 

1 
etc. , etc. 

Officio 

(~.0 1 G9 rcscrrado) 

IU.mo e_ ex .mo sr. - Sua alteza r eal o ser enissimo senhor infante D. Mjguel em
barcou sabbado passado, 9 elo corrente, e n'esse mesmo dia pela uma hôra saíu 
elo fOrto ele "Plymouth debaixo elos auspícios ele uni tempo sereno e ele um vento 
assas favoravel, . que espero no favor ch Divina Providencia tenha a sta hora mes
~0 concluziclo já a sua alteza r eal felizmente a Lisboa, onde a sua presença é tão 
Jnsta.mente cle·sej acla. Queira v. ex. a fazer-me o favor ele beijar por motivo cl'este 
acontecimento, que onso antecipar, .. a augllsta mão ele sua alteza real, assim como 
as ele todas as demais lJessoas da r eal fa.milia, tanto em meu nome, como no dos 
01ltros empregados cl' esta· embaixada. 

Ap~nas ele volta ela viagem, que em desempenho elo meu dever acabo de fa
zer, f01 o meu primeiro cuidaclo ir-me apresentar em Windsor, para referir a sua 
~age~taele Lritannica as exf>ressões de amisade e de grata satisfação, de que o 
~er~mssimo sen~10r infante D. lVIigu?l me encarregára no ~cto ela sua partida ele 
nglaterra, e tive hontem com effe1to a honra ele as r epetn· a este soberano7 ele 

quem recebi as mais corcliaes seguranças elo prazer que tivera em conhecer e hos
peclaT no seu r eino ao augusto príncipe de uma família r eal tão intimamente ligacla 
com_ a de InglatCJ:ra. Sua magestaclc (que acht~i em toleravel estaelo ele saude) 
ma~:nfestou-me o maior interesse em saber tudo quanto diz r espeito á viagem c 
l:csld~ncia do serenissimo senhor infante D . Miguel n'este IJaiz, as sim como me 
repetiU os votos que forma para qtic a sua viagem haja siclo breve· e prospera 
em ~oclo o sent-ido, e que a mesma fortuna presida a todos os seus actos e o 
~co~lpanhe nos esforços que vae fazei· para assegurar o bem ela monarchia c ela 

açao portngueza. · 
c tulguéi a occasião da aucliencia7 que el-rei me concedeu7 oppoxtuna para clara 
o·on ecer a sua magestaele a intenção em que o ser enissimo senho1· infante D. Mi
~nel está ele conclecorar a lorcl Mount-Charles e sir vVilliam Freemantle com a 
ran-crnz da Torre e Espacla. Não dei, porém, este passo sem haver previamente 
bna. conformidade elas ordens ele su:;~, alteza real) sonchclo este ministerio, para sa
s er se haveria objecção ela sua parte, e conheci ele a não haver . El-rei mostrou-se 
~·llt1mamente agTaclaclo cl' esta nova demonstração elos sentimentos ele sua alteza 
n~~. : Rogo, portanto, a v . ex. a se sirva solicitar a este r espeito as ordens elo ser e
a lssnn? senhor infante D . Miguel pa.ra se expeclirern os competentes diplomas, 
'llctol'lsa l . 1 . . l 'nc o-me para annunCla -o assim aos agraCiac os. · 

a.,. J?evo accusar a recerJcão do clesrnteho n . 0 27, e fico esperando o resultado elas 
c: v erlg~ "' r :I . 

tel u~çoes a que v . ex . a mandou proceder ~ícetca ela caixa desencaminhada elos 
co :~c~pws, assim como pelos documentos elos interessados nas presa's feitas pelos 

1 sal'los ele Buenos Ayres . 
~ncluo um officio, a sello volante, para 0 sr. ministro ela guerra. 

"VeJn om os n. os 1 e 2 tenho a honra ele transmittir copias ele duas cartas que ser
em b 001~pro-var o vivo clesej o que este governo não tem cessado de manifestar 
a11q

0 s~qu1ar o serenissímo senhor infante D. Miguel: a primeira é uma carta elo 
~or·t1.le c~e Clarence, annuncianelo a IJromocão do official de marinha que teve a 

una 1 · • tacla e. c~ Ir ao letue elo escaler clesti~1aclo para sua alteza r eal durante a sua es-
annu 11?- I lymouth; a segunda do almirante que commancla o porto de Plymouth, 
de 

8 
nc1a

1
nclo que recebêra ordem para pôr um navio ele tmnsporte á disposição 

· ua a teza r eal. , 
ele ~lclocumento n. 0 3 deveria ter ido no meu offi cio -n. 0 271, sendo a ca.rta que 
tinat :m ele sua alteza real escr evi a lorcl Duclley, para pedir que os navios eles
ti ela ~tsé a_ traze~·. as tropas inglezas ele Portugal houvessem ele clemorar a sua par-

se -verrficar a elo mesmo aue:usto senhor. 
17 ~ 
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Deus guarde ft v. 0x.n, etc. Londres, 15 ele fevereiro ele 1828. - In. mo e ex .mo 
~r . Cancliclo José Xavier.= Jlllcl?'qu e'ió ele Pcdmellc~. 

Copia da corta a que se refere o officio supra, sob n.0 3 

Confic1entiellc - N° 3 - Plymouth, le 31 j anvier 1828.- JVIon cher lorcl Du
cUey : - 1\1onseigneur l'infant D . Miguel qui se trouve, commc vous no l'ignorez pas, 
encore r etenu ici par les vents contl·aires, me charge ele ,-ous écrire ponr vous 
prier, en son nom, de faire ell sorte que les vaisseaux ele guerre et los transp orts 
qui cloi-vellt aller à Lisbonne chercher les troupes, ne le précéclcnt pas en Portu
gal. Le clélai tout-à-fait inattenüu que le clépal"t éte son altesse royale éprou-ve, 
clonne le temps ~t ccs vaisseaux ele se préparer, et comme il est possible q11e quel
ques uns cl'entrc eux soient mcilleurs voilier s que la frégatc portugaise, iliJOUl'· 
rait anÍ\TCl' que même sortant ensemblo elo Plymouth, ils la clévanceraicnt clans 
le voyage. 

Soll n.ltesse royalo penso que cela procluirait un mau-vais offct en Portugal, ct 
qu'il est plus conforme à l'intérêt eles cleux gouvernemcnts qu' elle arrivc la pre
mierc à Lisbonnc ct y trou-ve encore tontos les troup es m1glaiscs . Elle cl6sire en 
cons6qucnce que les susclits bâtiments r eçoivent l'.orclrc ele no pas partir avant 
cllc, et ele no pas la clévanccr dans la traverséc, ct il s r::üt convenable qnc ccu:x 
eles btttiments Cll.Ü cloivent sortir ele Portsmouth r ecoivent un orclre semblablc . 

Il me reste cncore à m'acguittcr cl'une antro cori'1mission, et c'cst de -vous prior 
ele la part ele monscigncur l'infant D . Miguel ele témoigner de nouvcau à sa majcsté 
britannique la reconnaiss::mcc elont elle est pénétréc pour l'accueíl gl1'ellc a reçu, 
et continue cncore à rccevoir clans ses étn.ts : car il est impossible ele xien ajouter 
à l'cxtrêmc politesse avec laquellc l'amiral lord Northesk, le commanclant eles 
troupes sir· J ohn Cameron et toutes les autorités de eette vüle xcmplissent cnvers 
son altesse royalc les orch·es ele leur sonverain. 

Agréez, j e -vous prie, l'assurance eles sentiments ele consid.érn,tion ct de dévoue
ment avec lesquels j'ai l'honnem· el'être - Mon cher loxcl Dmlley, votxe obéir;sant 
serviteur. = Palmella .=A S. E . lorcl Duclley, etc. 

E sbí conforme. =José Balbino ele Bm·bosa Antujo. 

Ed:i-tat 

O elr. Manuel Ignacio P er eira Cabral, professo na m·clcm ele Christo, fi.cb]go ca
valleiro ela casa ele sua magestacle, do seu conselho, desembargador do paço 
gracluaclo, ehanecller servindo ele governaclor das justiças na r elação .o casn 
cl'esta cidade elo Porto .e n'ella encarregado ela policia, etc .· · 

Faço saber que, estando a -verificar-se. por momentos a feliz chegada elo s~re 
nissimo senhor infante D . Miguel a este r eino, e devendo fazer-se uma pubhca 
e geral manifestação elo r egosijo que a todos eleve inspirar um tão venturoso 
acontecimento, estão dadas as proviclencias para que uma salva real das fortale
zas anmmcie ele prompto a chegada cl'esse desejado momento, o que todos os 
honraclos habitantes cl'esta ciclaclc elevem esperar tranquillos, para depois se . eu· 
tregarem a todas as clemonstracões ele contentamento que não forem clefcncliclas 
pelas leis e ]JE\la formalidade, q~le 8erá indicada no ba~do que a ill.ma camara vae 
fa~m: saír, clevenclo toclo13; lembrar-se que a conservação ela lJoa ol'Clem e tran
qmllidacle, e a observanma elas leis são as provas menos equivocas que poclero 
dar. c~o seu r espeito e a.clhesão ao mesmo augusto senhor. E para qTi.e chegue {~ 
notlma ele todos os habitantes cl'csta ciclaele e seus suburbios, fiz passár o pre
sente c outros elo mesmo teor. 

Porto, 20 de fe-vereiro ele 1828.-Lniz de Moraes Castro o escrevi.= Mcbm~el 
Ignacio Pe?·eim Çabml . -.. 
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Regresso <lo infante D. Mi guel a Li sboa . - Como o Correio rlo P orlo n:urn af)uellc facto.- O mesmo pcrio<lico mnnifcsl:t ror essa Ol.~casião iltéa.s acccntua.lla.mcnt.c al>soJutistns.- Carta regia dcsigua.udo no pres idente dn ctunarn. dos depu
~?os o dia em que h:t ele eft"cilu:tr-sc o :telo solemne explicito no decreto <le H de j anei ro. -Sessf•o real das côrlcs. 
, tscurso. profe1·i Llo n.li pela. inf'a.nta. O. Jznbc l 1\[n.l"in..- Jnram e nlo do nO\'O regente.- Nomonyão do mini stcrio e de doi s 
~.ons~lhcJros de cataclo.-E ·tu iJclccc·sc antro formul ari a p:trancx_pcd içtto do diplontns cl ura.ufcu rcgcucia..-0 governador 
~ntct:Ju o ~~\S a.rmn s do partido do Porlo proc lama aus h:tbilaHtcH da. c itlaclo pura quo mantcnh~m u mclhor o,nlcru no me io 
~9. 1 egOOIJOS puiJiicos pela ehegnd:L do inf:mte.- O· co i·pos leg is lativos continuam nos seus lrnbalhos . - A c:1mnm e le

~ l\3. é ~ubmetliüa non1. redn.cç.ão de alguns artigos do pl~ojecto que concede prcmios n. anctorcs ou introductorcs demo
f, cruos mvcntos, ass im como doi:; pareceres, um dos qu.a.cs fobro tcn~ns e pensões, outro úcerca. de pris5 o sem culpa 
tormada.- A c:~mnrn ltereditnria discute o projecto orüe;naudo que o supremo conselho de j ustiç:t mot iYC as suas scn
enç.as.-Ptoposiyàc.s de lei enviadas pela. outra. casa do ptll'l:uncnto o quo n"cs ta nã.o chcgarn.m n. rcsol\"'er-sc, cujo as
~umpto Cl'a: L'eprimh· os a-bu sos ela libcnl:ulo tl e imp rensa.; providcncim· sobre ali enações c acqu is ições f eitas por egres
sos llas Ol'dcna re i ig iosns ; ost:.~ lJ c lcccr o modo de qunlr]tLCr estrangeiro nn.t ura.lisar-so pot·Lug' l\C?.. , rcgulmncntnndo :tssim 
0 l § <1.• do nrt igo 7. 0 dn cartn; nllollr as vi s itas ele snudo dos navios; voucle r por li tu los ou liquidação do divida fl u
e ua~ltc alg\lns bens do csta.do .- O govel'no participa As ançlo1·idndcs das il has acljn.ceutas ter o infnntc D. l\1i gucl ns
"!'m•do a regencia c nomeado os seus ministros.- Oflicio do conde do Vil la. Renl ao m:u·qucz de P:tlmelln. soiJre n ego
ctos diplomnticos. - Extracto ele doi s dcspnubos de si r E'redcric Lnmb ao conde do Dudley, noliciando-lhc as recentes 
oecorrencins em L i. boa. - F elicitnrio d" ncndenti:t rcnl das eciencias c re.> posta do inf:mLe regente. 

Pelas duas horas ela tarde ele ·22 ele fevereiro as fortalezas ela barra deram sal
~as, e?nforme superionuente se cleterminára, como signal ele haver chegaclo á foz 
c 0 TeJo a fragata Pm·ola, conduzindo a bordo o infante D. MigueL 
t A noticia, embom ele lw. muito e pcruda, causou grancle alvoroço nos habitan
fl.es_ de Lisboa, ct~ja maioria ignoravn. ainda o local preciso elo desembarque, af
t ~nnclo por isso á praça do Commercio com o iim de obter esclarecimentos de en-
le os funccionarios elas r epartições publicas, ou transportar-se em botes para qual

quer ponto ele onde se avistasse o vaso ele guerra procedente ele Plymouth. Quando 
~orém, houve certeza ele que o augusto viajante r esolvêra desembarcar no caes 

e Belem, a multidão dirigiu-se prcssmosa áquclle sitio, uma parte impellida 
~elo eothusiasmo partielario, outra por simples cnriosiclacle, como qnasi. sempre 
~;.uceecle em casos analogos . Junto á muralha e no extenso recinto da praça toma
l ~m logar mag-o tos ele omissa.r.ios da impera.triz-rilinha viuva, os qnaes, logo que nra:. approxim~r-se a galeota real, solta.~·am estridentes brados _ele ((Vim? senhor 

. itgnel r, l'Cl absohüo ele Portuga.ln ' mt rcalando-os com Cplthetos affrontosos 
aos sob 1 ] 1· · ' I l' li i! • • • t · crauos, c no auge c o c e u·1o ate a guns c e cs pro.ter1ra111 mconsmen c-
~~~nte vocabulos elos mai s ignobcis contra que111 ali os maudára ! A turba prose
~Lltu em freneticos clamores clura.ntc o cmto traj ccto c no largo da Ajuclà, sem 
-.tnc a ]) li · - . A 

< o e1a mterYicsse para por termo a taes excessos. 
tist.2 C'o?·1·eio do P_o1·to,_ um elos mais e~trenuos pr~pugu~clor~s das icléc'ts absolu
nulu. s, guardando s1lonmo quanto aos gntos subversrvos, mserm nas columnas de 

ero extraorclinario a seguinte noticia : 
"Vr cc Glo?·ia in excelsis D eo, et in te?'?'a pax hominibus. - Estas consoladoras pala
ho as, qne os anj os pronunciaram quando nas<: eu o Filho ele Deus para remir os 
e d eus, trazendo-lhes n. salvação e a paz, são as mesmas que nós elevemos clizer 
nu eve_111 . todos os portugnczes cantar n'es ta extraorclinaria e procligiosa vinda elo 
gi[ustlssrmo senhor D . lVlignel, nasciclo para lustr e da corôa, esplendor ela reli
l'ido e .cu~to. cl_o ver claeleiro D eus, que aclorâmos pelos altos desígnios ela sua pro
Poi:ul1a mfimta; e nascido igualmente para a sua patria r einos e domínios, ele
fiei. c c um~ a:usencia tão clilatacla e que tanto fazia. rcceiar c temer a ·ens subd.itos 
l'ass e sens1ve1s. Já o gostLmos pois ! J;;í o temos entre nós ! E por este aclmiravel 
n1a~o t~a O~nipotenci a em nos üczer . tamanho bm~e~cio, qn~n.1 deixará ele excla-

' ansportado elo prazer e ag·racl ecrmcnto: Glo1·w ~n excelsts Deo? Quem, vendo 
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e sentindo que são co scquencias elo seu bcncfit;io c ela sua protccç1io o soccg·o, a 
ventura e a paz do reino r Et in ie?'?'a pax hominibus. . 

cc Vão fugir as cn.lamid.aclcs, as agitações e as incertezas com quo viamos nn
ycgar em proccllas a nau elo estado, quasi a submergir-se. Com clle vem a fir
meza do throno e da justiça, a estabilidade da monarchia, o re ·peito e o acata
mento ao altar, a veneração a. seus ministros e a qnécla ela impiedade, que tanto 
tinha levantado a atrevida e hedionda ca.beça. Sua soberana pro. enç~a, sua voz 
magestosa c s n coraç~io justo hão ele fazer mm·char as flo1·cs ela falsa philosophia 
c calar os demagogos philo.sophos, que desgraçadamente têcm pervertido a uns, 
escandalisado a outros c incommoclado a todo. 1 porque, arrogantes com o poder, 
têcm sido o flag llo ela virtude, da fidelidade c ela honra_ 

cc O commcrcio estagnado, as artes sem vigor: a agricnl tnra em desprezo, ::t fa
zencb publica d laJ?.icb.cla, os contratos sem f6, a prosr ·riclacle ela nação quasí 
morta, o seu c::u.-acter, o seu gcnio c os seus costumes esquecidos, tuclo vae l'CCC
bcr mn impulso benigno, forte e constante, porque -o dedo elo Senhol' o fonnou para. 
r eger e governar estes reinos. Se elle, qtull otltl'O David, ainda em seus ·tcm·os 
anuos clcbcllou o soberbo gigante ela iniquiclacle, e fez tremer espantada c con
vul.·a a hyclra revolucionaria ; se depois, arrostando a mais ·ashlta politica, pôde 
vencer obstaculos insuperavcis, tão combinados corno methoclicos, quem lhe minis
trou o valor e a firmeza senão aqucllc que, r eservando-o para a rcdcmpçfto elo 
seu povo, hoje nol-o faz >cr e gosar? 

aSão sempre infalliveis as Eromcssas ele Deus, c para as executar suscita hc
rocs conforme a seus clesignios . Se é preciso funclar um l'CÍno, que seja o seu 
prcclilccto c o SCL1 escolhido, appa.rcce um Affonso Hcnric:tnos ; se 6 proc~so que 
este reino se dilate c leve a outros nunca cl antes conhecidos a sua fé e o seu 
evangelho, apparece um Manuel; se é preciso exercer com este reino a sua roi
sericoTClia, restam·anclo-o elo jugo estrangcÍI'O c dar-lhe um I'ei natura1, apparccc 
um João IV; se é preciso qtte leve, exalte c faça respeitar a nação, livrando-a. 
ela tutela e clcpencl encia elas mais nações, apparcce um José I; se 6 preciso uu1 
monarcha cheio ele pacicncin. e fortaleza nas aclvCl·siclaclcs, que com clociliclu.clc 
desarme ciladas de vassallos rcbclclcs, a fim ele evitar a o·uClTa civil, apparece 
um (senhor D.) João VI; se é preciso, finalmente, um filho respeitoso e submisso, 
que sustente :1 magestaclc, a honra c a corôa a seu augusto pac, que arroj e com 
ímpeto nobre pa.ra longe cl'ellc os seus inimigos publicas ou clisfarçaclos, que faça 
a gloria da religião, a cliguicla.cle elo throno, a ventura elos povos; se 6 mais p reciso 
quem ampare a viuva e o orpbão, quem administre justiça, proteja o desvalido e 
o merecimento, quem aniquile o prepotente e o ignorante elevado para cn......:ovalho 
da probidade e ela virtude, appar cc um (senhor D.) Miguel ... :Mig-nel! . .. Nome 
que, recordando o do exterminador elos soberbos, tlos ímpios c elos rebeldes no 
céu, tambem recorda c ass gura que exterminará na terra todos os que com im· 
piedade, com soberba e com rebeldia tentaram ou tentarem ainda destruir o altar e o 
throno, o reino c suas leis, a fé e a religião com um systcma a revido e rcgeueraclor. 

cc Um rei justo faz a felicidade elo seu povo; mas o povo para com o r ei eleve 
tamhem ser justo, obediente, respeitoso e submisso. Analysm as suas aoções, mur· 
murar elas suas ordens, não obedecer aos seus preceitos, 6 oppor-sc ú magestade, 
que só responde l)ara com Deus. Esta foi sempre e serú a doutrina elos cbristãos; 
sigamol-a, oh portuguezes, pois que temos a clita ele o ser e professar a lei do 
Crucificado, que é a unica verdadeira. 

«Amemos, pois, o nosso príncipe, dado pelo Rei dos r eis para reparar nossos 
males, para enxugar as nossas lagrirnas c para nos fazer fcli:ões. Rocleiemos o sen 
throno e façamos todos .os sacrifi.cios para sustentar n ellc a virtude, personalisada. 
em o neto elos nossos reis, no filho do immorta.l João e da constante c virtuosa. 
Carlota, no amigo dos portug-uezes, no homem feito na adversidade, e qtte nos é 
r estituiclo pela divina cl0mcncia elo Senhor para grancleza sua e amparo nosso . 

<cNós o vamos experimentar, e por isso não cessemos de agradecer ao Todo 
Poderoso tantos beneficios, repetindo com a s::mta Igr~ja o sagrado cantico : Bé
n~dictus Dominus D eus lS'rael j quía visitavit et fecit ?'edemptione:m plebis stwe. >> 

O allucliclo pcriodico publicou taml)cm por essa occasião, com assentimento clí.t 
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?ens~wa, nn1 artigo político, que b·anscr evcmos aqui, para se accentnarem bom os 
mtmtos elo rcdactor e seus correligionarios : 

((Depois ele alguns dias da mais rigorosa tormenta, que até dentro do Tejo 
causo,u bastantes estl'agos em divm·sas embarcações, fazendo rcceiar pela segurança 
ela augusta pessoa do serenissimo senhor infante D . lVIiguel, por isso que se sabia 
que anelava na costa desc1e clÇ>mingo 17 elo corrente, appareceu o venturoso in
st&nte ela sua entrada pela barra de Lisboa, na sexta feira 22 elo corrente, iu
sta~te marcaclo por um tempo pacifico c benigno, c qu0. um vento de servir fez 
mms ~preciavel. . 

((As duas horas da tarde do mencionado dia se annuncion a sua apparição, e 
com tão feliz successo, quo As quatro tinha já dado fundo a fragata Pm·ola, que 
0 conduzia, e da qual saiu immccliatamente para· a g·aleota real que o esperava, 
S.1ltanclo em tena no caos ele Belem "· 

((Suas augustas irmãs, que na mesma galeota se achavam, o receberam cheias 
ele prazer, congratulando-se com clle depois de tão dilatada e penosa, ausencia·; e, 
~ntrauclo na cal'ruagem ele estado, se dirigiram ao palacio chamado o velho, por 
ser a actual habitação ele sua magestade a imperatriz-rainha nossa senhora, sua 
a~lgusta mãe, aonde sua al teza real a comprimentou, demorando-se o tempo pre
crso para saciarem as r ccipro.cas saudades que a natureza e o amor tinham gerado 
em tão nobres, virtuosos c sensíveis corações . No fim cl'esta entrevista. passou o 
tnesmo. sereuissimo senhor a 'visitar sua augusta tia, com quem teve os maiores 
colloquws ele satisfação , e depois se dirigiu a occupal' os quartos que lhe estavam 
preparados no palacio novo ele Nossa Senhora ela Ajuda, contíg uo ao clé sna au-
gusta mãe. . 

«O echo ela artilharia elas torres, das embarcações ele guerra c do castello ele 
S_. Jorge, que durou quasi toda a tarde, attraLiu a attenção elos moradores ela ca
phtal e suburbios, que, procnranclo uns os sítios mais elevados para gosarem a sua 
c egacla, e outros o lagar elo setl el es em barquc1 faziam uma confusão de pmzer, 
pelo gosto que todos mostravam, que é mais facil ele senti r do que ele explicar. 
. ((O enthusiasmo, o excesso ele alegria c as lagrimas ele cousolaç/'w que iudis

trn,ctamente se derramavam, eram a certeza elo quanto este querido prjncipe faz 
e e a clelicia elos portuguezcs . 
l ((O ar brilhava por toda a parte com os fogos ele alegria:, os vivas retiniam e 
c nravam sem interrupção, abraçavam-se os amigos, davam-se mil parabens, e tudo 
apresentava uma .scena tão l.isonjeira, que nfio é possível descrever sem quebra. 
l ((A rapidez com que sua alteza r eal apparecen, entrou e foi para palacio, não 
c eu tempo nem a que as tropas se formassem, nem a que se poclcssem praticar 

p . 
1 

I-louve quem asseverasse que o governo designúra com muita antececleneia o Terreiro do 
x ''Ço como ponto de desembarque, e por isso o senado da camma fizera construir ali uma lu
~g~sa barraca para recepçi1o elo. novo re&e~te c ei~trcg~ elas chav~s da. c id ~Ld e . Es~as asser
á ~ 'talvez baseadas nos vcl·sos JOCoso-poltt.teos, cntao mmto applauchclos,Julgamol-as mcxactas 
zeVl1sta da eircnlar enviada pelo escrivão da camara a todos os membros da mesa, j unta da fa. -
" nc a s t · 1 ' · · · · dos ~ ~ere ana, contacloúa c repart ições subalternas c o mesmo senac.o , mnustros crJmmaes c 

0 1 phaos, syndico, conservador vedo1·, etc., n'estes t ermos : · 
scnh"~O .sc.uaclo lla camara baixou o real aviso de 14 do corrc~1te,yelo qual, sendo presente á 
rua. Ot a mfauta regen te a consulta ele 10 do corrente mez de Janmro, em que o senado ela ca
p1:~ayccl e anctorisação para seguir o regimento do cercmonial que pratíca quando seus reis ou 
000~0~ !~es herdeiros entram na cidade, e rcpresent:t parecer-lhe aquellc regimento adoptavel na 
reg . s~ao do proximo c esperado regresso elo senhor infante D. Miguel, n[], augusta qualidade ele 
tna1~11 ~ d'cstcs reinos : hft sua alteza por bem ordenar, em nome de el-rei, que o senado da ca-
0 ~e a 0 sen re o mesmo ccrcmonial que p1·aticou no anuo de 1821, quando a esta capital chegou 
rern~~or D. João VI, ele muito glo riosa memoria, devendo, porém, omittir no referido acto a ce
se St llla

1
da apresentação elas chaves domadas, e ficnr na intelligencia que entretanto sa ignora 

la a teza serenissima desembarcará no caes ele Belern ou no Terreiro do Paço. 
eorr:? D.lcsmo senado previne a v . .. . para que, logo que o referido eleva ter lagar, haja ele con

Dcorn a mesa ao sitio e hora que o mais rapiclo designar. E cus guarde a ~r .... Lis)Joa, 1G ~1e janeiro de 182S. = l]l[anueú Gypriano ela (/osta .» 
Uniss m data postenor ex peclm-se avJ.so para que, >tpenas houvesse a· salva das fortal ezas, re· J01 .na sala do despacho do mesmo tri.btmal. 
Fre·. a Inte~es~ante obra Elementos pcwcG cG hist01·ict elo nmnicipio ele L-isboa, pelo sr. Ecluarc~o 
rnc;~e ele .Olivcu·a, intelligcnte c zeloso arehivista ela camara municipal, mencionam-se os regi· 

03 ac1ma al1LlCliclos. · 
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as ceremonias estabelecidas para a sua pomposa rcccp ç~rio . O ·senado ela camara, 
o juiz elo povo e a sua. casa dos vinte e quatro, a côrte, o corpo cliploma.tico, as 
auctoridacles c muitas outras pessoas- do distincção, se dirigiram ao r eal palacio a 
comprimentar o mesmo augusto senhor, que se di gnou dar beijai-não geral n'essa 
o ocasião. 

«Na manhã elo dia seguinte, apesar elo incommoclo ela viagem, pelo mau tempo 
que so:ffreu, sua alteza não quiz demorar-se em fazer patente a stta r eligião e pias 
intenções para com a Mãe ele Deus, debaixo da invocação de Nossa Senhora cl~ 
Conceição ela Rocha, quo se propoz visitar. P~ra esse fim se dirigiu desde o pa
lacio da Ajuda pelas ruas da Junqueira, Boa Vista, S. P::tulo, Terreiro do Paço, 
rua Augusta e travessa ela :Magclalona, com suas augustas irmãs, ::t basilica de 
Santa Maria Maior (a sé) , aoncle assistiram ao solemnissimo Te D eum1 que tam
bom ali se cantou, pelo fausto motivo ela sua chegada a est es r einos. 

«A rainha nossa senhora não pôde assistir por uma leve indisposição, (:ausacla 
pelo prazer ele gosar .em seus braç?s seu amado e ~t1gnsto filho. 

«Por toclo o translto foram os VlV::ts, as demonstrações de prazer, os fogo s do 
ar c muitas outras acções de regosijo sem numero e sem medida, sendo iguaes no 
r egresso para o r eal palacio. 

«Como em tudo que temos r elatado tem a unica· parte a satisfação pura e sin
cera de um povo vercb.cleiramente amante dos seus príncipes, c que não segue 
partidos, nem cU vivas com tcnções refalsadas, para illuclir a boa fé, é escusado 
dizermos que nos mencionados dois dias tem rcinaclo na capital a boa ordem, a 
paz o o socego; que scm1n·e caracterisam o amor e o r espeito.>> 

"' ~· 

Antes do infante assumir n r egencia, cumpria satisfazer um incleclinavcl pre
ceito constitucional, c para esse fim expediram-se sem demol'a pal'ticipações n 'es
t cs termos: 

Reverenclo bispo titular de Coimbra, do co11selho de sua magestacle, presidente 
da camara elos senhores deputados da nação portugueza. Eu, a infante regente, 
em nome ele el-rei, vos envio muito saudar, corno aquelle que muito prézo. Ha
vendo con vocaclo sessão r eal cxtraordinaria, pelo decreto ele 14 ele janeiro elo cor
r ente anno, tão sómente para o acto do juramento que ha de in·estar meu muito 
amado e prezado irmão o infante D. Miguel, como r egente d'es tes r einos, c ha
vendo elle chegado felizmente a esta capital, me parece participar-vos, para vossa 
intellig·encia e da camara elos senhores deputados ela nação portngueza, a que pre
sidis, que o dito acto se ha ele celebrar no dia 26 elo corrente, n'este paço, pelo 
meio dia. 

E scripta no palacio ela Ajuda, em 24 de fevereiro de 1 8 28 .=1NFANTA HEGENTE.= 
Para o r everendo bispo titular elo Coimb.ra, 1)resiclente ela camal'a elos senhores de
putados da nação portugucza i . 

Em ohservancia elo c1ue fica exposto, as côrtes geraes r euniram na sala elas 
sessões do palacio ela Ajncla, ·em o dia e hora aprazados, assistindo tambem áquelle 
acto solemne a côrte e o corpo diplomatico. L ogo que entraram na sala os augus
tos l)er sonag·ens, a infanta D. Izabel .Maria pronunciou o seguinte 

Dis curso 

Dignos pares elo r eino e senhores deputados da nação portugueza: -Uma 
eircumstancia extraorelinaria, que chama sobre si n 'estc momento a attenção ele 
toda a Europa, que fixa os votos de todos os govem os cl'ella, e que eleve col11-
pletamente satisfazer os desejos ele todos os portuguczes, vos r ctme hoj e n'este 
augusto r ecinto. Meu })l'CZaclo e querido irmão o inf~mte D. Migtlel, clesigna.clo 
para assumir a r cgencia cl'estcs r einos, chegou finalmente a ellcs, e vem hoje, 

1 lYiutat'Ís mntuudis ao duque ele Cacl a,yal, pr mliclentc cb ca.mara elos dignos pares do reinO· 



263 

pelo acto mais solemne1 ratificar e ampliar no meio ela naç~LO aqncllc mesmo jura
mento que longe cl'olla. tão espontaneamente prestàra . 

. . N'estas circumstancias, meu m1gusto irmão, o infante D. Miguel, chamado le
gitunamente para tão alto destino, recebido pelos desejos ele toda a nação e acom
panhado pelo -voto unanime ele todas as potencias, a quem uma esclarecicla. política 
prende r eligiosamente com o sagi·aclo nó elo interesse commum ela Europa, vae 
achar~s e, para felicidade ela patria, collocaclo em uma posição a toclos os respeitos 
vant8;)osa para desen-volver a sabedoria elas suas intenções, a firmeza elo seu cara
cter e a moderação elos se11s princípios, princípios ele que nas suas mesmas pala
vras , recebeu j<l. .a nação o mais seguro penhor. 

E pois cle-viclo esperar que este acontecimento enropm1, a quem pertence :fixat· 
para sempre uma epocha mui distincta nos fastos ela historia portugueza, assim 
como satisfaz completam ente os -votos e o amor elos povos, preencha sem medida 
as nccessiclaclcs c os desejos cl'elles . 

Quanto a mim, senhores, alliviada hoje de um peso tão superior :is minhas 
forças, que resignadamente acceitei por obeeliencia7 e que por obccliencia gostosa
mel;:te restituo1 acompanharei com os mais fervorosos votos as vcntmas ele mna 
laç~o, é1ljos -vercl~clciros. interes~es se~pre me ?erão car_os, c farei consistir na 
10llla ele a ter 1'eg1clo o ütulo mms preciOso ela mmha glona. 

' 
, Finda a leitura o infante D. l\1ignel, pondo a mão direita sobre o livro elos , 
~autos Evangelhos, que lhe apresentou o duque ele Caclaval, na qualidade de pre
~ldente ela camn.ra dos dignos pares, proferiu estas palavras: ccJnro :fidelidade ao 
senhor D. Pedro IV c á senhora D. l\faria II, legítimos reis ele Portugal, e entre
gar o reino l!t senhora D. :Maria II logo que ella chegue á maioriclacle. Juro igual
lUente 111antcr a religião catholica apostolica romana c a integridade elo reino; 
~bser:ar c fazer observar a constituição política da nação portngncza e mais leis 
c 0 re1no, e prover ao bem geral da nação quanto em mim couber i)) . 

tt . A co~c.lnsão da. ceremoni~ prescripta nos artigos 7 6. 0 c r:!7. 0• ela ?ar ta consti
d lcronal f01 annunc1acla por grraudolas ele fog·uetcs e salvas de arttlhcna elo castello 
e S. Jorg·e c vasos ele guerra surtos no T ejo. 

. Por diplomas ela mesma data, publicados em si.1pplemento <Í. Gazeta ele 281 o 
legcnte nomeou novo ministerio pela fórma que segue. 

Car-ta r egia 

.. Hon.raclo duque ele Caclaval, primo1 presidente da camara elos clignos pares do 
lelno. Am~go . Eu o infante r egente, em nome ele el-rei, vos envio muito saudar 
coruo aqtlelle que muito amo· e prézo. T omando na minha consideração o zêlo, acerto 

te constantes IJ;.ovas ele amor e :ficleliclade que sem1Jre tendes dado em serviço cl 'es-
es . · . ] fi ] . l<:i!nos, herança benemcnta ele todos .os vossos autepassanos; e con ancto que 

em ttlclo quanto for elo serYiço ele el-r ei c n.1eu t ereis plena satisfação em clesem
pe~har como quem 'sois : hei IJOr bem, em nome ele el-roi, nomear-vos ministro 
assiste t d I ' . . tn .' n e ao clespaeho elo meu gabiue'tc, com to n.s as rega 1as, preemmenmas e 
to l18 circumstancias que revestcu~ tão importante cargo, na fórma que o têem sido 
a c os os outros ministros assistentes ao despacho . E para este fim -vos expeço esta, 
l.:lhq·n~l executareis plenamcnte1 mandando o seu traslado onclc cumprir o seu co-

0011uc~to, c para que tenha a :fiel ex ecução que ordeno. 
189 Escnpta no palacio ele Nossa Senhora ela Ajncla 1 em 26 ele fevereiro ele 
elo 7~.= INF.A.N'l'E REGENTE. = Para o duque ele Cadaval, presidente da camara 

s tg-nos pares do reino . 

D c crc1to 

ele tttenclcnclo ao prestimo 1 zêlo e fi.cleliclacle ele José Antonio ele Oliveira ~e i te 
IUoal-<trro~, .conselheiro ele _estado houorario: hei por bem,_ em nome ele el-re1, no

·0 1111lllstro c secrctano ele estado dos neo·ocws elo remo. 
1 o 

e Cal'l~~g~~ntram no missal, du~·::tnte o jummeuto, os moç?s :fidalg os Luiz da Cunh;t e Menezes 
s c'' Cunha c 1\icuczcs , illhos do 4.0 conrlc de Lum1ares. 
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O duque ele Cada vai, meu ministro assistente ao despacho elo gabiue~e, o 
tenha assim entendido c faça executar com os despachos necessarios. Palamo ele 
Nossa Senhora cb Ajnela, em 2G de fevereiro ele 1828 . = (Com a ntb?·ica do se-
nha?' iufc~nte 1·egente.) · 

Na dita conformidade, nmtatis nmtancl-is) foram nomeados ministros elos nego
cios ecclesiasticos e ele justiça, Luiz de Paula Furtado elo Rio ele lYienclonça; da 
o·uerra, o conde ele Villa Real; da fazenda, c presidente elo thesom·o publico, o 
~onde da Louzã (D. Diogo); :6.canc1Õ interinamente encarregado elo miuisterio dos 
neg.ocios estrangeiros o conde ele Villa Real, e elo ela marinha e ultramar José 
Antonio de Oliveira L eite de Barros. 

Um elos primeiros actos elo governo foi, conforme a praxe em casos similhan
tes, a promulgação d'cstc 

Decreto 

Sendo da maior importancia estabelecer o formularia com que, clmante a mi· 
nha regcncia, elevem ser expedidos os diplomas do governo c das auctoridacles que 
mandam em nome d' elle, assim como a corresponclencia official entre o mesmo g~
verno e as repartições c fhnccionarios publicos : hei por bem, em nome do el-rei, 
ordenar o seguinte : . 

A promulgação das leis, as cartas patentes, c quaesquer outros diplomas e ti· 
tnlos que costmnam expedir-se em nome expresso de el-rei, serão concebidos pelo 
seguin to modo: <1D . 1Vbguel, infanto regente dos 1·einos de Portugal c Algm·v.es e 
seus clominios, em nome ele el-r ei>l . 

A formula dos alvarás será: u Eu o infante regente, em nome ele el-rei, faço 
saber>>. 

As cartas regias dirão no competente logar: <tEu o infante regente, em nome 
do el-rci» . 

Os decretos sm·ão concebidos na maneira orclinaria, acrescentando-se á expres· 
são prcceptiva as palavras <tem nome ele el-rei». 
. As portarias terão a formula : ctO senhor infante regente> em nome ele el-rei». 

As supplicas, officios e mais papeis que me forem cbrigidos, ou immecliata
mente ou pelos tribunacs, empregarão o tratamento ele «alteza» e principiarão 
« Serenissimo senhon . A clirccção externa será <<Ao serenissimo senhor infante 
regente elo r eino, em nome ele el-rei>>. Todos os officios serão expedidos em ser-
viço de el-rei. . 

Os ministros c secretarias ele estado das elifferentes repartições, e as aucton
clacles a quem competir, o tenham assim entendido e façam executar. Palacio ele 
Nossa Senhora ela Ajuda, em 26 ele fevereiro de 1828. =(Com ct ?'ttb1·ica do se· 
1·enissimo senho1· infante Tegente.) :- JosrJ Antonio de OUveim L eite de BmT os. 

A exemplo elo que praticára o chanceller servindo elo g·overnador elas justiças 
do Porto, recommenclanclo ordem e moderação clurante os festejos pelo r egresso 
do infante regente, a auctoriclade superior militar da mesma cidade fez a seguinte 

Proclainação 
v 

O brigadeiro graduado Francisco Sa1:·aiva ela Costa Refoyos, encarregado interina
mente elo governo elas armas cl'este partido. 

Portuenses: - O dia 22 de fevereiro será marcado nos arínaes portuguezeS 
como um dos mais faustos que têem raiado no territorio luso. . 

Elle nos r estituiu o serenissimo senhor infante D . Miguel, príncipe que, pelas 
suas eminentes qualidades e vastos conhecimentos adquiridos por observação e e:s: · . 
periencia nas suas viagens , fa-riL a gl'oria éla nação que vem r eger em nor.n.e de 
oi-rei o senhor D. Pedro IV e em conformidade com a sabia carta constituCional 
qne nos foi por tão magnanimo soberano conceelicla. 
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.~sta leal cidade tem disposto brilhantes festejos para demonstração de seu re
g-oslJo, pela rcaí presença el e sua alteza n'estes reinos i todavia nada será tão agra
clavel ao mesmo . serenissimo senhor como n noticia, ele que os briosos lJortuenses, 
no meio das maiores demonstrações de alegria, guardando a lei, souberam manter 
aquella moderação e boa ordem que constituem uma lJerfeita harmonia social, de 
so:te que esta grande e opulenta cidade pareça composta ele uma só família, pos::
Slllda. cl~ um uuico espírito, o ele respeito e constante aclhesão ao rei, á carta, ao 
seremsSimo regente e it pTospericlacle nacional. 

Do vosso bem entendido patriotismo assim o elevo esperar, e felicitando-vos 
po_r tào venturoso motivo, direi, identificado com os vossos sentimentos: viva el
l'Gl o senhor D. P edro IV i viva a rainha a senhora D. Maria II i viya a carta 
constítucional; viva o sermússimo senhor infante regente D. lVIiguel, e~peranças 

. da nação portugueza. . 

1 
Quartel general do Porto, 26 ele fevereiro ele 1828. = Fmncisco Saraiva ela 

Costct Refoyos. 

No dia immeeliato ao elo juramento houve r ecepção em o palacio ela Ajuda, 
concorrendo ali a côrte, o corpo eliplomatico, mern bros elos tribunaes e outras pes
soas ele elevada categoria, a fim de comprimentarem o -regente. 

Pelo ministerio dos negocias do reino promulgou-se este 

Decreto 

'1. 1\ttendendo . ao prestimo, z~lo e ficlelicla~le .elo rnarquez ele _Borba, par elo reino; 
c 0 bispo de V1zeü, lJar de remo; e do prmc1pal Freire : hm por bem, em nome 
ele el-rei, de os nomear conselheiros ele estado. · 

0 auque de 'CadttYal, ministro assistente ao despacho elo meu ga,binete, o te
~ha assim entendido e faça expedir as necessáriasparticipações . Palacio de Nossa 

enhora ela Ajuda, aos 28 ele feyereiro ele 1828 .=(Com a 1·ub1·iw elo senhor infante 
?'egente)==Duque ele Cadaval. 

bApo~ cinco dias ele fe1·iaelo continuaram as sessõ~s da c.amara elec!iYa, sendo 
sn m.ettJcla ~o seu exame mp. 28 a reelacção ele Yanos artJgos do proJ ecto sobre 
Pl'emi?s a ::motores ou introductores ele novos inventos, artigos que tinham ido á 
Comlnissão eslJ I:lCial para tornar a consicleral-os. Eis o t eor : 

Nova redacção 

Artigo 7. 0 Nos litígios que se moverem sobr e os novos inventos, entre o au
. â:or _cl' elles e outros particulares se.rão jui~e.s na ca~ita~ os corregedores do ciye] 

a ~clacle c nas outras terras do r emo os JUiz es terntonaes. Os processos se for
lllarao summariamente por via ele acção e contestação, guardanclo-se rigorosa-
1llente os termos cl'esta ordem el e juizo estabeleciclos nas leis . 

Não hayer{t n'estes processos outro r ecurso que não seja o de ·appellação das 
sentenç l :6. . • ' • l ~ . . l t' ~s c e· mtwas, que sen~ mterposto para as re açoes provmClaes c os respe-l rv~s clistrictos . Todas as sentenças definitivas ela primeira instancia serão appel
s~:ei~ , qualquer que seja a ÍlnlJortancia da causa, e ela sentença ela segunda in-

' llCia não haverá r ecurso algum, nem mesmo o de embargos. 
:X • Art. 8. 0 Aquelle que obtiver uma carta ele priYilegio, fica obrigado a dei
lh"1 . Vier a sua machina a toclas as pessoas que a quizerem observar e ver traba- ' 
1ll at' .f~zendo as explicações necessarias. O tempo destinado para isto são os ulti
arb: . 8~18 mezes do seu exclusi'VO em um clia ele cada semana, que escolherá a seu 
lo .1k to e que annunciari~ previamente na Gazeta e por annuncios affixaclos nos 

ga:~·es publicas. 
J:tt' Será obrigado bmbem a publicar no mesmo tempo a r eceita elos segredos chi · 
talcg.s e a clar as explicações que forem necessarias . por via ele impressos, e por 

~·Ina que não haj a obscuridacle n'elles e se consiga o setl perfeito conhecimento. 
rt. 9. 0 Aquelles que não cnmprirem o disposto no artigo antecedente e 
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deixar em passar quinze clias elo principio elo semestre sem pr eencher em as obriga
ções ditas, serão pre!1<'S c retidos na cadeia até as satisfazerem. Os procm·aclores 
elas camaras ficam especialmente encarregaclor> ele requerer em a sua prisão 11a 

falta ele cumprimento elo que acima se declara, e alem cl'cstes qualquer outro 
cidadão o poderá tambem fazer . 

Ar t. 14-A. Aos introcluctores ele novos inventos será conceclicla. uma car ta 
de privilegio até cinco annos, uma vez que estes não sejam ainda conhecidos ou 
j á usados por qualquer outra pessoa, e no caso ele assim se provar a dita c;1rta 
ficará nulla e ele nenhum e:ffeito . 

Ar t . 14-B . Os introcluctor es r equererão a patente respectiva ela mesma fôr
ma determinada para os auctores ou inventores, c ser~o consiclcra.clos como estes 
em todos os seus effeitos e obrigações . 

Sala, ela commissao, 28 ele fevereiro ele 1828 . =Antonio L obo de B arbosa F e1'· 
q·ein t T eixeú-a Gi?·ão=Frcmcisco Jo aqlb'Í?n Mcda=José de .Llfcbceclo R ibeil·o= Fran
cisco Antonio de Almeida Pessanha. 

Na subsequcnte sessão ti verão primeira -leitura. os dois seguintes trabalhos ele 
commissões : 

Parec er 

Á commissão ele fazenda foi remettiela a seguinte proposta do govemo : 
((Ex. mo e r cv. mo sr . :-De ordem ele sua n.lteza a senhor;1 infanta regente, em 

nome de el-rei, levo ao conhecimento ele v . ex. a, para serelJ!. presentes na camara 
elos senhores deputados da nação, as tres relações iuclusas, compr ehcnclcnclo cliver
sos r equerimentos ele partes sobre varias e mui clistinctas pretensões; a saber : a 
1. a, seis r equ erimentos ele tencionar ios, que , sendo pagos pelo erario elo Rio ele J a
neiro, aquele obtiveram assentamento elas suas tenças, pcclem a. continuação elos 
mesmos vencimentos pelo thesomo publico ele Portugal, e por conseguinte 0 pre
vio assentamento cl' ellas ; a 2. a, trinta e cinco requerimentos ele pensionarias que 
tambem eram pagos pelo erario cl'aquelb côrte e pedem igual continuação ele pa
gamento i. a 3 . a, seis requerimentos ele cliversos, pretendendo pensões c tenças em 
r emuner"ação ele serviços feitos ao estado e sem cl ecretamento; salvo o n. 0 5. Alem 
ç1'estas La mais outras especies ele pretensões, que muito convem tambcm consi
cleral', aincla que em menor numero sejam, a.sa.ber ; 1.a, a elos pcnsionarios c ten
cionar ios, que, t.enclo obtido assentamento no thesom·o publico ele Portugal, a.lcn.n
çaram depois passagem para o erario elo Hio ele J aneiro c ele prosente r eqner eiu 
a continuação pelo thcsouro publico cl'este reino ; 2.<t, a. elos agraciados com offi
cios ele j nstiça ou fazenda que percleram por virtude elo seu r egresso a Portugal, 
os q uaes reclamam a conveniente inclemnisação por similhantes perdas, na, fórma 
ela promessa que se lhes fez por decreto ele 21 de novembro ele 1825 ; 3 . a, a. elo :o 
empregados publicos que r equerem o pagamento elos orcl enaclos não pagos, que 
haviam vencido no Br~zil antes elas suas IJar ticlas . 

ce D e todas estas pretensões ha exemplos na secretaria cb fazenda ; e por isso 
me faço cargo cl'ellas para conhecimento ela camara, se bem que os respectivos 
requerimentos não subam. Pelo que respeita aos tel).cionaríos e pensionarias, pa.
r ece-mc ele convcnienci;1 observar, para esclar ecimento ela camara) que nos annos 
de 1823 c 1824 o governo tomou a medida parcial ele ma.nclar fazer algtms assenta
mentos ele tenças e pensões ; reduzindo umas a. ametade) outras a. dois terços e 
nlgumas a tres quartos, e todas sem direito aos atrazaclo: vencimentos ; esta roe
c1ícla, porém, cessou de ter effcito em 1825, c cl'ahi por diante o deferimento dor; 
requer imentos) em que se pecliam taes continuacõGs, se reduziu à formula seguin
te : - E sperem os supplicantes por uma mecli cl~ geral. 

cc A ter ceira relação, comprehenclcnclo requerimentos para nova.s mercês ele 
pensões e tenças, está nos termos elo § 11. 0 elo capitulo II elo titulo v ela carta 
constitucional ela monarchi.a. A este respeito cumpre notar que mui raras veze_s 
se a.presentam pretendentes a mercês pccuniarias ji~ designadas e taxadas por leJ, 
c por isso o governo se tem mantido fi rme na. regra ele reservar pam a cmnara 
a decisão ela sorte ele tacs pretensões. 
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.«Emquanto aos agraciados com officios de justiça, etc. (que é a. :>egunda es
pecle de que tenho falbclo), o governo começou por attcncler alguns cl 'aqnelles, 
que na fórma do citado clecreto apresentaram as suas Teclamações na secretaria 
ela fazencb, conferinclo a tms os empregos que foram vagando, e conceclenelo a ou
tros ~ n;tetacle elos ordenados que venciam no Brazil. E stas concessões, porém, se 
restrmg'll'am ele dia em dia, e poucos exemplos ha ele similhantcs graças concedi
elas, havenclo ainda muito quem a ellas aspir e. 

«A .respeito elas pretensões da terceira especie sempre o governo entendeu 
que ellas não podiam ter cabimento algum, sem embargo de tudo qua.nto os pre
tendentes allegam a favor da sua pretenclida justiça. Comtudo, como algtms em
pregados civis não eleixaram ele insistir na pretensão elo pag«mento elos orclena
cl.os vencidos no Brazil, bom será que a camara tome conhecimento cl' este nego-
010, para qt-le :fique por uma vez definitivamente clecieliclo. 

«No meio cl'esta versatilidade ele princípios, já se vê que o governo tem mar
c~~clo. quasi ás cegas, e que a sorte elos diversos pretendentes tem sido suj eita ::'Ls 
VICis~ltueles que sempre occorrem na fnlta ele regras gemes bem estatuídas . E para 
que Isto não succecla ele futuro com menoscabo elo govem.o e grave prejuízo elos 
pretendentes, desej a sua alteza que a camara :fixe por uma vez as r egras geraes 
bor que hajam de r egular-se as pretensões ele que tenho fallaclo por ordem sua. 

govemo, tendo em attenção o actual estado das nossas :finanças, entencle : 1. 01 

Jue as t~nças c pensões que originariamente foram assentadas no e1·ario do Rio 
t'e ~aneu·?, não clev:em obter as~entam~nto no thesom·o publico senão quando 
!Vet em s1clo conceclidas por serv1ços fmtos em P ortugal, sendo estes elecretaclos 
e remunerados na fórma das leis, e que mesmo assim o assentamento só deverá 
ter logar por ametacle, sem direito aos vencimentos atrazn elos ; 2. 01 que o mesmo 
se deverá praticar com as tenças o pensões que 01·iginariarnente tiveram assenta
lllento no thesouro publico ele Portugal, simplesmente com a cli:fferença de se não 
atten e~er á fórma por que similhantes graças tenham sido facultadas ; 3. 01 que os 
r!~·ac1~dos co~ offi~ios ele ca:·ta, por serviços feit_os em Portugal, se,jam com p:·e-

Iencia attenclidos nos provimentos elos que haJam de vagar em circumstancJas 
~~.alo~~s ; 4. 01 qne o pagamento dos orelenaelos vencidos no Brazil não eleve por 
I1tinc1p10 algum sobrecarregar o thesomo publico de Portugal ; 5.0 , que a r espeito 
c a cone N J t N • , b , . essao CLe novas enças e pcnsoes, conv1ra que se esta e1eça como regra g·e-. 
lal, q~1e nenhuma poderá ter cabimento senão por serviços rcmuncraveis, na fórma 
c as lcts, sendo estes feitos a Portugal. · 

<~Deus guarde a v. e:x. a Secretaria ele estado dos nego cios da fazenda, 14 de fe
~et:en·o ele 1828.- Ex .mo e r ev.mo sr . Fr. Francisco de S. Luiz, bispo titular ele 

01lllbra.=1V.Ianuel Ant01do ele Ccwvalho . >> 

fi , A. commissão, reconhecendo por uma parte a necessidaele de estabelecer regras 
.~as , que habilitem o governo para seguir uma marcha firme e uniforme, e con

~Icler~nclo por outra par te quanto é conveniente assegmar aos pretendentes o 
:~11 ehreito, quando clle é bem fundado, assim como afastar as injustas preten
aoes. ele muitos a qu'e clava causa a mesma falta de r eg_:·as, tenel~ exami~1ado 
cl P

1
I?posta do governo e conformando-se com ella, propoe o segmnte proJ ecto 

e e1 : 

rio trtig_o 1. 0 As tenças o p~~sõcs, que orig-inariamente foram. assentadas no era-
1.0 c 0. R10 de J aneiro, não terão assentamento no thesomo publico, salvo se tive
na~6r:nclo concedidas por serviços feitos em Portugal, decretados e r emuneraveis 
se rma elas leis. N'est!') caso, o assentamento terá logar sómento por ametade elo 

ll valor, sem direito aos vencimentos atrazados. 
th ~rt . 2.o As tenças e pensões que, tendo originariamente sido assentadas no· 
se~~ouro publico de Portugal, tiveram passagem para o crario elo Rio ele J aneiro, 
dil'~~i~ assentada~ no thesouro publico, igualmente por ametaclc do seu valor e sem 

A.~ a~s 
0
Vencnnent?s atrazaelos. . . . 

sol'" 1 t. '-'· Os agraCiados com officws ele carta e por scrv1ços fmtos em Portugal, 
sta ao. com preferoncia attencliclos no provimento elos que vagarem em circum

, lJ.cias analogas . 
Art. <1. 0 O estado nã.o reconhece como di viela sua o pagamento elos ordena-
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elos que os empreg~clos venceram no Brazil e que lhes não foram pagos antes elo 
seu r egresso para Po~·tnga1 . . 

A rt. 5.0 A concessão ele novas tenças e pensões não podent ter loga1· senão 
por serviços feitos em Portugal, r enmncraveis na fórma elas leis. 

Art. 6. 0 Haverá no thesouro publico um livro separado, no qual se lançarão 
todas as tenças, pensões c orclinarias que se pagam por quaesquer r epartições 
que sejam. As r epartições mandarão para esse fim r elações exactas elas que es
tão a seu cargo ao thesouro publico, por cuja ordem sómente serão satisfeitns .. 

Camara elos deputados, 29 ele fevereiro ele 1828.= Filippc Pc1nim de A1·ca!Jo 
e Cast1·o = F1Ytncisco de Paula Tntvassos= 111anuel Alves elo Rio= Mamtel Gollçal
ves ele Mi1·ancla = F1·ancisco Antonio ele Campos . 

·Parecer 

A commissíto cncarrcgacla ele ex~minar a proposta elo sr. clcputaclo l\lanuel 
ele Serpa Machaclo em n .0 157, a julgou mui vantajosa c admissivel ~a sua gencra
liclacle , por isso que envolve a lei r egulamentar para a boa execução ela carta con
stitucional no artigo 145.0 §§ 7. 0 e 9. 0 , c põe termo ::'Ls arbitrariedades na.captnr.a 
elos cidadãos , fL'{auclo taxativamente os limites elo poder, no procedimento elas pn
sões antes ele culpa ; prevenindo comtmlo a evasão elos indiciados clelinquentes 
em crimes ele gravíssima natnrezt Foi, porém, a commissão obrigada a desviar-se 
em parte elas icléas ele seu illustre auctor, pelos motivos que exporá na analyse ele 
cada um elos artigos. 

Quanto ao arti go 1. 0 l)ar ece á c.ommissão que se eleve n' elle conservar a r e
gra, por ser a mesma elo citado § 7. o, e qué a primeira exccp ção clccluzida do 
§ 9. 0 eleve ser taxativamente explicada, vista a clifferente intelligencia que se cU no 
fôro á expressão <rfl.agrante clcli cton, intelligcncia que pócle servir ele pretexto a 
novos abusos. E quanto á segunda excepção, não pócle a commissão conformar-se 
á base ·tomacla n'es te artigo ele se permittir a prisão sem culpa, formada em todos 
os crimes, a que 1)01' lei sej a imposta pena capita,l ; pois que o nosso co digo penal, 
resentinclo-se ela barbaridade dos tempos em que foi organisaclo, applica essa 
pena a quas i todos os clelictos, e deixa por isso mui ampla e em certo modo inde
terminada a faculclacle ele prencler sem previa fqrmação ele culpa, tornando-se 
assim qnasi illusoria a garantia cl' aquelle § 7. 0 E por isso que a commissão se 
aparta ela idéa ele uma regra geral e desce a casos determinados, até porque na 
declaração cl' estes vae conforme ao mesmo § 7. o nas palavras «excepto nos casos 
clcclaraclos na le i'> ; entende pois que este artigo eleve formar-se elo moclo seguinte: 

«Artigo 1. 0 Ninguem poclerá ser preso sem culpa formada, excepto: 1. 0, em fla
grante clelicto, o que se entende sómente no acto de o commetter ou quando 0 

clelinquente vae fugindo cl'esse acto e o que intenta prcnclel-o o segue contínn_a. 
e suceessivamente ; 2. 0 1 nos crimes ele lesa-magestadc divina ou humana , parr~
ciclio, assassínio, homicídio, propinação , ele veneno, furto em igreja, estraclas, fei
ras ou com violencia, moeda falsa, quebra dolosa, fogo l)Osto a,cintementc nos 
cclificios ou searas . >> 

Quanto ao m·tigo 2. 0 julga a commir;são que e~tá conforme ao citado § 7 . 0, e 
que apenas em logar elas palavras «n' este segundo caso)) se substituam as segu1n· 
tes <mos casos ela segunda exccpção, artigo 1. 0 1> ; julga tam bem a commissão quo 
se elevem supp1·imir as palavras finaes «cl'aquelle termo Otl comarca>> por superfl~1a~: 
c que a r espeito elas a,ctnaes comarcas não será bastante o espaço ele tres chas' 
e por isso entende que depois elas palavras ((resiclencia elo juiz)) , se acrescente ((e 

·senclo _em logares mais remotos na ])roporção ele 3 leguas por dia)) , e isto porque 
o offiCial ela cliligencia tem ele ir participar esta ao juiz e voltar depois com ~ no
ta. Parece mais á commissão, que é necessario determinar n'este caso o te;ro?0 

em que se eleve formar a culpa ao preso e declarar a responsabilidade elo J111 z;' 
quando procede ex officio e ela parte que requereu a prisão, se aquelle não obron 
com su-flicientes motivos e esta não provou a imputação em fórma ele ter loga~·t 
pronu~cia; aliiL~ tml cidadão poderia ser arrastado ÉL prj são por cap~·i_cho e ret~e~ 
n' clla mcletcrmmaclamente, sem poder ex culpar -se : esta r csponsabihcladc se 
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terminat~L nos artigos ·5.0 e 7.0 , e quanto ao tempo ch formação da culpa, offerece 
a commissão o seguinte artigo aclclicional : 

<<Art. 3. 0 Alem do disposto no artigo 2. 0
, o jtúz, dentro ele tres dias contínuos 

uo da prisão, se o crime for commetticlo nci logar ele sua resiclencia ou dentTo de 
1 legua, e ele seis dias sendo em lagares mais r emotos, clevení formar culpa ao 
preso, aliás será este immecliatamente solto.» 

O 3. 0 artigo entende a commissão que eleve substituir-se pelo citado § 9. 0 até 
á palavra «legitima», e que se lhe eleve acrescentar o seguinte : «esta orclem será 
e?1 · clnplicaclo, paTa se entr egar uma ao preso no acto ela pTisão, cleclaranclo-se 
n aquella o crime por que a es ta se procede. E sendo em fl agrante, será o preso 
conduzido clirectamente á presença cl:i auctoridacle r espectiva com as testemunhas 
ou outras provas, havendo-as, a qual, segundo o que achar, mandar{• soltar o preso 
ou recolhel-o á prisão ''· 

N. B. E ste artigo vem a formar o 4. 0 n'este parecer. 
Quanto ao 4. 0 artigo parece á oommissão que eleve começar n'esta fórma : <(0 

qu~ mandar prender,,, pois que punir os ex ecutores elas orclens ele seus superiores 
~eria destruir a inclispensa;vel subordinação ~l'aquelles a estes, e em certo modo 
nnpor aos mesmos a necessiclacle ele examinarem e avaliarem a legalidade cl' essas 
orcle~s passadas competentemente. N'este sentido e como o juiz é o só responsa
xel,_ Jnlga a commissão impropl"ia a pena ele susp ensão e muito mais a temporaria . 

. ss~m entende a commissão que se supprima esta pena, e que em logar ela pecu
illana elo artigo se lhe substitua a ele lüi$000 réis para a par te, IJOr cada um dia 
Jue. ~stiver na pris~i.o , devemlo comprebencler-se n 'este m·tigo a responsabilidade 

1
o JUiz relativamente aos artigos ~. 0 e 3.0 cl'este parecer, vindo assim a formar-se 

c 0 artigo 4. 0 o seguinte : 
l <f Art. 5. 0 O qnc mandar prender sem culpa formada, alem elos casos declara
~ os· no artigo 1. 0 1 e n 'esses casos sem preceder informação, que de algum modo 
orne .o . indiciado suspeito elo crime arguiclo quando não ha requerimento ele parte i 
0~1 o .JUiz que não satisfizer ao clis1Josto no a1:tigo 2. 0 ou que, proceclenclo ex offi
~~~ não cumprir o cleterminaclo no artigo 3. 0 1 será conclemnaclo para o preso em 

11'~00 r éis por cada um dia ela retenção cl'este na prisão, e isto em processo sum
lllano perante o juiz competente, sem clepenclencia ele licença algmna ; dando-se 
a~pell~ção para a r elaçã? elo clistricto, salva sempre a queixa ao governo para o 
Ptocechmento na fôrma do artigo 121.0 ela carta constitucional, segundo o clolo com 
que · · · . ~ .]Luz tiver pi·ocechelo . >> 

Sobre o artigo 5. 0 está satisfeito quanto ao juiz no artigo antecedente i e 
~~a~to ao que prender sem a ordem e contra a fôrma elo artigo 3.0

, que é o 4. 0 

. este parecer, julga a commissão que a pena eleve ser tambell!l pessoal e cliffe
l eu1te no ]Jrimeiro e segundo cn,sos i c assim, que o presente artigo se substitua 
pe 0 seguinte : 
:E'. «Art. 6. 0 O que prender, não sendo em flagrante, seni a ordem legitima na 
t~~lll.a c~o artigo 4 .0, incorrer:i na pena ele suspensão por tres mezes, ele cinco at6 
i~uta dias ele prisão ~ de 5{)000 até 10#000 r éis para a parte, cujn.s penas lhe serão 
ar poras por sentença elo juiz r espectivo em processo summario, de que se poderá 
P~;te lar para a re~ ação elo clistricto .. E senclo em fl.ag_rante, se ~J.ão cumprir o clis
\le .1° 1a este r espeito no mesmo artigo 4 . 0 , a r espectiva auctonclacle em processo 

1 
a o mandará prender por tempo ele cinco até vinte dias . 

llle Qna~lto ao artigo 6. 0 parece á commissão que, sendo a sua clis1Josição confor
l"ént~o :!Cltacl_o} 9. 0

, é comtuclo a pena mui desproporcionada, at6 porque ao req~e
e c a pnsao podem falhar as provas em que antes confiava para a pronuncJa i 
1U~1~a:aclo :·eqneira caprichosa e dolosamente pócle a pena aggravilr-se-lhe na esti
se Çao ela llljuria: entendendo a commissão que o mesmo § a. 0 só póde ~lJ)plicar
llla fuanto ao r equerente ela prisão, no caso de ser r equerida antes ela culpa for
Cl~ a .e POl: algum dos c:t;imes em que ella tem logar; pois, não sendo cl'estes, 
Sllbsli1 e . ao JUiz não deferir a tnl requerimento i assim j nlga que este artigo eleve 

tlur-sc pelo seguinte : 
l.o \cA.r~ 7.o O que requer er a prisão :mtes ele culpa formada nos casos elo a.~·tigo 

' e nao provar a imputação para ter logar a pronuncia nos termos prescnptos 
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no q.rtigo 3. 0, será c.onJcmnaLlo para a parte em perdas, (l amuos e satisfação ela 
injuria, que se arbitrarão por louvado s em processo Sllmmario, do que se clanl. ap
pellaçíto; c para se fLinclamontar esta condemnação não se aclmittirá requerimento 
algum para taes prisões, sem ü· assignaclo 1)elo r equerente ou seu procurador e 
r econhecida ou abonada a assiguatura. » · 

O artig·o 7. 0 entende a commissão q ne deve suppriln.ir-se, visto quo a.s penas 
pecnniarias cl'esta lei são applicaclas para a parte offenclicla~ 

O artigo 8.0 é conformo ao artigo 145.0 § 9 .0 da c~u·ta1 e assim el eve passar 
sem votação . . . 

Camara elos clcpJ.ü ados, 29 ele fevereiro ele 1828.=Joaquim. José ele Qtwit·oz = 
João Joaquirn Pinto =F1·ancisco Antonio de Ab1·eu e Lima = Anelt•é Urbano Xcwiel' 
da Fonsecct = José Antonio Fet·t·ei?·a Bt·a.klamy= F1·ancisco Ignacio Pet·eint ele Cer
queim Fm'?''az =Luiz Tavcwes ele Ccw'IJalho e Costa . 

. A camara . hereclitaria tomou conhecimento, em data de 29, ele um officio elo 
duque de Caclaval, participando a escolha que o serenissimo infante fizer n. cl'elle 
para minitõtro assistente ao despacho elo seu gabinete e promettenclo concorret· ás 
sessões sempre que possa t. O conde de S. Miguel, congratulando-se por ter re
caído tão honroso cargo no presidente cl'aquella assembléa, pediu a leitura ela. res
pectiva carta r egia, inserta na Gazetn ele Lisboct~ c assim se r esolveu . . 

O secretario marquez ele Tancos leu a proposição, p::trecer e projecto ele lel 
sobre o supremo conselho ele justiça motivar cl'ali em cliaute us snas sentenças 2, 

assum1Jto que fôra dado para ordem elo dia . 

Disc uss ào 

CoNDE DO RIO PARDO : - Eu tambem sou militar e Llescenc1ente ele militares ; 
com vaiclacle conto, sem interrupçãQ at6 mim, sete avoengos gencraes, de um elos 
qnaes ainda procecle o ex .mo digno par o sr . conde ele Lumiarcs . Assentei praÇ[~ 
muitos annos antes que este senhor visse a h1z elo dia; acho-me no meu nnclecimo 
lustro ele serviço effect:ivo; nunca tive um dia ele licença; nunca dei uma parte de 
doente, nem faltei ás minhas obrigações pessoaes ; nunca fui preso, r eprehencliclo, neúl 
aclverticlo por faltas nos meus deveres. 'rrago isto por comparação ao preludio unido 
ao projecto elo sr. conele ele Lumiares, e persuado-me que a r espeitavel camara1 
perante quem fallo, me fará a justiça ele julgar que eu não seria menos interes
sado nas eausas justas militares elo q ne o ex .1

"
0 proponente, e que se tenho que fal

lar contra o proj ccto, assim como contra o parecer ela commissão e r eclacção pol' 
ella feita elos artigos elo mesmo projecto, nã.o é por espírito ele contraclicção neúl 
ele aferro obstinado á corporação collectiva elo conselho de justiça, ele que tenb~ a 
honra ele ser membro. E spantou-me que o sr . conde ele Lumiares, senclo offiCial 
general ela 4.a classe e chefe ele um r egimento ela primeira. linha, tenha apresentado 
um projecto de lei ocioso e vão, como vou demonstrar ser este. 

Quanc1o as sentenças proferidas na aula inferior pelos conselhos de guena so· 
bem á superior para ahi serem julgadas, occorrem nas sentenças definitivas tr:es 
modos ele as julgar; o primeiro é o ela confirmação ela sentença proferida na lW 

stancia inferior; n' cste caso seria nma ociosidade impertinente e muito embara
çante o prodLlzir as causas da con-firmação, porque· estas já vem expressamente 
detalhadas nas sentenças da aula inferior. Se nas r elações se não pratíca isto é l)or
que nos crimes que se julgam nas r elações não ha primeira instancia; e mesn~o 
ali n~~o se expressam todas· as circumstancias, pois costuma-se dizer «e o ma15 

que elos autos consta» . No segundo caso, que é quando se absolvem réus por 
falta de provas ou porque vem con.demnac1os sem applicação ela lei que lhes qua
dra, basta elizer « absolvicl o por falta ele provas », porq,ne1 como se ha ele di2ler 0 

q ne não se prova ? Dar ra.são elo que se prova é lJossi vel, mas não elo que não se prova· · 

L Embora fizesse parte do minisf;erio, aind a presidin li s sessões de 1 e 8 de março, coJllO 

consta elas netas. 
2 Vide pn.g. 67 e 174 d'estc tomo. 
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Emqun.nto ú disposiçf~o da senhora D. Maria I, que é no decreto de 13 de 
agosto de 17901 permittiu. ao conselho ele justiça moderar e alterar as l)cnas das 
sentenças proferidas nos conselhos de guerra de rrime:ira instancia . No l)riméiro 
cas.o, quando se moderam virtual c essencialmente, confirma-se a sentença já pro
fe~·lda, e então não ha para que cbr rasão tão circumstanciacla. E sta anctoridacle 
fo1 dada ao conselho êle justiça, porque a severidade elas leis militares faria com 
que todos os dias houvesse gente enforcada e fuzilada, se não houvesse um meio 
ele. minorar a.s penas, q11auclo a sediçfto ou outro motivo muito grave não obrigam 
a ll~por as mesma.s penas. Entretanto não se pócle dar a rasão, como l)retenc1e o 
proJecto ele lei, e tarnbem a r eclacção da commissão, por que não se podem dar 
rasões para deixar de applicar aquella pena, em vista ele uma lei que esUL em 
pleno vigor. 
. Emquanto ao quarto caso, que é o de aggravar as penas, tambem é muito 
Justo que assim se faça, porque <ÍS vezes vem elos conselhos de guerra applica
clas nos réus penas que não quadram 1 ou vem absolvidos homens que, pebs lJl'O
;~s , são r éus e cri~uosos , .porque as affeições, as ~misa:les n'.aquelles con:=;elhos 
az~m com que so nao apphquem exactamcnte ·as l01s1 e e prec1so que na n.nb su

penor se lhes imponham as penas c1 vidas . 
Ora, como seria possível dar a rxsao ele todas essas sentenças em mil e qua

trocentos ou mil e quinhentos processos que se julgam cada anno n 'aquelle t ribu
n~l? O sr. conde de Lumiares consultou só os elo seu regimento, que ser ão t n.lYez 
trn~ta ou quarent::t ; mas como poderia haver tempo para ler-se, escrever-se e clis
~utn· -se para chlJa de mil e quatrocentos on mil e quinhentos processos que se 
Julgam por anuo? Eu bein conheço tambem que o soberano não pócle ser j pí. o 
nosso presidente, a quem então se consultava, e suppunha-se que elle delegava 
no conselho esse pocler ele modificar as penas ; mas agora todo o tempo seria pouco 
Para o soberano ou o poder moderador ver perante o conselho ele estado todos 
esses processos para perdoar ou diminuir as penas . 

Por conseguinte parece-me mais acert-ado que o conselho continue como até 
agora, cmquanto por um codigo não se pozer em harmonia a sua organisação com 
a f6rma actual do governo, como se esüí praticando nas Telações . Finalmente, é 
nressario que não sej amos fabricantes de leis a r etalhos; faça-se uma lei com
F eta quando for oceasi ~io, c entretanto cleixemos ir assim o conselho, que vae 
)em. I sto 6 o que pertence ao artigo 1. 0 Em quanto ao artigo 2. 0 diz : «Nos casos 
em qne ... que nos mesmos se encontrarem>> . 
. ~aremos aqui. N?io ha causa mais vã elo que esta disposição . Como se pócle 

,]alllals mandar rever ter um processo sem que se diga para que ? Dizer simples
llJ.enLe revertu, o l)rocesso ao conselho ele guerra sem dizer para que, mmca o fez 
0 ?onselho; sempre designou os cld itos que t inha, porque tem chegado a faltar 
~te assentamentos ele praça elo s r éus, e nao poderia certamente o conselho ele jus-
1s_:. mandar reverter um processo ao conselho r egimental para pôr a este na col-
lSfio ele não saber para que r evertia a elle o tal processo. Vamos agora a outra 
P~l~te elo artigo: Hié clelio natatO?·e est) «e não foram estranhosJJ 1 etc. É um prin
~1P10 ele dir eito, e at6 é ela. nossa lei nm·mal nos conselhos de guerra (é a ele 4 

e se~embro ele 1765), que se procederá a averiguar, examinar c explorar tudo 
;;te disser respeito ao corpo ele clelicto, ou seja para conclemnar ou para absolver o 
gell. "'Ora os processos r evertem aos conselhos inferiore:=;, ou porque faltam averi
e ~~~Çoe.s que são r elativas ao auto do corpo ele delicto, ou porque faltam partes 
iss~enc.;aes elo processo. Falta., por exemplo, a certidão do assentamento da l)raça ; 

.~0
80 nao tem nada com o auto elo corpo . de clelicto; e por isso não ha de r everter 

e ~?nselho inferior? Falta 11m conselho de clisciplina, falta uma citação de parte, 
lic~~.~ ha de r everter, porque estas cousas não têem relação com o corpo ele .de
tn. - · Alem de que, no auto ele corpo ele delicto accusa-se um homem simples
trente ele. ter commetticlo .um crime, e é necessario e inher ente o fazerem-se ou
ac~l,aver!g.uaçõ.es ; e assim s.e tem ju;gado a~é ~g?ra pçn: c:msu~tn:s e decisões d~ 
no. al numsteno . Portanto dtgo que e um pnnc1p10 de cbretto crv1l e da nossa ler 
e1~~al que se l~ro.ceda {t avm2guaç~o ele ~1~clo quanto for n~cessario, e o mais é pôr 

lma granchssm1a confuf:ao o foro nuhtar a este r espmto . Com que, senhores, 
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não vamos co11fnndir mais as cousa,s emquanto se não fizer em cocligos mili tar es, 
en1 que se moder em as penas . 

Eu vejo muitas indicações a r espeito elos cocligos militare~ , c não vejo propo
sição algum a para se melhorar a, sorte dos soldados com mawr fartura e melho
r es vestidos. Se me fosse permittido sair um bocadinho elo objecto da ordem cl_o 
dia eu diria que melhor era fazer incli.cação para um proj ecto de lei, que co1n· 
bis~e a pessoas sem auctorida~le c ~em juri~dicção ~pplicarem c~stigos . seve~·o_:; , 
com esf\andalo publico, por dehctos m1agman os, cast1gos contrar10s iL clisposJçao 
das leis ai·bitrariamente -mandados a]Jplicar c impiamcnte executados ; mas en 
restrinj o~me agora ao obj ecto em. questao. E m tempo opportu:no cu fallarei n'isto, 
e trar ei todas as provas necessanas para demonstra.r o que cl1go . . 

CoNDE DE _J.~uMIARES : - Bem pouco direi contra os argumentos com que o ch
gno par o si'. conde _do ~io Pardo pretende combater este proj ec~o , proposto por 
mim e adaptado _pelas dtlas commissões reuní clas . Comtudo clirei que á vista da 
carta constitucional me parece inachnissivel o poder que agora · t em o conselho ele 
justiça, porque alterar as sentenças elos conselhos r egimentaes ou manclar r everter 
a estes os processos sem dar os motivos por que o faz assim, me parece que não 
eleve ser; e emquanto a moderar as penas, parece-me que lhe não pertence, por· 
que é attribuição do poder moderador, c esse poder está bem claro na car ta con· 
stitucional a qhem l)ertence, que é ao r ei, ouv·inclo o conselho de estado. P ortanto 
não vejo que .as m sões allegaclas pelo sr. conde elo Rio P fl.nlo me possam convep.-
cer elo cantrario. · 

CoNDE DE LrNH.A.RES: - D evo confessar ~í camara que estou· pouco ou nada 
prepai:ado pam fallar n'este proj ecto ele lei, o que sinto muito, porque, appr ovancl.o 
a proposição do di gno par que a fez, e r epartindo as suas icléas sobre a necessl· 
clacle e a utilidade cl' esta lei, sinto não me poder inteiramente conformar com ella 
na maneh·a com que este pr~j ecto foi apTesentado it camara. C?mtüdo elevo cer· 
tamente exprimir a minha opinião a r espeito da utilidade e necessidade cl' este pro; 
j ecto, que e1·eio a maior. Agora farei algumas r eflexões, que a camara cl esculpara 
não ser em bem alinhadas, porque não estava preparado a faD ar agora sobre este 
projecto, e elle é ele natureza a pedir alguma mcclitaçfío para o pocler faz.er com 
acerto. · 

Creio que a legislação militar não differ e da civil emquanto aos principias ge· 
ra~s ele jurisprude,ncia . Ora se a legislação militar não se cliffer ença da civil, pa
r ece-me que os tribunaes que verdadeiramente julgam as causas militares são os 
conselhos ele guerra, os quaes, examinanclo primeiramente o fac to (depois ele terenl 
seguido . todo o curso do processo) lhe a pplicam a lei. E ste é o vcrdacl eiro jnlga~lo 
militar, mas como a jnrisprudencia admit tiu o dir eito de appellar, e este clir_e1~0• 
de · appellar ver sa principal e unicamente sobre as nulliclades que 11oss:1m mnstJl 
no primeiro processo, por isso estabeleceu a jurispruclencia militar , do mesmo 1n oclo 
que a civil, tribunaes ele appellação ou ele segunda instancia, que, não ju1ganc1o 0 

facto elevem julgm· simplesmente se o curso da legislaç.ão t em sido exa.ctamente 
observaclo. Se esse curso não foi observado, se ·existem nullidadcs, é visível qne 
o julgado é nullo e que eleve r everter á sua origem todo o processo annullaclo 
para ser r efeito na conformidade cla.s leis. P or conseguinte, creio que o conselho 
tle justiça não eleve ser j amais outra cousa senão um tribunal de appellação para 
as nullidades elos processos. l\bs este mesmo tribunal supremo militar tinha outras 
funcções, quero dizer, o el e moderar as penas impostas pelos conselhos de guerr81, 

como um tribunal consultivo na parte elo poder sempre annexa -ao poder r eD.>l, 
isto é, de agraciar os réus sentenciados judicialmente ; é esta pa.rte que me parece 
d~ve ser sepm:acl~ int.eirame~te de t~1do quanto é judiciario. O processo passa pelo 
tnbunal de pnmmm mstanCia para Julgar do facto e elo dir eito , e aos de segunda 
para julgar das nullidade& que possam existir na primeira ; aqui ter mina o curso 
ela 1'usti c:11 não r esta mais senão a decisão do soberano IJara se executar a sen· • f r 
t ença ou ser comm:lta~la e inte.~ramente }Jerc1oa.c1a a pena, graça que só pócle _az~-
o soberano como chrelto proprw, e que nada tem de commum com o curso Jncl 
Clan o. , 1 

O tt·ibunal supremo milita.r n1io deveria, seg·nndo o esp irito ela nossa legís ít· 
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çtio, augmentar as penas, porq ne mng·ucm dirà que o so1erano deve augmentar 
pe~as sobre o julgado; póde, sim, diminuil-as, porque na auctoridade do soberano 
e~nste esta distincta prerogativa de p erdoar, e se esta anomalia está na nossa le
g.ts~ação, admittindo estn. auctoriclaele no conselho, elesviou-sc inteiramente dos prin-
01Plos da boajurisprudencia e política . O conselho devia t er a auctoriclade de minorar 
as penas consultivamente, l)Orque. não é recebido que o soberano faça estas gra
ças sem saber se as p essoas sobre quem recáem são dignas d'ellas ou não; ainda 

. que com isto não pretendo attentar ele maneira alguma á prerogativa elo poder 
real, que em todo o caso póde decidir sempre como bem entender, separando-se 
elo parecer do conselho. Mas est~L parte ela auctoriclacle r eal, que se achava dele
gada no conselho supremo·militar, pela nossa ·constituição está, romo diz o auctor 
do projccto, no conselho ele estado e no poder moderador. 

O digno par que combateu este p1:ojecto fez uma reflexão sobre a summa clif
ficulclacle qne poderia ter o conselho ele es tado para· decidir mil e duzentos ou mil 
e trezentos processos ; mas ·eu lembrarei ao digno par que esta clifficulcladc des
apJJarece, porque o conselho de estado ou o conselho ele justiça elevem julgar por 
eertas regras gentes, qtle facilita~1 a decisão d'estes negocios. Portanto eu clcsejari.a. 
jue ? projecto ele lei se pozesse em conforniiclacle com os princípios ele jurispru
c ~nc1a e ele justiça; quero dizer, que estabeleça claramente que o facto c o direito 
~ao po~lem ser julgados senão nos conselhos ele guerra ou tribunaes ele primeira 
bnstanc1a; que as appellações ele nulliclacle não podem ser cleciclidas senão em tri-

unaes ele segunda instancia, que pócle ser muito bem o conselho ele justiça, e que 
bs. supplicas para graça não elevem ser dirigidas senão ao poder moderador, e ele
. a1:CO cl' este ponto ele vista é que eu proporia as emendas qu e mé parecem neces
sarJas a este proj ecto. 

ÚONDE DE S. MIGUEL:- O sr. conde do Rio Pardo explicou a materia clara
~ente, e ainda não vi que ninguem r esponclesse aos seus argumentos . Eu conve
n 10 em que com a carta constitucional o conselho ele justiça não pócle existir 
col~o ~stá, e qtle é precisa tlma lei a respeito elo mesmo conselho; mas faça-se 
~n:-a .!C inteira que regttle as novas attribuições que o conselho el e justiça deverá 
ter. proposição elo digno par o sr. conde ele Lumiares não póde quadrar o ti-
~lo de proj ecto ele lei, porque lei sóme.nte é aquella que c.omprehencle ·aisposi

Çoes contrarias ás que existem nas leis anteriores, clerogi.tnclo-as, ou contém aJgu
~as cl~terminações novas, que precisém ele ser dadas em fórma legislativa; mas a 
~~~po s1ção parece. antes um r egLllamento, que, a ser preciso faz er-se (o que não 
'h~~·~, competia ao pocl; n· e~ecutivo? pot· est~r dentro ela esphen1_das suas a~tl·.i 
l lÇ~es . Esta só refiexao eltspeusana ele mms alguma para exclmr a propos1çfto 
c 0 chgno par e faz er ver a. impropriecla.de com que no ultimo artigo do denomi
nado lJroj ecto ele lei se declara i·evogada toda a legislação opposta aos dois ante
~e~1entes artigos, quando nenhuma existe crue precise ser r evogada, se necessario 
osse acloptar-se o que nos rp.es~uos artigos se explica; eu, porém, tenho por certo 
q~te 11?nhum elos ditos artigos póde merecer a attenção ela c~mara. Em conseqnen
~l~ reJeito o projccto, e se el1e for approvaclo na sua generaliàacle, fallarei parti-

tt a\tneute em cada um elos seus a.rtigos. 
tiuh?Oli!DE. DA PONTE: - Não senclo,eu o auctor cl' este proj e~to, ~enção ~enhm11a 
co a ~e Jallar contra nem a favor c1 elle ; .entretanto, t endo stclo mcnmbtdQ pelas 
de~llltssoes. ele guerra e legislação pa1~a faz er a redacção d ' este projecto, não posso _ 

lXar ele el r · ~ · ~ f l dig· . tzer quaes 10ram as rasoes em que a commtssao se une ou para o re-
11 como est·< · ' Al cL. 

fLtn l gumas elas rasões que apresentou o sr. conde ele Linbares1 e nas quaes se 
Pro~ a para não approvar em parte . a maneira por que a com missão redigiu este 
senlect~, não se elevem aclrnittir contra elle, porque as icléas que o tligno par apre
ciar: sao as "'ele toda a cama~·a e as d~ commissão, que no ~m ~o seu parecer cle
jnsr que n<to é este o me1o para aJustar á carta a orgamsaçao elo conselho ele 
gau~ça . A camara conhece, e todos nós sabemo s, que a maneira por que está or
ado 

1~aclo actualmente este conselho, t endo por presidente rei on regente ,_ não é 
\>i::} avel ao systema actnal, pois implica o ser el -r ei presidente de um tnbunal, 0 

que pela carta o 11oel er elos tribunaes é independente ele todo o outro IJ~JC1 er. 
18 
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Portanto n opi nião elo sr . conde de Linharcs é a opinião de todos nós, mas não 
em uma parte : vem a ser em que diz o digno par, que a nossa legislação tinha 
cleterminaclo que o conselho ele justiça poclesse augmentar as penas impostas pelos 
conselhos da primeira instancia, se tinha desviado elos princípios ele juri sprnelen
cia. D evo declarar que, pela nossa legislação, o conselho pócle augmentar as pe
nas ; bem sei que pelo systema actual ela carta _ní'ío eleve ser isso, mas pela nossa 
legislação póele ser e o é de facto, porque mmtas vezes augmenta as penas que 
impozeram os conselhos ele guerra. . . . ~ 

A maneÍJ:a por que o sr. conde do R10 Pardo combateu o prOJecto ele le1 nao 
me parece que pócle destruir o principio em que a commissão se funclou para o 
apresentar a esta cama.ra, e não entra na questão se deveria ter apresentado este 
proj ecto ou não. Eu não teria sido o seu auctor, pois teria sido melhor aprese~
tar um meio ele organisar o conselho de guerra em harmonia com a carta const~
tucional; mas uma vez que foi apresentado e r emetticlo á commissão, esta não po
dia deix ar ele dar o seu parecer a respeito el 'elle declarando que ainda que pela 
sua di sposição nãó se poclesse fazer um bem muito grande, se IJoclia minor1~r 
um mal, e por isso a commissão o acl optou, dizendo no artigo 1. 0 

• • • (Leu-o) Drz 
o digno par que combateu o proj ecto, que n'este artigo .. . Mas vejo que estou 
fallanclo fóra ela generaliclacle, por isso que ía r esponder ao digno par que fallon 
nos ar tigos ; mas em geral j à disse que, tendendo o proj ecto a diminuir um mal, 
a commissão julgou que o devia apresentar ÍL camara com a sua approvaçâo: 
Quanto ao mais, se a camara o approvar na sua generalidade, então manifestarei 
porque approvou n'esses termos o artigo 1.0 

CoNDE DE LINHARES: - Ainda me levanto para fazer uma pequena obser~a
ção . O tribunal elo supremo conselho militar exercia entre nós . duas funcções ID

teiramente separadas : uma cl'ellas não ha duvida que pela lei existente clesappa-
. r eceu e foi devolvida para o conselho de estado; a lei é positiva, e n'aquella pa_rte 
não pócle aclmit tir duvidá al guma. Portanto :fica o conselho ele justiça sendo stm
plesmente um tribtmal ele applicação, um tribunal ele segunda instancia, porque 
a auctoridacle graciosa está devolvida unicamente ao. poder moderador. Se o 
conselho ele justiça :fica sendo um tribunal ele segunda instancia, está visto que 
nunca jamais pócle alterar as sentenças, e não pócle julgar· senão ela nulliclade ·do 
primeiro processo, r emettenclo-o a outro conselho ele guerra para r efazer o pro
cesso qne está nullo. Seria pois muito facil emendar esta lei e estabelecer a no 
sentido ela consti tui ção, declarando que a auctoriclade elo IJOcler mocl eraclor se es
tendia (pela constitui ção) aos casos militares, r egulando a presiclencia elo supremo 
conselho, como ele facto se acha no membro mais antigo e mais gTaduaclo, p~ra 
t irar essa anomalia ·ac ser o IJr esiclente o soberano, a qual , segunclo os principtos 
da carta, não pócle prevalecer, e r eduzindo as ftmcções do conselho simplesmeJJtc 
~ts funcções de um tribunal de segtrncla instancia, tribunal que é necessario que e:x:is t ::~>o 

CONDE DA PONTE: - A commissão não deixou ele ver e r econhecer que era 
necessaria uma nova organisaçr(o elo conselho ele justiça, mas julgou que as m~
lhoras não se podem fazer r epentinamente, e que, ainda que ha cousas que uao 
são conform05 com a carta constitucional, não é possível alterai-as todas de re
pente; não se pócle alterar a organi sação actual elo supremo conselho, sem tuna 
]ei que o organise ele n0vo, e como isto não se póele fazer r epentinamente, a com
missão adaptou o projecto ele lei para diminuir um ma], por ag-ora, emquanto se · 
não der um remedio mais permanente. 

D eclarou- se que o proj ecto estava sufficientemente discutido, e posto a votos 
na sua generalidade, foi aclmitticlo pela camara. 

O conde ele Linhares r equereu que a discussão por artigos :ficasse adiada, ~ 
:fim ele meditar e offerecer algumas emendas ; o conde ele Lumiares apoiou este 
r equerimento, e a camara tambem assim o decidiu . 

* 
Na sessão a que acabâmos de alludir o secretario conde de Mesquitella c1ett 

conta ele duas proposições da camara elos deputados, soln·e as quaes ::t. assembléa 
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h_ereditaria não chegou a tomar r esoluç?i.o; e visto como nas mesmas circumsta.u
llas ficaram mais tres r emettidas em 8 de fevereiro, aqui as agrupfLmos para me

lo:· _se avaliarem os trabnlbos parlamentares, e saber-se a quem coube a respon
sablhdacle da preterição de medidas importantes. 

Ofllcio 

In. mo e ex .mo sr. -Tenho a honra ele r emetter a v. ex. a., para ser presente á 
cbmara dos dignos pares do r eino, a proposição junta para a lei r epressiva dos 
a usos da liberdade de imprensa. · 
l Deus guarde a v . ex. a Palacio da camara dos deputados, em ó de fevereiro 
c e 1828.- Ill.111 0 e ex. mo sr . dnque de Cadaval, pr esidente da carnara dos dignós 
pares do reino. = li'r. F''rancisco> Bispo titula1· de Coimbm> presiclente. 

,. ."'A _camara dos cleputados envia à camara dos dignos pares elo r eino a propo
stçao JUnta para a lei rqn·essiva dos abusos ela liberdade de imprensa, e pensa 
que tem logar pedir-se a sua alteza a senhora infanta r egente, em nome de el-rei, 
a sua sancçao. · 

Palacio da camara dos deputados, em 5 de fevereiro de 1828.= .Fr. Fn:mcis
ct> Bispo tit~Glar de Coimb?·a> lJresiclente =Antonio Vicente de Ca1·valho e Sousa> 
c epntado secretario= José Caetano ele Paiva Penú·a, deputado secretario. 

Proposição para a l e i repressiva. dos abusos d.a liberdade de hnprensa 

TITULO I 
DA IMPRESSÃO, Ll~JlOG-llAPHIA E GRAVU itA 

S · Artigo _1. 0 Ninguem póde estabelecer officina ..,ele impressão ou lithog raphia 
uem ter feito perante a camara da cidade, villa ou concelho a declaração do seu 
P~~~'. rua e casa em que pretende estabelecer a sua officina, ficando obrigado a 
~ 1 • 1c 1pa~· á camara a mudança da rua e casa, sempre que ella aconteça. As ca
cl a1

\
8 sa,o encarregadas de terem um livro para n'elle se assentarem os termos 

as \ eclaraçõe'S determinadas n' este artio·o. 
na .t r\ 2.o Quem faltar ao que fica det~rminaclo no artigo antecedente incorrení 

A~c emna.ção de 20ti000 r éis, pagos da cadeia. 
ofll . lt. 3.o Nas mesmas penas incorrerfio os possuidores ou administradores de 
bli Cln~s actualmente estabelecidas, que dentro de um mez, contado do dia da pu
tig~ai~~~ cl'esta lei, não satisfizer em ás mesmas formalidades orclenadas no ar-

hn ~rt . 4.o Nenhuma estampa ou escripto pocler ú. s~r lithographado, g ravado ou 
80 ~lUsso, por qualqu er maneira que seja, sem n'elles se declarar o nome elo impres
i~' . thogr~lJho OLl gravador, a terra aonde estiver a officina e o anuo em que foi 
1-a~~ -esso, ~lthograpl1ado ou gravado . Em faltando todas ou algumas cl'estas clecln.
lltl:es,. 0 Impressor, lithographo ou gravador será conclemnado na multa., a qual. 

~~'tse:áo menor c~e 50_~0_00 :·éis, nem excederá 1006000 ré~s . ~· 
o1·clen i b . Quel? 1mpnm1r,- hthographar ou gravar com fals1chule as cleclaraçoes 
t1·iplo ac as no_ ar_t1go antecedente incorrerá no dobro da pena ali determinada, e no 
vaa0 • se attrJbtur algum escripto ou estampa a impressor ou lithographo ou gra
do 8~'er auctor ou editor, que seja actualmente vivo ou tenha. parentes vivos dentro 
~tqtlell15 undo grau, contado conforme o cli.l'eito canonico. Ficad . salvo o d-ireito 
arbitr:claou a_ est~s para a r eparação civil ela offensa que se lhes teiJha feito, sendo 

A c a dmheu·o pelos J. urados 
rt 6 o o . ' . a 

o esc.·· · unpressor, lithographo ou gravador é sempre r espon savel lJor to · o 
}lons;tp:o on estampa de que não mostrar o auctor ou eclitm. Tambem será r es
l'.io1·m=~te po~· todo_ o escl'ipto_on estampa:, cujo a tlCtor 011 ec~itor (tendo ~ido ante; 
ltthogr h_pronunciaclo por cnmes ou clehctos ele abuso da hben:lade -cle Imprensa, 
tisfeito ap la ou gravura) nfio tenha comparecido em juizo ou não tiver ainda sa-

a pena em que houver sido conclemnaclo . · 
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Art. 7. 0 To elo 0 impressor é obrigado, depois que imprime qnalquer obra, a 
J•emetter um exemplar da mes1na ao promotor da just}ça dentro das primeiras 
vinte e quatro horas immediatas á publicação ou distribuição. Pel~ r ecibo elo p~·o
motor ela justiça :fica o imprcsso1· des?neraclo ele entreg~r na bibhotheca p~1bhca 
ele Lisboa um exemplar, para o que ah apresentará o r ec1bo elo promotor, a firo. de 
o exemplar ser exigido elo mesmo promotOl', se antes ele um anno não tiver s1do 
entregue por elle na bibliotheca publica. . 

Art. 8. o Quem transgredir o que fica determinado no artigo antecedente m
correrá na pena de. 20;>000 réis, alem do exemplar ela obra que devia 1·emetter. 

TITULO II 
DA PUBLICAÇÃO 

Art. 9.0 Antes tla publicação ele qualquer estampa ou escripto líthographaclo 
ou impresso, por qualquer maneira que sej a, nem o auctor, nem o editor, nem o 
lithographo, nem o impressor, nem o gravador têem incon iclo em pena alguma . 

Art . 1 O. 0 A publicação effeitna-se pelo facto ele terem sido d istribuídos exem
plares ela obra a mais ele duas pessoas, c de serem lançados mais -ele tres exem
plares acintemente em logar publico aonde possam ser apan~1ados ; de serem a~
x aclos em logares publicos ; ele se1·em postos á venda publica e ele se annuncHlif 
sua venda publícamente. 

Art. 11. 0 Nenhuma estampa ou ·escripto lithog-raphaclo, gravado ou impresso 
lJor qualquer maneira que seja, poderá ser publicado sem co11tc1· as clcclar~ç?es 
ordenadas no artigo 4. 0

1 sob as penas no mesmo artigo cleclara.chs, e sem preJmzo 
ela r esponsabilidade elo impressor, lithographo ou gravador. 

Art. 12.0 Quem ele qualquer modo publicar escriptos em lingna portugue~a 
ou castelhana, impressos fóra do r eino, ou estampas abertas em qualquer pa1z, 
será em toclo o caso haviclo por auctor cl'esses escriptos ou estampas, e po1· ellcs 
r esponsavel. . · . 

Art. 13.0 Todos os escriptos impressos ou lithograpbaclos em paizes estrangei
ros. terão nas alfandegas passagem, inclepeóclente de qualquer censm·a; mas os 
_escriptos impressos ou lithographaclos fóra ele Portugal em língua portugneza ou 
castelhana, e as estampas vindas ele qualquer paiz estrangeiro, não saír ão ela al
fanclega sem que um proprietario, consignatario ou despachante r esiclente em ter
ritorio portuguez enb:egue na dita estaçKo duas listas elos esCI·iptos ou estampas 
com declaração dos títulos d'aquelles ou objectos cl' estas; uma elas listas :ficará na 
alfandega, e o juiz ou administrador da mesma alfanclega r cmetterá dentro ele -vinte 
e quatro horas a outra lista . ao promotor ela justiça. 

TITULO III 
DOS AUCTOllE S 1 EDI'l'Oll.ES E PUULlCADOil.EB 

Art. 14.0 O at~ctor, ou eclitor, ou publicaclor ele qualquer e~cripto lithographaclo 
ou impresso, por qualqueT maneira que seja, eni que se negue ou ponha em cln
vicla algum dogma definido 1Jela Igreja· catbolica, ou se estabele<;.am e clefenclaJll 
como dogmas doutrinas que a igreja catholica conelemnou, incorrerá na pena de 
100aooo até· 15oaooo r éis, no primeir0 grau; ele 200t$000 até 3006000 r éis, no 
seguncló grau; ele 400t))OOO até GOOt$000 r éis, no terceiro grau, accumulan~o-se 
n' este a pena ele um anno ele prisão. Em iguaes penas incorrerá o gravador, ht~o
grapho ou pu·blicaclor de estampas que forem offensivas elos objectos n'es te artigo 
declarados . · 

Art. 15.0 O anctor7 on eclitoT7 ou pnblicaclor ele qualquer escripto lithogr~
phado ou impresso por qualquer modo que seja, em que se blaspheme de Ders 
ou dos seus santos, ou se faça escarneo ou zombaria ela r eligião catbolica on c~ 
culto divin~ approvacl? pela Igreja ~a~holica, i~1co1:rerá na pena ele 100~00~ ~~O 
1501%.000 r éis, e em sets mezes ele pnsao, no pnmeuo grau; na pena ele 200a0ÓO 
até 300t)l000 réi s e um anno ele prisão, no segundo grau; e na pena ele 400~0. _ 
até 6001$000 réis e dois annos de prisão, no terceiro grau. Em iguacs p-enas 10 
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correrct o gravador, lithographo ou publicador ele estampas em que se faça escarnco 
ou zombaria ela r elig.ifto catholica ou elo culto divino approvaclo pela Igreja catholica. 

Âr t. 16. 0 O auctor, ou eclitor, ou publicador, ou gravador ele estampas ou de 
qualquer escripto lithographaclo ou impresso, por qualquer maneira que seja, em 
qt~e s_e offenda a moral christã e os bons costumes, incorr ení na pena ele 506000 
a.t. 7Daooo r óis, no primeiro g-rau; na de 100~000 até 150;$000 r éis, no segundo 
g rau; e em 200.\000 até 30011000 réis no ter ceiro 0 Tau. A ,w 11' ' o 

rt. 17.0 Em to elo o caso de es tampas ou g ravuras obscenas, agtlelle que as 
Vender, distribuir ou de qualquer modo pu,blicar, incorrerá nas mesmas penas im
postas ~o ~nctor ou editor pelo artigo antecedente, sem que a r esponsabilidade de llh preJudtque as dos outros. Nas mesmas penas incorretá o impressor, lithogra
P 0 ou grn,vador . 
l"th Art. 18. 0 O auctor, ou ?ditor, ou publicaclor, ou gravador de qualquer escripto 
I . ographaelo ou impresso, por quaiqner maneira que seja, em que se incite os 

povos á r ebellião ou á anarchia, incon;erá na pena de 4006000 até 500~000 r éis 
e um anuo ele prisão, no primeiro grau; na ele 600~000 até 1:0008000 e em dois 
~unos de prisão, no segundo grau; e. em 1:5008000 até 2:00.oaooo réis e quatro 
dllnos de 11risão1 no terceiro grau. Sempre que se verificar o abuso em qualquer 

0~8 graus acr escerá às penas estabel~cidas a G1o perdimento elos carg·os publicas 
'.l e 0 réu occupar. 
pt f1~· 19.o O auctor1 ou editor, ou publicador ele estampas ou ele qualquer eseri
q 0, lt ographaclo ou impresso, por qualquer maneira que seja, pelos quaes se ata/\e f ordem ele succeder no throno, estabelecida na carta constitucional, a aucto
a1l:e.~ _legítima de el-r ei, r egente ou r egencia, a in violabilidacle ela sua pessoa ou 
) . gttim~ auetoriclacle ela camara elos par es ou dos deputados da nação, ou se 
~~~~tu·~ Incitar o O(lio ou o desprezo contra o systema constitucional fundado na 

8~ 
1 

a, mc~rrení na pena de 1 OOJOOO até 150~000 réis e em seis mezes de pri
se 0.' u~ pnmeiro grau; na ele 200JOOO até 300;$000 r éis e um anuo ele prisão, no 
prf:~lc 0 g rau ; na de 4001~000 até 600~000 réis e mais a pena ele dois annos de 
dim o, no terl:!ei ro grau. Acrescerá sempre em cada um dos graus a pena d e per-

!1.to elos cargos publicos que o r én occupar. 
cri )to

1
t : 20 .. 

0 O auctor, ~m editor, ou publicaclor de estampa:s on de qualquer cs.
fen~ htho.g:·aphaclo ou Impresso, por qualquer moe1o que s~p, pelos quaes se of
algt a ou Injurie algum m emb1·o ela fctmilia· r eal1 alg um soberano estrangeiro on 
reg~::- r epresentante ele soberano ou nação estrangeira, junto ao r ei, regente ou 
tt·ib It' OL~ alg uma elas camaras legislativas, ou o conselho de estado ou algum 
de 

11~.a. N de JUstiça, incorrerá• na pena de 50,)000 até 7 5~000 r éis e em um mez 
de P~.18~l0, no primeiro g rau; na de 100~000 até 150t$000 r6is e em tres mezes 
de pr:sao, no sea:nnclo Q'rau, · e na de 2001$000 até 300$000 Téis e em seis mezes 

ln'ls~ ~ ~ 
·ao, no terceiro g rau . 

Art 21 o 0 '- · pto l"tl . · auctor, ou ec1itQr, ou publicaclor ele estampas ou de qualquer escr l-
Pnte 1 

lographaclo ou impresso, por qualquer fórma que seja, pelos quaes se im
@;o . a qualquer emprega do publico acções on omissões criminosas no seu empr e
U.e1 5~1$b~e senclo e1c mauc1a:lo não pr~var a_quillo q1:e .. impntou? in~orrer~~ na pena. 
l5o~000 O ~té ~0.?~000 ;:eis e em qumze dias ele ~ l~s ::to , no pnm01ro grau ; na ele 
300ôOOQ at? 200~000 1:~ t s e em 1~m mez de pn~a_3 1 n o segu~do grau; c na de 

A ·t ate 400i~OOO r eJS c em do1s mezes de p1'1S~LO , no terceiro grau. 
Phacl; · 22 ·

0 
O auctor, ou editor, ou publicaclor de es tampas ou cscripto lithogra

da vic1 °11 nn_Presso, por qualquer fó rma que seja, em que se publique algum acto 
c to se~ Pfrttcular ele alg·um cidadão, incliv.icluo 011 corporaçrio legal, quer este fa
desh0J1~ als?: . q\1er . séja ve7·clael eiro, do cuja publi cação possa r~sultar infamia, 
ele pr· ... ou 1UJLll'la, mcorrera na pena de 50,$000 até 1001)\000 r é1s e em um mez 
ele })ri ~!-01 110 pr in.ieiro grau ; na ele 150,.)000 a te 200aooo réis e em dois mezes 
ele p1•1·

8
.:

01 no segunc1o grau; c na ele 30oaooo até 4006000 r éis e em tres mezes 
l sao n t . . ' t. 
c eclaracla~ 0 e1~C~I~:o grau . _Incorrerá em amcta~e das 12e~a~ aqui n es~e ar 1go 
tra "'tl 1 ' se o escu pto contiver sómente exrJressoes ele lDJlll'Ja ou desp1 ezo con-
~ 1. a quer E~ ' 1 Çéto civ"l l · . . 1~ os casos elo presente artigo, alem ela pena tera ogar a r epara ... 1 

c a 111Jllna, a qual scní loo·o arbitrada em dinheiro pelos juraelos. . o 
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Art. 23.0 Em todo o caso e}e condemnação do auctor, ou editor ou publicadorl 
será publicamente queimada ac(uella parte ou tomos da obra que forem obj ectos 
da conclemnação. 

Art . 24.0 Se aquollc que for condemnaclo a alguma pena pecuniaria <1 não 
pao·ar dentro do praso de tres dias, contados desde a intimação, será preso e re
t icl~ na cadeia por tantos dias quantos forem precisos para se preencher a conde-
mnação, contando-se cada dia a H~OOO réis. . . 

Art. 26 .0 O direito ele accusar ou demandar por delictos de abuso ela liber
dade de imprensa expira, findo nm anno, para os habitantes de P ortugal, ilh~s e 
províncias ela Africa occidenta.l, e depois ele dois annos pan:t os ela Africa onen
tal e Asia, contaclos os prasos desde o diu em qu e os abusos foram eommetticlos . 
E stes prasos serão analoga e reciprocamente os mesmqs, seja qual for o logar da 
publicação . · 

Art. 2G. 0 Em todos os casos da presente lei, quando n 'ella se não eleclarar .o 
contrarie, a responsabilidade elo editor se entende na falta elo auc~or; a do pubh 
caelor na falta ele um e outro . 

TITULO IV 

DO JU,IZO CO~I PETE~'rl!: PAHA CON HE CER DOS DJ'LI CTO S CO~I~IE'C 'l'ID06 

POR AB USO DA L DlE RD"\DE DE I MPRENSA 

Ar t. 27. 0 Em cada uma das comarcas cl' este~ reinos e províncias ul tramarinas 
se formarão juizos ele jurados, os quaes, juntamente com os juizes de direito, _to
marão conhecimento dos delictos que r esultarem el e abusos da liberdaele ele nu
prensa, n a fórma que vae declaraela nos seguintes artigos. Lisboa e o seu termo 
sedL considerada uma comarca para o efl'eito d'csta lei. 

Art . 28 .. 0 Os concelhos que estão encravados dentro de outras comarcas ficam, 
para o effeito d' esta lei sómente, pertencendo às comarcas dentro das quaes el!es 
se acham presentemente situados . · 

Ar t. 2\:l . 0 Os juizes elo crime das cabeças de comarca ou os juizes de varl;L 
branca, que suas vezes :fizerem, ficam senclo os juizes ele direito n' estes pro cess O~ · 
N'aquell as comarcas aonde nào houver juizes de fóra ou e1les estiverem imp~c1t~ 
elo s, e não houver juizes de vara branca, que façam as suas vezes, serão jmzes 
de direito os corregecleres 011 ouvidores . Em Lisboa servirão os juizes criminaes 
dos bairros por distribuição regular, successiva e impreterivelmente observada. 
O regeclor ela casa da supplicação, Otl quem suas vezes fizer, é encarregaclo d'est~ 
distribuição, que sedt feita apenas esta lei for publicada . Cada juiz servirá P01 

espaço de quatro mezes, devendo começar o turno sempre pela mesma ordem coJ~ 
que os bairros forem a primeira vez distribuiclos . O regeclor fadt publica por edJ
taes e pela Gazeta esta distribuição, r mu.ettenclo um autographo da mesma ao se
nado ela camara para ser conservado no ·sen archivo. 

Art. 30 .0 H averá dois jnrys. O primeiro se chamadt o grande jury e o se· 
gundo o pequeno jury, e se formarão pela maneira seguinte. 

Art. 31. 0 Logo que a presente lei for promulgada,' e para o futmo, no m~z 
de clezembro de cada um anuo, as camaras farão a mntricula elas pesson.s que h,LO 
ele servir ele juizes el e facto no anuo seguinte. 

Art. 32 .0 Para este fim manelarão as camaras fazer dois livros os quaes, de
pois ele n1bricados officiosameute pelos juizes de fóra ou ordina;ios, aonde nã~ 
houver aqu~lles , servirão, um par~ a matricula elos jurados que hão ele f?r~a.:. 
os grandes JUrys, e outro para os JUrados que hão ele formar os pequenos .JlUY. _ 
Em Lisboa serão as livros rubricados por um dos corregedores elo cível ela Cl 

dacle. . 
Ar~. 33. o São qt1ali:ficados r>ara jurados nos g1;andes jurys aquelles que podelll 

ser elmtores de deputados, conforme o artigo 67. 0 da carta. _ 
Axt. 34. 0• São chamad?s· para os. pequenos jurys todm; os cidadãos port~~guea 

zes que estiverem nas mrcumstanc1as do artigo antecedente bastando P01 0Jl1 
renda liquida annual ele lQO .tJQOO réis. ' t' w r~ 

Art. 35. 0 As camaras, logo que fizerem as apurações determi'naclas nos ffi 1),-

gos 31. 0
1 32. 0

, 3'3 .0 e 34. 0
, pu~licarão os nomes elos qualificados em listas a :lt 



279 

das nos lagares do es tylo, em cada um dos concelhos e na porta dos pàços ela 
l amara, remettendo uma. copia authentica á camara ela eabeça ele comarca, e guar
c anelo no archivo os livros or iginaes de cada uina elas matriculas . 
l" Art. 36. 0 As camaras ficam r esponsaveis, se por malícia não assentarem n os 
lv~·os r espectivos os nomes el 'aqnelles que elevam ser jurados, assim como se in

c mrem pessoas que não estej am nas circumstancias declaradas n' es ta lei. O re
denseaclo ou o exclnido faní. a sua r eclamação em dez dias, contados desde a data 
"a affix~ção das listas e perante a mesma camara, a qual na immediata ver eação, 
~111 ~.es~ao publica, decidiní todas· as r eclamações, permittinclo aggravo para o juiz 

de e c treito do districto, que IJoclerá condemnar em 5aOOO até 10.~000 réis IJara as 
esr)e l . . ~as c o concelho aqnelles vereadores sómente que tiverem parte na r eclamada 

~n~nstiça . Se no dccend io a parte não reclamar, os promotores encarreg·ados ele 

0~~~o_ver os processos, em virtude ela presente lei, farão a r eclamação dentro de 
10 1gual t ermo . 

a 1r· 3 7 · 0 
Nas províncias da Africa e Asia sómente entrarão na matricula 

c que as pessoas que residirem em distancias que não obriguem a j ornadas in
a~lll~oc~~s, ficando á pruclencia das camaras o ter em vista esta consideração e 
da l eu~loes dos jurys ordenadas n'esta: lei . As mesm as camaras ficam auctorisa-

as 
8
. p!'aia haverem de qnaesqner auctoridades civis, militares e ccclesiasticas todas 

· Iuwnn ~ . açoes que preCisarem para estas matriculas. 

TITULO V 
, -

DA OR DEU DO JUI7.0 N ESTES rROCESSOS 

tes Art. 38 .o Os promotores da justiça aonde houver relações, e os clelcg-ados cl 'es
n'e r18 outras cabeças ele comàrca, fi cam encarregados de denunciar e accusar 
18 ~ es processos por parte da justi ça, nos casos dos artigos 14.0

, 15.0
, 16. 0

, 17. 0
, 

vi~ e l9.o Os mesmos são r esponsaveis por toda a ómissão ou negl igencia; toda
P; l:fn_o s casos do artigo 20.0 os promotores não reqtlererão procedimento sem lhes 
a noiClpar"' competentemente que elevem intentar o processo . Ao governo compete 

A~~a~üa'o tanto dos .promo~ores como dos delegad~s _cl 'estes. . . . . 
aonde ti 3B: ~ denunc1n: elo ~Impresso ~erá dada aos JUizes el e dn·e:~o do ~lr s~n~~o 
çã.o 

8 
·á ver logar a publtcaçao do escnpto on estam}Ja. A prevençao da JUnschc -

Ae·~ regulada pela prioridade ela cl ata ela denuncia . 
pela -

1 
• ~~- 0~, O jtliz ele direito, inquirindo duas ou tres testemunhas, e achando 

cecle
1
:nqurnça.o ser o dennnciaclo comprehencliclo na denuncia, mandará logo pro

clenun ~ l equestro em todos os ex:emP'lar es ela estampa ou impresso que foram 
A1~~ae os~ e á prisão elo clenu:rciado, no ca~o dos arti&"os lb. 0

, 18.0 e 19.0 

cabe 41 · Os vereaelores ma1s velhos serao os pres1dentes das camaras das 
1~: da comarca para o effeito ela execução el'es ta lei . 

tnara lcl. 4-2 .o O mesmo juiz ele direito mandará passar ordem ao presidente cl~ ca
te111 ~tt" ~ cabeça da comarca, a fim de que sorteie vinte e tres inchviclnos das h stas 
esta1. _Ieas y elas camaras, na fórma determinada no artig·o 35.0

, em as quaes elevem 
ry 8 Nnscrrptos os nomes elos cidadãos qualificados para serv irem nos grandes ju
teaclos a ordem irá declarado o cha, hora e logar em que se deverão achar os sor 
fica r~ para o que o presidente da camara 013 fará intimar. O mesmo_ presidente 
confol"~:Pfnlavel pela execução d'aqnillo que cl' elle exigir o juiz de direito, na. 
llat·á a 

1
: ac e d'esta lei, e, ·procedendo ao sorteamento indicado n'este artigo, tor

escripto 
1 
ernetter ao juiz de direito a ordem cl' elle com os nomes elos sorteado s 

l'adas. s no verso da mesma, assim como a declaração elas suas occupações e mo-

Art. 4-3 o O . · · 
tes todos 

0
; ~Jres1dente da camara procederá ao sorteamento, estando presen-

Poder a, . . officlaes da mesma camara em hora determinada e porta aberta, para 
ssrstrr q . ' . . . F . , h 

~0l'~ea1uento _ nem q~uzer1 e confor:ne admlttrr a c_apaCiclade da sala . ; ar -se- a o 
1llélivicl- ' estando mscnptos em tn·as ele per o·ammho os nomes ele cada um dos 

nos mat .· l l . . o . J • :a, fazenda-s~ l ~cu ac os nas ltstas remett1clas ele cada uma elas camar~~ na co~m.-
t espond l em voz alta o recenseamento elos nomes ele todas as hstas, e C01-

. enc 0 a elles os nomes que se forem mettendo dentro de uma urna, ela qual 
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serão d's vinte e tres nomes extrahiclos por um menino. De ·tndo se faní auto, que 
será assignado pelo pí·csidente e officiaes da camara. 

Art. 44. 0 Entre a participação do juiz ele direito ao presidente da camara da 
cabeça da comarca e a reunião do grande jury nunca sen't o intervallo de tempo 
ele menos ele dez, nem ele mais ele vinte dias, para se cl a.T Jogar aos jm•aclos se 
~juntarem . Nos Açores, Cabo _vercl~, L oanc1a e S . Thomé o juiz ele cl tr eito as3-Í
o·nar{~ um termo conforme as cltstanmas. 0 

Art. 45.0 Reunido o g-rande jury no dia determinado, o juiz ele direito, :.t porta 
aberta deferirá a cada nm dos jurados o jLuamento elos Santos Evangelhos, para 
que b~m e fielmente desempenhe os deveres que lhe vão .. er commettidos. Os ju
rados escolherão. um d'elles para seu presidente, pela maneira que elles ncharero 
mais facil. 

Art. 46.0 Ainda quando faltem alguns dos ,jurados tení logar o processo, ulll:a 
vez que se reunam doz e, pelo menos. Se os jurados que forem sorteados, clep01s 
üc notificaclos para comparecerem, o não fí3erem ou não derem escusa legitima 
ao prcsicl ente ela camara da cabeça da comarca, a est e pertence 1·equ crer ao juiz; 
ele direito para que seja o jurado multado . O juiz, com auéliencia do mesmo jn
raclo, o condemnad ou absolverú f.lttl'fl-mariamente, não podendo impor maior con
clemnação elo que 10~000 1·éis. 

Art. 4 7. 0 O juiz de direito, depois ele deferido o juramento, entreg:ant ao pre
sidente elo grande jury o impresso denunciado e os autos até ali p1·ocessaclos. Fará 
nma ex posição breve, porém clara, cl'aquillo que vae fazer o objecto do exame 
elos jumclos, e por sua letra escreve1·á as seguintes perg·untas nos autos : 

cc Esta es tampa OLl este escripto contém motivo para se formar processo sobre 
o imputaclo abuso da liberdade elo imprensa?'» 

cc O denunciado é suspeito de o hnvcr commettído ? ~) 
Art. 48.0 Immedíatamente o grande jury com o .seu presidente se r etirat·ão .a 

nma c~Lsa destinada para estas deliberações, aonde sós e á por ta feebacla e:xann
narão com a mais seria attcnçíio o objecto submetticlo ao seu juizo, e a clecí s:ão 
que tomarem será sempre o r esultado ele uma maioria ele doze votos unanimes, a 
qual sedL cleclaracla pelo presidente em voz clara e intellíg ivel, nos seguintes ·ter
mos : 

ccHa motivo para se formar processo-», on <m?í.o ha motivo para se formar pro-· 
cesso». 

«0 denunciado estit obrigado a livramento», ou ao denunciado não esht obri
gado a livramento». 

Art. 49.0 O juiz de direito, no caso ·a e ser em affirmativns ambH s as l' espas~ 
tas, obrigará por seu despacho ó denunciante a livram ento, para cujo ii.m manclartt 
lançar por t e1·mo nos autos a declara ção do grande jury, a qual será. assignacla 
po1· todos os juraclos, sem embm·go da cliscrepancia ele votos. 

Art. 50.0 Quando o clennnciaclo não for obrigado a livramento, o juiz imme
diatam ente o mandar~~ pôr em liberclacle e levàntar o sequestro nos exemplares ela 
obra clenunciacla, condemnaudo o denunciante nas custas do processo; c julgada 
cl' esta fórma a denuncia, não poclcrá a mesma ser mais intentada. 

Art. 51: 0 No caso, porém , ele ser affirmativa a primeira r esposta sómente, cl~ 
que ha motivo para ·se form ar processo, porém que a pessoa. denunciada não esta 
obrigada a livramento, o jniz de direito mandará subsistir o sequestro nos exem
plares da obra denunciada pelo t empo ele um anno . Se dentro cl'este espaço de 
tempo se nâo clescobrir a pessoa responsavel nem houver reclamação ele alguem, 
que pretenda defender-se da imputada r esponsabilidade, aquelles exemplares ou 
aquella parte da obra denunciada sómente, que contiver o abuso da liberdade do 
imprensa, será destruída, e se faní termo nos autos de se ter dado cumprimento a 
esta determinação sem1Jre que ella se executar. 

Art. 52 .0 O juiz ele direito, sendo r equerido pela parte ou pelo promotor da 
j ustiça, mandará declarar ao clenunciaclo o dia, hora e lagar €la r eunião do p~
queno jnry, que a final ha ele decidir se o denunciado, que ficou olJrigado a li
vramento, ha ele ou não ser julgado r éu. 

Ar t. 53.0 O clennnciante pócl e, nos casos elo artigo 21. 0
1 intentar o prOGlcsso 
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de accusação contra o denunciado, ou no juizo ele direito elo seu clomicilio ou no 
~lo_ mesmo denunciado. Fóra d'estes casos será sempre a accusação intentada no 
JlllZú aonde teve logar a denuncia e se fez a publicação . 

. Art. 54. 0 Para se seguirem os termos. elo processo ele accusação, o juiz ele di
~·eito, quanclo no seu juizo se não acharem os ontros processados perante o gTancle 
Jnry, os avocanl, ficando cl'elles traslado no primeiro juizo, e manclaní dar cl'elles 
traslado ao denunciado, pelo menos tres dias antes ela reunião do pequeno jury. 

Art. 55 .0 As reuniões elos pequenos jurys texão termos assignalaclos quanclo 
as pessoas denunciadas se livrarem soltas; esses termos serão os ele quatro em 
quatro mezes, principiando a primeira r eunião no dia 2 de janeiro. Nos Açores 
se farão as r euniões duas vezes no anuo uma no mez de abril e outra em outn
?ro. Em Cabo Verde serão duas as reuniões, uma no mez ele janeiro e outra em 
Jul~o, e cl'esta mesma fórma, e nos mezes ele janeiro e jnlho terão logar as re
tntoes em Loanda, S. Thomé e lVloçambique, e em Goa. terão as duas reuniõ.es 
ogar nos mezes ele fevereiro e agosto. · 

1 
Art: 56. 0 Quando, porém, o processo ele accm:ação se vae formar a respeito de 

\ ?11tt~c1ado, que se livra ela cadeia, a reunião do pequeno jary terü. logar extraor
c ~nanamente , quando muito tardar, quinze dias depois ela declaraçã-o da promm
Cia pelo. grande jury. Nos Açores, Cabo V m·de, Angola e S. 'l'homé a r eunião 
e:-traorchnaria do pequeno jury, determinada n 'este artigo, terá logar com a bre
~11?-de que permittirem as cü·cumstancias locaes do paiz, o que ficará ~í prndente 

e lberação do juiz ele direito, o qual será responsavel por o abuso que com
llletter . 

~rt. 57. 0 P am se formar o pequeno jury passarA ordem o juiz de direito ao 
pre~1:lente ela camara ela cabeça ela comarca paát que extráhia por so1te sessenta 
~lchv,.c~nos }ara exer cerem as ~uncções ele jurados nos pequeno~~ jm·ys, 11a fórma 

0 aibgo 34. 0
, declarando o clm, hora e logar aonde se devenw achar. Nas co

marcas das províncias elos Açores, Cabo Verde, Loancla, S. Thomé, Moçambique 
e. ?oa serão sorteados quarenta individuas sómente para o pequeno jury. O pre
~c ente da camara observará as mesmas formalidades em extrahir os nomes, como 
~a determinado no artigo 43 .0 

Art. 58.0 O presidente ela camara, acompanhado pelo escrivão ela mesma, 
~Pl:esentará ao juiz ele direito, no · clia marcado. pa.ra a r eunião elo pequeno jury, 
t .1 s~a, por ordem a.Iphabetica, elos sessenta sorteados, ou quarenta, conforme de
lelllllna o artigo antecedente, tendo cuidado que elles não faltem no dia aprasa
~ 0l para o que lhes cladt aviso em tempo, ficando o presidente r esponsavel j)Or 
0 h a ~ omissão. Na lista se farú cl eclaração elos nomes, naturaliclacles, empregos 
e abitações elos sorteados. O presidente procederá a novo sorteio para preencher 
~ lll1nl ero d'aqu elles sorteados que se acharem impossibilitados para comparece
] em O . J N J fi . . á l · _s JuraCtos que faltarem ao seu dever, nao comparecencto, cam SUJeitos 
c etermmação elo artigo 46. 0 

~r_t. 59.0 D epois ele extrahiclos os nomes dos sessenta ou quarenta sm:teaclos, 
d ~lesiclente da camara pnblicadL a lista d'elles1 por 01·clem alphabetica, na porta 
a 

0 8 ~aços do concelho, para conhecimento ele toclos e para as partes prepararem 
Piova elas suspeições que tiverem contra os jurados. 

, ao A~·t. 60. 0 Logo que pelo juiz de direito for declaraclo que se vae dar pr1ncjpio 
a t~locesso ele accusação, manclariL ao escrivão ela camara que leia em voz alta 
d e;s~a elos sessenta ou quarenta inclividuos que foram sorteados. Os nomes d'elles, 

)~s ele escriptos em tiras ele pergamjnho, ser ão metticlos em uma urna. 
de .rt. 61. 0 O pequeno jury forma-se ele cloze indivíduos tirados ~í sorte, depois 
d' eU~ ec:clerem as formalidades declaradas no artigo antecedente, não sendo algum 

s Iecusaclo por alo·uma das partes. 
Art 6~ o N o c1 ] term· · :J . o modo ele sortear se observará a mesma publiciclacle c mo o ne-
tnado no artigo 43. 0 

Art 63 ° O ]· · J ] • 1 "' · ] · l te fo1·e ~ ·' · nennnClano e o nenunCiante poc crao u· recusa11cLO os .wrac os q 1 

dez m_ salnclo, podendo o primeiro recusar peremptoriamente vinte e o segundo 
Asem allegar causa motivada para r epulsa. 

rt. 64: 0 As r eeusações fúra elo numero marc::~-clo no artigo antecedente só-
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mente terão logar se o clemmciaclo ou denunciante alleg·ar contra o jmado sortea
do : 1. 0 , que elle 11 à:>·é pessoa qualificacla para poder ser jurado ; 2. 0

, que elle é 
par ente elo accnsado ou accusador dentro de quarto grau, conforme o direito ca
nou~co ; 3. 0, que elle. é suspeito de ~ff~ i çoado ~L J?arte contraria, expressan_cl~ o_s 
motivos em que se funda essa suspeita de parc1ahclade ; 4 . 0 , que elle tem lllllll~
sàcle com o r ecusante, fazendo igual declaração elos funclamentos da allegada inl
misade. 

Art. 65. o O juiz de direito, depois de offerecidas as r ecusações, determina.r_á 
aos dois primeiros j1.u aclos, contra quem não houver r ecusação posta , que deci
dam ele plano, e summariamente sobre o merecimento elas r ecusações ; se elles 
differirem entre si , determinará a um terceiro jurado, sem suspeita, que venha 
desempatar a duvida, declarando-lhe o juiz ele direito que elle deve conformar o 
seu voto com um dos arbitras elos outros dois jm·ados. No caso, porém, ele serem 
recusaclos todos os jurados, cacla uma das partes nomeará um arbitro das pessoas 
lJr esentes c o juiz ele direito um terceiro, os quaes cleciclirão as r ecusações pe~a 
maneira indicada. Na acctlsação por parte ela justica o promotor fará a nomeaçã_o 
r espectiva. O juiz de direito defeririL o juramento aos arbitras sobre este inCl
dente. 

Art . 66.0 Pela el e cisão do artigo antecedente ficará determinado o incidente 
elas r ecusações . 

Art. 67. 0 Se a ele cisão for que as r ecusações procedem, serão novamente sor
teados tantos jurados quantos forem os que faltarem para completar o numero de 
doze. 

Art. _68. 0 Se antes el e se completar o numero dos doze jmados tiverem saido 
ela urna todos os nomes, o juiz de direito se dirigirá ao pre.siclente da camara, 
que assistirá ao processo, o qual, por bem elo serviço da justiça, chamará. para 
juizes de facto tantos elos in di viduos que se acharem }Jr esentes, sendo qualifica
elos para jurados, e que não tenham parentesco em quarto grau, contado segundo 
o direito canonico , nem affinidade com alguma das partes, nem que sejam reco-
nhecidos como parciaes ou seus inimigos . · 

Art . 69. 0 :N ão havendo presentes os Ü1divicluos mandados chamar, na confOl:
mtclacle do artigo antecedente, o presidente da camara os procurará com a posst· · 
vel brevidade fóra elo lagar ela :reunião dos jurados, com as qualidades exigidas 
no mesmo artigo. . 

Ar t. 70. 0 Acontecendo que o denunciado seja estrangeiro, e requer endo ell e 
ao juiz ele direito que ametacle do numero dos jurados sej a de estrangeiros, o mesmo 
juiz r emetterá ·ao presidente ela camara o r equerimento1 para elle no clia da r e
união ter mandado noti!icar seis estrangeiros, havendo-os, homens bons, e ~e 
quem o presidente da camara se informará se têem par entesco ou motivos de odto 
Otl affeição com alguma das partes, a fim ele se evitarem embaraços e delongas no 
processo. 

Art. 71. ° Completo o num ero dos doze jurados, o juiz de direito lhes dt=:ferirá 
o juramento dos Santos E vangelhos, para bem e fielmente, sem malícia, adiO, af
feição, temor ou esperança ele r ecompensa, cl eciclirem conform e os dictames de 
suas ~onsciencias e imparcialidade propria do homem probo. E ste juramento sel::i 
defen clo perante as partes ou seus advogados e procuradores . No caso ele r evelJa 
elo clemmciaclo, o juiz nomeará um advogado que o defenda . 

Art . 72.0 Seguir-se-hão as perguntas ao clenu.nciado elo seu nome, sobren?
me, idade, emprego, domicilio, naturalidade e estaclo; se elle foi intimado do :I:a 
e hora para ser julgado ; se r ecebeu copia ela denuncia tres dias antes da r eunü'io 
elo pequeno j ury . O juiz fará todas as perguntas que achar convenientes a bem 
elo descobrimento ela verdade. As partes ou os seus advogados, e o promotor ela 
justiç~, poderão fazer ás testemunhas aquell as perguntas que lhes 1Jar ecerel11 uc
cessan as. 

Art. 73.0 Satisfeitas as formalidades determinadas no artigo antecedente, po
clerfL o denunciante ou o seu aclvogaclo, e o promotor ela justiça, nos casos em qt~~ 
for parte, fazer verbalmente a sua allegação jurídica sobre a accnsação c provas' 
o denunciado se clefendedL da mesma maneira ou por elle o seu advogado. 
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. Art. 7 4. 0 Então mandará o juiz ler pelo seu escrivão a denuncia, a clefeza e 
~ais _documentos pertencentes ao processo, e ele tudo fará um relatorio claro para 
Iute~Jg-encia dos jmados . Elles têem a liberdade de exigirem do juiz de clir eito a 
ex:phcação a qualquer duvida que lhes occorrer, em qualquer occasião que ella 
bppareça. O juiz, sendo pelos jurados consLlltado, fan\. as suas observações so-
~e qualquer ponto cluvicloso, procurando pelo modo possível fazer as explica

Çoes r equeridas, a :fim dos jurados poderem conferir com perfeito conhecimento 
de causa. 

Art. 75 .0 O pequeno jury nomeaní. o seu p residente pela maneira que elle 
~cl~ar m~is facil. O juiz ele d_ireito, antes elo jury _se retirar para a sala ela sua 
e~I?eraçàO, entregará ao presidente os autos e mais documentos que elevam ser 

snJeltos á cleliberação do jury, e n ' elles escreverá as seguintes 1)ergnntas : 
«Esta estampa ou escripto contém o arguido abuso da liberdade ele imprensa?» 
<<O denunciado commetteu esse abuso? '' 
«Em que grau é c.riminoso? J> 

· q~1ando for caso que eleva ter logar a re1)aração civil o juiz acrescentará as 
segmntes perguntas: 

«Deverá ter logar a r eparação civil?» 
c<E mquanto se ha de arbitrar?» 
Art. 76 .0 O pequeno j ury não poderá commnnicar com pessoa alguma em

~uanto _se demorar. em deliberar, nem lhe s~rá ministrado c~e _fóra at~xi~io alg:u~ 
e COmida ou bebicla . Quando lhe for preCJso consultar o JUIZ ele clu·e1to o fa.nt 

por uma cleputação ele tres jurados, os quaes, tanto na vinda como na volta serão 
~companhados pelos officia.es ele justiça que estiver em ele serviço no auditoria . O 
J:ny só e á porta fechada, depois ele examinar o processo com zêlo e dever, se
gundo o juramento que deu, tomará a decisão que se vencer pela plmalidacle 
absoluta ele votos. O presidénte proclamará a decisão do jury nos seguintes ter
lllos, segundo ella for affirmativa ou negativa : 
l «Houve abuso, e o denunciado é réu cl'este abnso, em tal on tal grau », ou tcnão 
10

llVe abuso e o denunciado não é r éu» . 
Quando o jury achar que eleve haver reparação r esponden't: 
l<Ü denunciado está obrigado a r eparar o damno e a injuria em tal quantia . » 

·l Art. 77 .0 Immediatamente o juiz mandará escrever, por termo nos autos, a ele
~ aração elo pequeno jury, a qual será assignacla por todos os jmaclos sem declaração 
~ Votos . Se o denunciado for declarado inuoceute, o juiz o absolverá e mandará 

~or em liberdade, se estiver preso, e passará mandado de levantamento de sequestro 
.
08 ex:emplares da estampa ou do impresso denunciado, condemnando o denun

~Jant~ nas custas. Se a denuncia tiver sido feita por parte ela justiça e for o dc
lllncrado absolviclo, as custas serão pag·as pelos r endimentos da camara ela cabeça 
ca comarca do juizo r espectivo. 
rirá Art. 78. 0 Se o denunciaclo for eleclaraclo r éu pelo pequeno jury, o juiz profe
d- sentença, em que applique a pena correspondente ao crime e ao grau; con
de~~at:clo o réu nas custas ; declarando o artigo cl'esta lei, em que foi Ü1Curso; 
a e. 81 mmancl o a prisr-to, nos termos em que ella faz parte ela pena, c igualmente 

l.eparação elo daumo, quando o jury assim o declare . 
tén Abt. 79.o Se o pequeno jnry, porém, cleclarar que o impresso ou estampa con
dir~i: uso ela liber clade de imprensa, mas que o denunciado não é réu, ·o juiz de 
qtle co o:deuará na sente~ça que af1_n?ll ?- parte ela. obra ou o~ exemplares d'ella, 
llllt . olteen: o abuso da ltberdade de Imprensa, seJam destn.udos, mas que o ele~ 

1
_Aac o seJa posto em liberdade, se estiver preso . 

llti]l " {t. 80 · 0 D' estas sentenças não. ha verfL r ecurso algum senão: 1. 0 , se h ou ver 
de cl~ac~e no processo por falta elas iormaliclacl es exigidas n'esta lei, 2.0

1 se o juiz 
_á1:eito não fizer a applicação ela pena correspondente. 

:Pell :,t. 81. 0 Nos dois casos elo artigo antececlente poderão as partes interpor ap
tivoa~~o para a r elação elo ~is,!ricto. A appellação será r ecebida no effoito dev:olu
qll<~nt ~ente quanto {L clec1sao elas pessoas accnsaelas, e em ambos os e:ffeJtGs, 

A 
0 as estampas ou impressos. 
rt 89 o Q 1 ; 1 1 ~ ·• f' 1 J r.o t· · ~. nane o se JU gar em re açao que nao · oram gum·c aoas as r ' rma J-
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dades d'esta lei r:;ení o processo r emettido ao JUIZ de vara branca mais vizinho do 
juiz ele direito de qLleín se interpoz a appellação, a fim cl~ que elle convoqu~ um 
novo pequeno jnry, e com elle tome novamente conhecunento da causa; c1 esta 
segunda decisão se não poclerá interpor recurso algum. Nas terras aonde o logar 
de juiz elo crime for separado elo ele juiz ele fóra elo cível, volverá a este o p~·o
cesso, ou ao outro juiz ele v~ra branca, quando haja clois . Em Lisboa se seg-mní 
a distribuição conforme o arttgo 29. 0 No ultramar volverá o processo áquella au
ctoriclacle criminal que fizer as vezes elo ouvidor, ou a este, quanclo for outro o · 
juiz recorrido. 

Art. 83. 0 Se o motivo ela appellação consistir em el juiz ele direito não t er· ap-
plicaclo a pena corre~po~clente, a r elação tomará conhecimento, par?' ~leferir c~mo 
julgar conforme á JUSttça, ' conclemnanclo nas custas elos autos o J mz recor~·tclo, 
quando tiver logar a reforma das sentenças recorridas, nos t ermos cl'este arttg~ e 
elo antecedente, ficando alem cl'isso salva a responsabilidaele criminal elo mesmo jmz. 

Art. 84. o Não sendo estes recur13os interpostos dez dias depois ela publicação 
ela sentença elo juiz ele direito, ella passar:!L em j ulgaclo, sem ser demorada por 
meio ele recurso algum, nem será permittida dispensa ele lapso ele tempo. 

Art. 8;) . 0 Q~mndo a denuncia for dada só mente contra o escri-pto ou estampa, 
ou por não haver pessoa criminalmente responsavel ou por não se poder cle!iic,O
brir quem s~ja, o juiz ele direito mandará procecler ao seqner>tro, e dentro ele um 
anuo admittirá a denuncia, quanto ás pessoas, e igualmente aclmittirà toda a re
clamação ele pe-ssoa interessada que pretenda defencler o objecto denunciado c 
sequestrad'O. Em ambos estes casos se seguirão os termos ulteriores do processo 
perante o grande e o pequeno jury. Passaclo o anno sem l1 aver denuncia nem re
clamação, se executará o que fica determinado no artig·o 51. 0 

TITULO VI 
DA ORDE~I DO JUIZO NAS CONTRAYENÇUES Ás DISPOSTÇUES NO 'l'ITUI.O I . 

Art. 86.0 Quando os impressores, lithogTaphos ou gravadores tiverem incor
ri elo nas penas declaradas DOS artigos 2. 0 ; a. 0 , 4 . 0 , 5 . 0 

7 6. 0 , 7. 0 e 8. 0 O promotor 
ela justiça respectivo formará um auto ele accnsação contra os réus, clocumentaclo 
em fórma legal, e os fará convenientemente citar para serem julgados na }Jrimeira 
reunião elo pequeno jury que houver lagar depois ela imputada contravenção .. 

Art. 87. 0 Tres cHas antes ela r eunifLo elo pequeno j nry ser~L o promotor ela .Jus
tica obrigaclo a dar aos accnsaclos copia elo acto de accusação. Em tudo o mais se 
guardará a ordem ele juizo, que fica estabelecida para o pequeno jury, fazendo-se 
a este sómente a seguinte pergunta, quando as contravenções marcadas no titnlo 1 

forem submetticlas ~L del ibera9ão elo mesmo pequeno jnry: 
«Ü accnsaclo está convencido ela imputada contravenção? JJ 
A r esposta elo jury será àe « siln)) ou <mí'lon . 
Ar f. 88 .0 Quando a decisão for conclemnatoria pocler~LO os r étls a ppellar ell1 

conformidade com o disposto no artig·o 80.0
, sendo a appellação r ecebida em auJ

bos os e:ffeitos . 
Art. 89 .0 Os promotores üa justiça e os seus deleo·aclos remetterão todos os 

seis mezes ao presidente elas camaras elas cabeças ele ~omarca ele cada juizo ele 
direito r espe·ctiva uma elas listas das conclemnações effectivas para serem clenHtn~a
das pelos procuradores elas mesmas camaras, por ficarem todas as conclemnaçoes 
determinadas n'esta lei applicadas para os rendimentos elas · camaras sobreditas-

Art. 90.0 O }Jromotor ela justiç?> que cleixar ele remetter a lista inclicacla no 
artigo antecedente ou omittir algumas conclemnações, será suspenso elo seu ca.rgo 
até seis mezes, segundo as circumstancias . 

Art. 91. 0 As multas se.rão demandadas perante o juiz ele direito r espectivo, 0 

os réus que não pagarem dentro ele tres dias depois ela citação serão recolhidos á 
cadeia, cl'oncle não saírão sem terem pago ou se haver comrnutaclo a mnltaJ Jl<:l 

fó1·ma elo artigo 24.0 

Art . 92 .° Fica revogada toda a legislação em co ntrario . 
Palacio ela camara dos deputados, em 5 e1e fevereiro de 1828. =Pr. Pran-
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cisco ele 8. Luiz) Bispo t·itnla?' ele Coi·mbnt) presidente= Antonio Vicente de Cm·
valho e Sousn) deputado secretario =José Caetano de Paiva Per·eim) deputado 
secretario. 

Officio 

IU .mo e ex.mo sr.--Tenho a honra de r emetter a v . ex.a, para ser presente à 
camar~ - elos dignos pares do r eino, a pro1)osição jlmta para a lei sobre alienações 
e acqmsições feitas por egressos ele ordens religiosas . 

Deus guarde a v. ex .a Palacio da camara dos de1mtaclos, em 5 de fevereiro 
de 1828.- 111. 1110 e ex.mo sr . duque ele Cadaval, presidente da camara elos dignos 
pares do r eino .= F?·. Fmncisco) Bispo titula1· ele Coimbm) presidente. 

. A camar::t dos deputados envia :i camara elos dignos pares do r eino a propo
srç~o. junta para a lei sobre alienações e acquisições feitas por egressos ele ordens 
~ehgwsas, e pensa que tem logar pedir-se a sua alteza a serenissima senhora in
anta regente, em nome ele el-rei, a sua sancção. 

Palacio da camara elos deputados, em 5 ele fevereiro de 1828. = F1·. Francis
co, Bispo titula?' de Coimbnt) Jlresiclente = Antonio Vicente ele Ca1·valho e Sousa.) 
deputado secretário = José . Caetano ele Paiva Pe1·eira) deputado secretario. 

Proposição para n l ei sobre a lienações e acquisições feitas por egressos 
ele orclen.s 1. .. eligiosas 

Artigo 1. 0 Quaesquer acquisições ou alienações feitas por contrato entre vi
~0~ ?u por disposição de ultíina vontade por algum secularisaclo egresso ele ordem 
t~hgros.a, serão reguladas pelas .mesmas leis que r egem as acquisições e aliena
Çoes feltas por clerig,os sec'ulares . As que forem feitas por algum regular translato 
l~a1

1·a. orcl_em militar serão r eguladas pelas leis que r egem as acquisi~ões feitas 
l e os frmres cl' essa ordem. . 

Art. 2.0 Os egressos e tra.nslatos continuam a ser estranhos ás famílias em 
que nasceram, para não poderem succecler ab intestato) nem prejudicar as legiti
lnas elos que a. ellas tiverem direito . Mas quando algum translato ou egresso fal
ecer sem testamento, sens parentes lhe succeclerão conforme as leis gentes elas 

Stlccessões com exclusão do fisco. 
Art. ~~o Fica revogada toda a l egislação ein contrario . 

. ele ~a~acw ela cm~1ara, em 5 ele ~eve:eiro ele 1828. = F?·. Fmncisco) Bispo titula?· 
t .co~mbra) presidente =Antomo v~cente de . CaTvallw e Sousa, deputado seCI·e
U•l'lo=José Caetano ele Pctiva Pe1'eiTa, cleputaelo secretario . 

O:flicio 

c Ill.mo e ex.010 sr. - T enho a honra ele remetter a v. ex .a, para ser presente á 
~ a111

4 
ara elos dignos pares elo reino, a proposição junta para a lei regulamentar elo 

'S o t' 7 . . l . · ' ar 1go . 0 ela ,carta constrtt1ClOlll.J. . . 
de p eus guarde a v. ex.a Palacio da camara elos eleputados, em G de fevereiro 
Pare~28 . ~.Ill. mo e ex.mo sr . . duque . ele C~claval, pres~clente ela c.amara elos elignos 

elo Iemo.=Pr. Ji1·anc~sco) Bzspo tüula1· de Cmmb1·a) prestclente . 

siçã A. ~amara elos deputados envia á camara dos dignos pares do reino a propo
con ~· Ju~ta sobre. a lei r egulamentar para execttção elo § 4 .0

1 artigo 7.0 ela carta 
in.fa~~tu~lO~al, e pensa que tem lo~·ar pedir-se a ,:sua alteza· a serenissima senhora 

P a l ~gente, em nome ele el-rer, a sua sancçao . 
cisc ala?10 da camara elos deputados, em 6 ele fevereiro ele 1828. = Jilr . F1·an -
8a 

0l B1spo titula?· de Coimb1·a, presidente =Antonio Vicente ele Ccwvalho e Sou
> c eputaclo secretario =José Caetano ·de Pctiva Pe1·eim) deputado secretario . 

l:>roposiç>to pa1•a a l ei regu;amentnr ~.ara execução elo § 4 . 0 do artigo 7 •0 

da carta constitucional 

l A.rtigo 1 ° A l' a l · · 1 · bt ·t c e . · s qua tCLac es preCisas para qua quer estrangetro o er sua em a 
l:latllrahsação ou clip1oma

1 
em que lhe sejam outorgadas as prerogativas ele 
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cidadão portuguez, em conf01:~nidade da carta constitLlCi~n~l, são as ~egt;intes : 
1.a, ser ele maior idr,cle ou hav1do como tal; 2.'\ haver res1chdo no terntono por
tuguez por tempo de dois annos; 3.a., ter meios de subsistencia conhecidos. 

Art. 2. 0 Ao estrangeiro que se mostrar descendente ele sangue portuguez, s.e 
passará carta ele naturalisação, sem que seja obrigado a tempo algmn de resl
clencia. · 

Art. 3.0 O governo poderá clispensa:r todo ou parte elo ~empo ele residencia 
declarado no artigo 1.0 áqnelle estrangeJro que fizer convementemente certa al
guma elas seguintes circumstancias : 1.a, que combateu em favor do throno, ela n~
ção e ela carta constitucional ela monarchia portugueza; 2 . a, que trouxe ao tern
torio portuguez algttma proveitosa invenção ou in,dustria; 3. a, que executou alg:t
ma obra de manifesta utilidade publica para a nação portugueza; 4. a, que manep 
commercio de grosso trato na monarchia portugueza; 5. a, que se acha casado 
com mulher portugueza e estabelecido no territorio portuguez; 6. ", que praticou 
algum acto ele publica ou particular beneficencia a favor ele portuguez ou .Porül
guezes, pelo qual mereça elo governo esta graça. Não pócle comtuclo o governo 
natLtralisar estrangeiro algum que tenha emprego no paiz ele sua naturalidade. 

Art. 4. 0 As cartas de naturalisação serão requeridas ao poder executivo .e 
passadas pela secretaria de estado elos negocias elo reino, sem pagamento c}e ch
reitos, emolumentos ou qualquer outra despeza, exceptuacla sómente a taxa do sêl~o. 

Art. 5. 0 Obtida a carta ele naturalisação só terá esta o seu devido effeüo 
sendo apresentacla, cumprida e registacla na camara elo domicilio elo agraciado 
em termo de sessenta dias, contados desde o da sua expedição, no continente eb 
Europa; e em igual termo, alem elo necessario para a viagem, nas províncias ul
tramarinas; prestando então o agraciado juramento .em fórma devida nas m~os 
do presiclente da mesma camara de ser fiel ao rei, á nação e á carta constituCIO
nal da monarchia portugueza. 

Art . . 6. ° Fica revogada toda a legislação em contrario. 
C amara dos cleputaclos, 26 de j aneiro ele 1828. = Fr. Fr·ancisco; Bispo titula?" 

de C'oirnbm, presidente= Antonio Vicente de Ca1·valho e Sottsa; deputaclo seCI·e
tario = José Caetano de Paiva Pm·eú·a; eleputaclo secretario. 

O:ffi.cio 

nr.mo e ex .mo sr.-Tenho a honra ele passar ás mãos de v. ex. a, para: ser 
presente á camara dos dignos pares elo reino, a proposição junta cl'esta caroara 
sobre a abolição das visitas ele saída elos navios. . 

Deus guarde a v. ex. a Palacio elo camara elos cleputados, em 16 de feverell'0 

'ele 1828. - Ill. mo e ex. mo sr. duque de Caclaval, presidente da camara dos dignos 
pares elo reino. =Fr. F1·ancisco1 Bispo titttla1· ele Coimbm; presidente. 

A camara dos deputados envia á camara elos dignos par es elo reino a propo
sição junta sobre a abolição das visitas ele saída elos navios, e pensa que tem 1~
g:n· peelir-se a sua alteza a serenissima senhora infanta regente, em nome ele ei-reJ , 
a sua sancção. 

Palacio ela camara elos deputados, em 16 de fevereiro ele 1828. = F1·. Fhtn· 
cisco; Bispo titulm· ele Coimb1·a; presidente =Antonio Vicente de Ca1·valho e Sow 
sa; deputaclo secretario=José Caetano de Paiva Pe1·eim.; deputado secretario. 

Proposiç~o l">ara a lei sobre a abolição das visitas de saída dos navios 

Artigo 1.° Ficam abolidas nos portos ele Portugal, Algarves e ilhas adjacentes 
todas as visitas orclinarias elos navios nacionaes ou estrangeiros conhecidas até 
aqui pela clenominação de «visitas ele saída» . ' . 

. Art . 2.° Ficam clerogaclas todas as leis, ' regimentos e usos em contrario, seJ[L 
qual for a sua ::mtiguiclade ou origem. . 

Camara d?s cleputacl~s, em 15 de f~ver~iro ele 1828. = F?·. Fmncisco; B~s)~ 
titula?' ele CO?,mb1'C6; preslC1ente = Antonw v~.cente de Carvalho e Sousa, deputllo( 
secretario =José Caetano de Paiva Pe1·eim, deputado secretario . 
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O f:fic io 

.ru. mo e ex. mo sr. - .T enho a honra de passar ás mãos de v. ex. a a inclusa pro 
·postção d'esta camara sobre se vender em por títulos ou liquidações de divida flu 
c~uante alguns bens elo estado, a :fim ele v . ex.a a faz er pres\')nte á camara elos 
dtgnos pares do r eino . . . 

Deus guarcle a v . ex." Palacio da camara elos deputados, em 22 ele fevereiro 
ele 1828.- IJl. mo e ex.1110 sr . duqtte ele Cadaval, presidente da camara elos dignos 
pares elo r eino . = li'r. Ji'? ·ancisco, B ispo tit1dct1' de Coirn,b·J·a, presidente . 

. . ~A _camara dos deputados envia á camara dos dignos pares do reino a propo
SlÇao JUnta, sobre se venclerem por títulos ou liquidações da diyida fluctuante al
f·uns bens elo estado, e pensa que tem logar pedir-se á serenissima senhora in-
anta regente, em nome ele el-r ei, a sua sancção. 
. Palacio ela camara dos deputados, em 22 ele fevereiro de 1828. = F1·. F?·an

c~sco, Bispo tit1tlcw de Coimbra, presidente=Antonio Vicente de Ccwvalho e Sou
sa, deputado secretario . J osé Caetano de Paiva Re?·ei?·a; deputado secretario . 

.P:t·oposição s obre s e v e nde :t•e m por titul os o u liquidações de divi da fluctuant e 
· · a lguns bens do e s tado . 

cl Ar tigo 1. 0 P ara que se effechw o disposto no artigo 1. 0 da carta do lei ele 3 

1.e ~evereiro ele 1827, proceder-se-ha a vender em hasta publica, por titulos ou 
~qlndações ele divida fluctttante entradas ou passadas pela commissão da liquicla
fa? ela divida publica até ao ultimo de dezembro do sobredito anno1 os bens . e ef-
eitos seguintes : 

f b <? pau Brazil existente na casa da India1 os tecidos de seda estagn€J.clos na 
a l'Ica r eal, os bens ela corôa, cuj a alienação j á estava decretada. 

Art. 2.0 A vencla dos r eferidos obj ectos não obrigai·á a pagamento ele siza 
~n de outro qualquer direito ; será precedida de avaliação feita a dinheiro cor
lqeute, e admittirá os mencionados títulos ou liquielacões r)elo seu valor nominal na 

l1 t' J , au lCtacle que naturalmente der a concorrencia . 
ll _Art. 3.0 Os bens elo es tado serão postos a lanços e arrematados pelos prove
t Oles dentro das provedorias em que se acharem, conccclendo-se aos arrematan
s~~.~o pr~so de trinta dias pa~·a solver em o pre~o das arrematações, as quaes não 

ao feitas em globo, mas stm por cada propn edacle separadamente. 
tr A

1 
r~ .. 4. ° Fica r evogado o decreto ele 11 ele setembro ele 1826 e qualquer ou

a eg1slação em contrario . 
tit (a111ara dos cleputaclos, em 22 ele feve1·eiro de 1828.= Ji'?·. Pmncisco) Bispo 

8 lL a?· de Coimbm, presidente= Antonio Vicente de Carvalho e So1~sa) deputado 
· ecretal·io = José Caetano de P aiva P eTeim, deputado secretario. 

ela ~ goyerno, aproveitando o ensej o ele partir no ultimo dia elo mez para as ilhas 
\"ial' .~clen·a e ~çores o col'l'eio marítimo Injmtte D: Sebast~ã?, tratou logo ele .en
Ção ct~ ~uct?r1clacles cl'aquelles pontos ela monarch1a a nottcm ela nova orgamsa-

llltntsten al, senclo a participada tt camara ela H01·ta n'estes termos : 

O flici o 

tal : c~~gada ele sua alteza o serenissimo senho1· infante D . Miguei a esta capi
ll:J.ento c ta. 22 elo corrente, onde era tão anciosamente esperado, é um aconteci
Pat·a 0 lllulto fe~z para todos os portuguezes, e que d'elle devem ter conhecimento 
os te ~ applaucbrem como é proprio ela sua constante lealdade. lVIui manifestos são 
so 

11
8 emunhos com que o bom povo de Lisboa se expressa em seu j usto applau-

' A~ que á porfia o acompanham todas as outras terras do r eino. 
]J1lbli tncla que _as noticias cl'aquelles acontecimentos se acham nas gazet~s, que 
&e11h c~~ 0 mms que lhes é conveniente, a contemplação que no real ammo do 

01 Infante merecem os fieis e benemeritos povos ela ilha elo Faia.l, persua-
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diu a. que especia.lment~ se destinasse ?ste officio . para a sua participação, a fim 
de que a camara da v11la da Horta alu a annunclC1 .e todos possam tomar parte 
no jubilo portuo·uez, e, conforme ao que se acha disposto no clecr eto ele 13 cl.e 
outubro elo anno

0 
findo, ter em logar os regos\jos publicos, cumprinclo que os habi

tantes cl'essa ilha .descansem que um dos principaes desvelos da solicitude elo se
nhor infante a bem ela monarchia · portugueza será sempre os interesses e prospe
ridade d'cssa ilha, em que desde já se começa de attencler. 

h d · · . J h mo O senhor infante, c ama,n o para seu mmiStro assistente ao CLespac o o ex. 
duque ele Car.l:wal, foi ser-vido nomear o ministerio constante elo supplemento 
junto. , . . . ~ 

Deus guarde a v . m .ecs Palac10 da Ajuda, em 29 ele fcvermro ele 1828.= Jose 
Antonio de Oliveim Leite de Barros.=Sr . presidente, vereadores c procurador ela 
camara da villa ela H orta. 

Circular 

Remetto a v . m.cês, de ordem do senhor infante r egente, em nome de el-rei, 
para ser presente :1 essa camara da villa da H orta, a COJ?Ía junta, assignada pelo 
conselheiro lVIanuel José Maria da Costa e Sá, da carta r egia em que houve por 
bem nomear -me seu ministro assistente ao despacho do gabinete, a fim ele que 
a mesma camara ficp.1e na sua devida intelligencia . 

D eus guarde a v. m.cês Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 29 ele fc"V'e
reiro de 1828 .= Duque de Cadaval.= Srs. j1úz1 vereador es e mais officiaes ela 
camara da villa ela Horta. 

O ministro interino elos negocios estrangeiros mandou remetter ao embaixador 
portnguez na côrtc ele Londres o despacho elo seguinte teor. 

O:fficio 

( N. 0 i rcscmdo) 

Til. mo e ex. mo sr .-Alem elos officios ele que j~L accusei a r ecepção no 1nen 
despacho ostensivo cl' esta data, fui entregue, pelo ultimo paquete, elo n. 0 169 clt1 
serie r eservada, o qual levei à presença do serenissimo senhor infante r egente. 

Foram mui gratas a sua alteza as expressões do interesse quo sua ·n.1agestacle 
britannica manifestou a v . ex. a em saber elas particularielacles ela viagem elo mes
mo senhor n' e~se paiz. P elo que r espeita áscondec-orações a lorcll\1ount-Charlos 0 

a sir William Freemantle ainda sua alteza não r esolveu quaes ellas elevam ser, ~ 
logo que sua alteza 'me ho.uver dado as suas ordens, sobre este obj ecto, as farel 
constar a v. ex. a 

Havendo sua alteza julg;aclo conveniente que a part.icla elas tropas britanuic75 

cl'este paiz não seja. immecliata, pedi, por ordem do mesmo augusto senhor, üLDL~ 
a sir Frecleric L amb, como ao general Cliuton, que concordassem em que a pal ~ 
tida d'aquellas tropas tivesse mais alguma demora; cumpre, portanto, que v. e"S:· 
solicite cl'ossc governo que haj a do approvar alguma demora que possa haver, na 
12erteza de que tão depressa cessem os motivos que moveram sua alteza a dese
jai-a , se verifioaní o seu· embarque. . . . 

P elos ultimos officios ele Vümna consta que têem sido até agora infructlferas 
as diligencias do marquez ele Barbacena,_ sem embargo do apoio ela côrte ele Ans
tria, para effeitnar o ajuste elo projectado casamento ele sua magestacle el-rei ~osso 
senhor, tendo recusado o seu consentimento a princeza lVIarianna, ele Sabma, a 
princeza Maria Christina, elas Duas Sicilias, a princeza JYiathilde Carolina, da Ba
viera, e uma princeza da casa ele W m-temberg ; e como v . ex. a não ignora q•1•0 

sna magestacle o senhor D . P edro IV qtüz fazer em certo modo dependente ela "V'erl
fi.cação elo seu consorcio a sua completa abdicação ao throno de Portugal, faz;-s~ 
necessario que v. ex.a empregue todo o seu zêlo e effi,caz talento para faze1: seJl. 
tir ao governo ele sua magestacle britannica que, ainda quando se não venfiqt~e 
o projectado casamento, é urgente a definitiva abdicação, pois que o estado .c~ 
incer teza que existe a este r espeito, a impossibilidade ele se continuar n' essa 111 
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0?rteza., que obsta sobremaueil'n ú consolidação do governo d'es tes r einos, a opi
l1lão geral, o cnthusiasmo elos povos por sua ttlteza o serenissimo senhor infante 
r~g-ente, são outras tantas causas que não poderão deixar ele produzir consequen
Clas graves se não se completar quanto antes o acto emanado j{L ela soberania ele 
sua magestade. 

A necessidacle ele ultimar este negocio é bem conhecida elo governo britannico, 
que tem dado instrucções a esse effeito ao seu ministro no Rio ele J ane_iro; lJor
tanto o meu objecto em tocar n'este lJonto a v. ex.a é prevenir a v: ex.a ele que 
deverá ponderar a esse governo quanto convem r ebater qualquer cli:fficulclacl e 
que se suscitasse por motivo ele se não effeituar ajuste algum elo casamento elo 
senhor D. P edro IV. 
l D eus guarde a v . ex.a Palacio ela Ajuda, em o 1. 0 ele ma.r ço ele 1828 .= Con
c e ele Villa R eal. =Ill. 111 0 e ex. "10 sr . marquez ele P almella. 

Em clespacho ela mesma data, clirigiclo ele Lisboa por sir Frederic Lamb ao 
~Oncl~ de Dnclley, o embaixador britannico informava o seu governo pela maneira 
segnn:J.te : 

<< l\1 eu ~enhor:-A 26 elo mez passado prestou D. Miguel o juramento na fór
llla prescnpta na constituição, tendo previamente a iufanta D. Izabel Maria feito 
~ntrega ela r eg-encia, e r eci-tado um di scurso ele que tenho a honra ele enviar :1 
raducção inclusa. 
_ «Todo o corpo diplomatico esteve presente, á excepção elo nnncio. Não tendo 
~ul apresentado ainda as minhas creclenciues, assistiu mr. Forbes por parte ela In-
o aterra. 

. «Nos clias que se seguiram ao desembarque de sua alteza real houve alguns 
ltvas a D. Miguel I, e trabalhou-.se, ainda que em vão, para que os solclaclos os 
c essen1 tambem. E stes gritos não foram reprimiclos nem punidos, como deviam 
ser· t l . · · . e 'l ~c av1a, apesar da grande desconfiança que r ema, aincla não houve maior 

·
111

:&.p osao. Conta-se que nas províncias se tem pretcncliclo excitar alguns movi
to entos ultra-realistas, os quaes foram reprimidos com grande facilidade, por não 

lllat;em parte ll 'elles os militares. n . 

eu Noutra carta escripta em' 2 ele março, cuj a traclucção, como a ela antm·ior, se 
nh c~ntra no curioso livro 111amfesto elos cl'i?·eitos de suct magestacle fidel·issima cG se
ao 

01 ~ !J. Ma1·ia 11 e exposição da questão p01·tugueza~ diz o mesmo diplomata 
llllntstro inglez: 

co (( Ch.egaram úovas proclamações elos refugiados em H es1Janha, que acabam 
"'llll «VIvas a D. Miguel I, se o merecer», e chamam todos os v.erclacleiros portu
~ele~es para sustentarem os seus clireitos . D eve r eceiar-se que procurem obter 
p/~esentações elas municipaliclacles ou excitar levantamentos nas províncias, para 
tacle:&.tat: com isto que o futuro comportamento elo infante é provocado pela vou-

e naciOnal. 
a p «.V. ex. n eleve lembrar-se que o infante prometteu em Vi e nua fazer, ao chegar 
de v~iugal, uma proclamação, em que declarasse os seus sentimentos. o conde 
ll1ent1 al_\1 Real lembrou esta Jromessa, porém o conselho oppoz-se ao seu cumpri
gocio o. ifr. ele Bombelles e eu julgámos que não convinha intervirmos n' este ne
se111 '. porq~l8 ainda quando conseguíssemos que se fizesse a proclamação, esta 
1tsas~le 

1
havta ele. ser r edigida pelos ministros portuguezes, e talvez que o infante 

·e c e um a lmguagem, ao meno, , .tão nuí como o seu silencio actua1. u 

cita~t entre as diver sas corporações que se dirigiram ao infante D. Miguel, feli
das 8 .?-o J?elo seu r egresso e ascenclimento, foi uma .elas primeiras a academia r eal 
ona~ Ctenclas ele Lisboa, r eunida no palacio ela Ajucla, em a ll.Oite de 1 de março, 
da d ltJera.nte numeroso concurso ele socios o vice-secretario Ma.nuel José Maria 

·os a e S..t . ' 
10 

· <L r ecitou o seguinte. 
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Discurso 

Serenissimo senbor: - A academia real elas sciencjas, prezaqclo a incomp:u·a
vel honra de ser presidida por vossa alteza, e guiada pelo seu fiel patrioti smo, vem 
hoje expressar a vossa alteza o seu affecto, commum a toclos os portnguezes, pela 
sua chegada a estes r einos . 

A prosperidade ela patria., seren'issimo senhor, é o principal empenhq elos tra-
ba1hos academicos a que vossa alteza preside, a util applicação elos quaes passa 
tambem agora a ser immecli?-tamente presente a vossa alteza,. como Tegente elo 
r eü10 : novo estimulo, a ser preciso algum mais, aos esforços :1eaclemicos em tão 
nobTe emprcza; porq·ue, servir a patria, sendo acceito a seus pTincipes, é elo que 
só se satisfazem os elevados pensamentos portuguezes. 

Este vinculo, na vexclacle ele mui subido preço, ele vossa alteza com a acade· 
mia, deve des1Jertar as melhores es1J eranças a toda a monarchia. Os estudos pu
bli cas e a cultura elas letras e elas sciencias cl' elle cobrarão nova vida, ele que o 
estado alcançará todos os outros varias beneficios qnantos são os que ali se en· 
~erram. · 

Ah! a Proviclencia D ivina, que predestinou a vossa alteza para soccorro cl'esta 
leal nação, attenda nossas preces e nos continne esta benção, fazendo feliz o govemo 
de vossa alteza . 

Resposta do in.tàn:te rcg·en"tc 

Agradeço as expressões ela academia, que eleve ficar certa do interesse qne 
tomo nos seus progressos, a bem elos quaes fiU'ei quanto em mim col>ber. 
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IV 
rl' l'n.t,a.-sc ainda dos tumu ltos de julho de 182 7, yulgo a. Anholada. - Prc1i.minn t·cs do processo contrn :ts prssons eu \·oldtla s 

. n. aq~clle movimento politico. ~Autos pa1·a. co!·po de dcli<:to1 summari os de inquil'i çào de tcst.crmmhas, dcvnssas o pl·o
n_uneta~ ua.s coTrcgodorias dos \.>ai t'l'Os elo Uocio c dos Romu larcs.- O procul·a.dor da corôn. rcmette A. c:una ra hcrcclitn
L'lfl. os traslados d-.ls cu lpas que peta respectiva mesa lhe tin ll nm sido euv i:ulo::J para p!·omovet· a. a.ccnsaçüo de quatro 
Pnrcs do reino; termos d 1cstn. . - Corresponllcucin. en~re um dos sec re tarias da ca mara c o corregedor do crime da côrtc 
c casa rcbtivamente no cscri>"iio do p rocesso. - Começam n.s sessões do julgamento. - Delmte sob ro se devht receber·•e 
"liobrcdita. :u:cusacã.o. - Not.ificnm-sc os pronunciados p:u·a compareCerem uo t.l'ibmull de justiça, - lnte l'l'ogn.torios aos 
~1lcsmos. - O arcebispo IJi ::;po do ]~lv as l'eqnor que sejam tw:neadas tcstcnum lJ ns cujo depoimento lhe era. contrario, c 
ap L·ese ntn o rol de outt·as para suu. dofeza: ordens n 1estc sen tido. - Reperguu l.as .a quem dcpoz nn.s devússas.- Con ft( . 
~to. na P_nu:.a do H.ocio quando saíram da. c::tm:ua <lois imlividuos ali cham::\dos para inquiri~~õcs . - ~lequerilncuto de um 
; . 0~ qucax:osos. - A mesa. officia ao gove rno, reclamando pz:ovidencias quo mauteuha.m o socego pub lico e punam os de 
t~~qucutes. -O comma.ndantc da. gn.aL·dn. do honra. ao pnlacio protesta.. contra as nsseryões do reque rente c procura jusd ?a.r-se.- P l'oscguem as rcporgunta s.- O arcebi spo requer nova uotifirnção c.lc testemunhas, e :15simlbc ó deferido. 
. filctos _ dos tniuistros dos negoc ias da justi\:;.L c da g nc l'l'a , participando as ordens que exp ediram úcercn. da occorrencin. 
:~grcss t va jun to ao cd ificio da. cnmnnt.- Rcquerinleuto dos pares do re ino accusados, por causa. de umas phrases es
~~tptas por Santos Queriol, qae elles j ulgam insu ltuosus; di~cussno e modo como se resolve a suppli ca . - O 1marquez d e 
~ ronte ira pedo que se esclareçam mcl ho 1' u.lgnns pontos da accu saçüo :t cllc feita, e offcrece o rol das testemunbus dl! 
( cfcza; clcpoimcnto (Postas, que se referem tnmbem ao conde da rl 'aipn.. - Contiuú.a. o julg a.ntcn to. - Discursos do ndvo
Saclo elo a.rccbisjlO e do procurador da corôa.- Sentença absolu lol'ia .. 

Na longa sel'ie de documentos j <í transcripto_s figuram algtms relativos á com
tnoção popular ele j ulho de 1827, mais conhecida pelo nome ele A1·chotadc6) e a 
fue os agentes ela policia deram nimia importancia com o intuito ele servir-lhes 
c: pretexto para procederem contra grande numero ele inclivicluos afl:'ectos· ao re
~lmen constitucional, de quasi todas as classes,- inclusive quatro pares elo reino, 

omo dissemos n'outro logar1 aos quaes sem clemora se instaurou processo, ficando 
COJntuclo dependente ela respectiva camara o decidir se devia continuar quanto 
aos tnen1bros cl'ella pronunciados, conforme era expresso n'um elos artigos ela 
~arta. O modo como a assembléa hereclitaria, no pleno uso das suas prerogativas, 
resolveu este ponto, consta tambcm dos anteriores capítulos; resta-nos, pois, da.r 
cou~a elo curioso julgamento; mas antes d'isso é necessario que se registem aqui 
08 atltos para corpo ele delicto, summarios ele .inquirição ele testenmnhas, devas
s~s, l~ronuncias, etc ., feitos nas corregedorias elos bairros elo H.ocio e Romulares, 
Piescmclinclo só elas assentadas, porque o essencial cl'estas encontra-se nos depoi
lUentos ele todas as testemunhas ele accusacão, a quem o tribunal chamou ~ts re-
})ero- · ' lo untas. As allncliclas peças e algumas outras jnntas ú.s . ·essões ou em notas 
ac lavaln-se ainda ineclitas. . 

Bairro do R.ocio 

Auto para corpo ele delicto 

ln Ann~ elo nascimento ele Nosso Senhor Jesus Cbristo ele 1827, aos 28 dias do 
doe~ de Julho, n'esta ciclacle ele Lisboa e casa ele morada elo clesemoargaclor Izi
ao~~ Antonio . c~o Amaral Semblano, corregedor ~lo. ·crime cl? . b~ÍlTO elo Rocio, 
bl" e eu escr1vao de seu cargo estava, por elle mm1stro me f01 cl1to que era pu
ca~l~ e notorio, e nó~ o tinbamos. o~servado, que por. motivo de se h~ver pu~li
cle . em a tarcle do dw. 24 . a dem1ssao que a senhora mfanta regente fora serviclfL 
e Detar ele ministro elos negocias ela guerra a João Carlos ele Saldanha Oliveira 
Pl'a aun, o povo se associàra e reunira logo no principio da noite d'esse clia na. 
cli{fç~ elo Rocio, cl'este bairro, e cl'ahí elivagtí.ra tumultuaria e secliciosamente por 
1110 ~~entes. r nas com alaridos e gritarias aterradoras c1e ccmorra a senhora regente, 
e 1

11 ~ J'rJgoso, morra o intendente, viva João Carlos Saldanha no ministerio», 
l1l t~UltoF:> outros vivas e morras produzidos elo espirito ele r:ebellião, sedição e Ül-

to contra as attril)nições, r espeito, obccliencia e decoro á senhora infa.nta re-
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gente e ·ataque ás primeints auctoriebdes, o que se r cpctínt em as noites <.le ~5, 
::!6 e 27; e para previamente se verificar este acontecimento e instan.rat· nlten o
r es procedimentos, mandou lavrar este auto para procecler a snmmarw de teste
nmnhas que forme o corpo de delicto, qne assignou commigo escrivão, Francisco 
Antonio Alvares, qne o escrevi e em fé de verdade o assig-nei. = A mand Sem-
blano. =F1·ancísco · Antonio AlvctTes. · 

8utnmari0 para corpo de delicto 

Aos 30 de julho ele 1827, n' esta cidade ele Lisboa e casas de moracla do des
embarO'aclor Izicloro Antonio elo Amaral Semblano, corregedor do crime do bairro 
elo H.o~io, aonde eLl escrivão elo seu cargo estava, por elle ministro foram suiDma
riamente. perguntacb.s as testemunhas seguintes. Eu, Francisco Antonio Alvares, 
o escrev1. 

P1·irn eiTa testemiunha. - P edro Antonio de Carvalho, capelli~ta, morador na 
praça elo Rocio, freguezia de Santa Justa, idade trinta e oito annos, testemunha 
jLlracla aos Santos Evangelhos . E, pGrguntaclo pelo auto, disse que sabia, l)e]o 
.observar, que em as noites declaradas no auto houve grandes ajuntamentos ele 
povo em g1·itarias de vivas , comprehendendo n 'estes a J oão Catlos Saldanha, .e 
de morras a diffel·entes pessoas, ele que só percebeu entre clles fal1ar-se em Tn
goso, e em uma das noites em aquelle tumulto se lia um papel, ele cuja leitura 
só per cebeu a palavra «primeiro>>, e ouviu clize1· que esses tumultos correr am por 
cliffer entes partes d' esta capital, apeclr ej.auclo as j anellas do intendente geral' ela 
polícia e elo chanceller da casa ela supplicação i e :mais não di sse nem elo costume,, 
e assignou com o dito ministro . E eu, Francisco Antonio Alvares, o esc1·evi.= 
Amaml S emblano = P ed?'o Antonio de Ca1·valho. 

S egunia testemunha ,- José Joaquim de Oliveira, merceeiro, morador na yra ça 
do Rocio, freguezia de Santa Justa7 idade sessenta annos, testemunl1a jmacla 
aos Santos Evangelhos. E, perg tmtaclo pelo auto, disse que sabia, pelo obserYar, 
que em as noites declaradas no auto houve gramles ajuntamentos de povo na 
praça do Rocio e clifferentes ruas cl'esta capital em tumulto e alm·ido, entoando 
vivas a Saldanha e « quereiDos o Salcht.nha, mol'l'a '1'1·igoso >~, e ouviu clizer que• na 
mesma praça elo Rocio entro aquelle tumulto . se lêra um IJapel em que se obser
vava a creação de uma r egencia, ele que havia de se1· presidente João Carlos 
Saldanha, e ouvira dizer que aquelles tumultos se clirigi1·am a casa elo intendente 
geral da polie.ia, lhe haviam apedrejado as j anellas e o mesmo haviam feito ao 
chanceller ela casa da supplicação; assim se ouve em geral dizer que aquelles tu
multuarias tinham premeditado assassina~· todas as auc toriclacles i e mais não clis~e 
nem elo costume, e assignou com o sobredito ministro . E eu, Francisco AntoniO 
Alvaí·es, o escr evi. = Ama1·al Semblano =José Joaq1~irn de Oliveira . . 

Te1·cei1·a testemunha , - José T eixeira Pinto Chaves Cabral, escr ivão-do crv.el 
da côrte, moracloi· na praça d.o Rocio, freguezia ele Santa Justa, idade quarenta 
e cinco annos, t estemtmha j urada aos Santos Evangelhos. E, perguntado :pelo 
auto, disse que sabia, pelo observar, que em as noites ahi declaradas houve aJ~ln
tamentos populares em tumulto e alaridos, elos quaes lhe percebeu clizer em c< Vl;ro. 
o nosso immortal Saldanha, que ha ele salvar a patria ; morra 'l'ri g·oso, que é ma
roto e patife i abaixo o intendente»; e n'estes tumultos corr eram clifferontes rua.s, 
e é constal,J.te que foram apechejaclas as j anellas elo intenclente geral ela policJa 
e elo chanoeller ela casa da: supplicação, e fazerem representaç~(o ao ministro elos 
negocias ela fazenda; e em uma elas sobreditas noites obs.ervou que na praça elo 
Rocio, junto ~~ guarda dos dignos pares, deram vivas e morras, e depois viera:JJ1 
}Jara defronte ela calçada elo Duque, acompanhados ele tres soldados ele cavallarlfl·, 
c· ahi n'aquelle ajuntamento houve uma recitação que parecia lida ele pa.pel, de 
que não pôde comprehender palavra ~lguma, observando igual iDente que .á portn 
ela loja do confeiteiro no Rocio, n . 0 31, se accencleram dez-ou clo~e archotes par.a 
acompanharem aquelle. tumulto, e ouviu dizer que aquelle confeiteiro fôra o?ri
o·ado a guardar dois o~ tres feixes de archotes para aquelle fim ; e mais não cl1sse 
~em elo costume, e a12signou com o dito ministro. E ou, Francisco Antonio Alva
r es, o 'escr evi.=Amct?·etl Semblano=José Teixei?·a Pinto Chaves Cabral. 
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Conclusão.- E logo fiz este summario concluso. = Francisco Antonio Alva
r es, o e screvi. ~ Conclm:;o. 

Despacho. - Procede para lavrar-se auto ele devassa. Lisboa, 30 ele jtllho de 
18 27. = A mw·al S em"úlano. 

A uto para d e vassa 

Anuo elo nascimento de :Nosso Senhor J esus Cru·isto ele 1827, aos 31 dias elo 
Iuez de julho, n' esta cidn.cl e de Li sboa e casas ele moracla elo desembargador Izi
doro Antonio elo Amaral Sernblano, corregedor elo r:rime do bairro do Rocio, 
aonde eu escrivão elo seu ca.rgo estava, por elle ministro me foi dito que pelo 
summario ele corpo el e cl elicto a que t inha procedido se v erificava que em as noi
tes elos dias 24 a 27 elo corrente se tinha sublevado grat).cle multiclão ele povo. nas 
praças e ruas cl 'esta capital, e t ambem nas cl'este bairro, desenvolvendo espirito 
de r ebellião ~ sedição pelas vozerias que entoavam de vivas e morras a cliffer en
t es auctoriclacles, manjfes tanclo que o seu fim se dirigia a contrafazer. a vontade · 
da senhora infanta r egente e a tornar sem effeito o decreto que ella fôra servida 

. cxpeclir de demissão de ministro ela guerra a João Carlos de Saldanha Oliveira 
e Dann, r epetinclo por isso m'uitas vezes «viva Saldanha, a.c"ima Salclanha_lJ 1 indo 
llU1~ e outra noite com estes alaridos ú casa do mesmo Saldanha, r emata,ndo es. 
l'Uotlns da noite de 24 com atacarem na su:1 propria morada o intendente geral 
da policia, cobrindo-o de injurias e opprobrios , querendo levar dentro a, porta 
para o assassinar em, e ele que foram prevenidos, por isso qne patrulhas volantes . 
]~ara ali se encaanin haa:am, e por isso aquelies tumultos se dissolveram e ausenta
r a-lu.. Em a n oite elo dia 25 se r epeti1:am os mesmos tumultos, vag·anclo por diffe
rentes ruas com as sobre ditas gritarias, dirig·indo-se a casa elo juiz elo p0vo na 
rua :los Panqueiros, n'este ba irro, subindo-lhe a escacla alguns dos tnmnltnarios; 
coag1~1clo-o a fazer e le va~r . r epresentação á senhora inf:mta regente para r estituir 
ao IUmistcrio o mesmo Joã o Carlos ele Saldanha, indo uma c segunda vez á mo
~ada elo intendente geral da policia, repetindo-lhe os insultos da noite antecedente, 
Setn se acobarclarem por motivo ele se haver ali posta do uma creseida gnarcla, a 
~ualnão totnon medida alguma, antes parecia consentir n'aquella desenvoltura! 
{,l'U a noite ele 26 se repetiu a mesma scena tumultuaria e atelTaclora pelas ruas 
c este bairro com· clesen'toaclas V'O_zerias ele ccmOJTa a tyr:.mna, morra a infanta, 
~orra ... (expressões tão affrontosas que se omittem), morra o monstro, morra o 
~ten~lente, n;ona o 'l'rigo~o, m?rram as clamas ~a infant_a (cum nomes _mu!to ir:-
t co1osos) , v1va a repnbhca: v iva o nosso pres1d nte, viva o nosso pnmmro di
d'a~r, vi:ra João Setimo Salc~a~ha, 'mo~Tam to.das as auctoricladesn. Na n~a~hã 

~s tas n01tes se observaram dtstlcos escnptos nas paredes das casas, que chz1am 
b~~~a a republica, viva Salclanha n. Em a noite ele 27, estando preparada ig-ual pertur

, <Tlo e já r eunidos aquelles grupos nas praças, se clesenvolveram energicas medidas 
)e os e:x. .mos conde da Ponte, ministro ela gtwrra, e concle ele Villa Flor, comman
c ante da força armada, que fizeram disper sar aquelles grupos, e em g-rande parte 

· ~e restabeleceu a hoa ordem, menos os costumados alaridos ele vivas e morras 
/sele o quartel elo corpo do commercio, á Boa Hora, ao quartel ele caçadores na
e 

1~naes de Li ·boa occidental, no convento elo Carmo; e como similhautes factos 
b l~rn _uma perfeita anarcbia e r ebellião, dirigidos a atacar as attribuições da so
á:l an~a, ~nffocar o governo c substituir uma republica; eram ele offensa e insulto 
seo·t)~llUeJr~s ~u_ctoridadcs e de vexação para o p_ublico, qu:e viu pcrclida a sn.a 
ze0 ll::tnça mclrV!clual e como taes ele devassa offimosa: por ISSO me ordenava fi
ellsse e~te auto, e como parte cl'elle lhe juntasse o elo ·corpo ele delicto, para por 
t ese :e. lnquir~rem . devassamente tes~emunhas , para se descobrirem os amoti~aclo
eour IevoluClonanos, e serem ~umcl?s. confor~e as suas c~llpas, a? :1uc sattsfiz, 
fé tnnauclo este auto 7 que o dlto m1mstro assignou comm1go escnvao, que dou 

PÊssar na verdade o seu .conteúdo. 
lAc u! Francisco Antonio AlYares, o escrevi e a ssignei. =Ama1·al S emblano= 

tnclsco Antonio Alvares·. 
( D espacho de pronuncia 

)brio· a . ~· l" F N Jj1 ~ T' "' b" d El ;as e a F' ~o < a pnsao c 1 vramcnto a ' nao, a J.! uao, a J.! uao c ao 1spo ~ ' < , 
uoes ele tacs oflicios, oceupações, postos c cmpreg·os . L ance-os no hvro dos 
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culpados e passe orde!U el~ pri são, r equisitando-se l1 elos rrivile_gi ados, e., Se pe:.·
g untará a t esten:iunha r efencla que falta, logo que cesse o unpeelnnento .. Este ~I~
me, classificado em le.sa-magestaele ele prin:eira cabeça, parece não deix ai' pnvi
leg·io ele fôro aos militares pela clausula ela le1 ele 19 de dezembro de 1826 «actuaes 
circumstancias >J, que se não podem estender á epoc1:~ elos factos ele q~1~ se trn.ta; 
no entretanto remettam-se traslados da culpa elos mth~a.res presos ao JUlZO elo sen 
fôro c abi se deciclirá ela compctencia; continuem os interrogatorios aos r éus pre
sos i)or este juizo, c não a:ssim _aos que, ainda pronunciaelos n' esta_ devassa, o fo
ram primariamente em outra, na qual ten\, ele .·er o processo lcgahsn.do com per
,;·nntas · e ultimamente será remetticla estn, devassa á distribuição elas vm-as elo ,.., ' 
urime da côrte . 

Li sboa, 14 de setembro ele 1827. =Amaral SernUlano 1• 

Bairro dos Rou:uilarcs 

Auto pura co1•po d e delieto 

Anna elo nascimento ele Nosso Senhor J esus Christo de 1827 , aos 28 dias 
elo mez de julho elo dito anuo, n'_esta cidade ele Li sboa e casas ele morada _do cles
embargaelor Francisco ele P anla ele Brito e Barros Villar, corregcclor- elo crime 
do bairro dos Homulares, aonde eu escT.ivão elas appellnções crimes vim no impe· 
climento elo ele seu cargo, ahi por elle minisü·o me foi dito que, constamlo-lh~ c 
sendo publico e notorio os tumultos sediciosos e r evolucionm·ios qne nas nOites 
eles dias 24, 26, 26 c 27 do corrente mez 'e anno tem havido n 'csta capitaJ p~r 
motivo ela demiss[o que na tarde ªo prim-eiro dia 24 se publicou do secretano 
el e estado dos negocias ela guerra, João Carlos de Saldanha Olivcirn, e Dann, e 
que no T erreiro elo Paço logo às Ave Marias se tinham n,ssociaclo grandes grupos 
ele homens maldizendo a soberana deliberação da sercnissimn. senhora infauta re
gente c protestanclo fazel-o r estituir ao mini sterio de q\le fôra clemitticlo, solta~clo 
vozerias ele vivas c morras, nuo só ~1s auctoriclacles, mas até á mesma seTenissiDla 
senhora infauta r egente e algumas ele suas damas, vagando por varias ruas cl' este 
bairro, r epetinclo alaridos r evolucionarias e atel'Taelorcs, sem r espeito á guarda 
elo T erreiro do Paço, qne ali estava, a qual não emprehendêra disper sar aquelle 
tumulto; e porque este caso .por força elo seu r egirnento era ele devassa, devendo
se primeiramente proceder a corpo ele elelicto por meio ele um summario que se 
eleve juntar à devassa, me ordenou mandasse avisar testemunhas pura o dito su~
n'tario de, corpo ele clelicto c que lavrasse es te auto, que -ass ignou. E eu, AntoniO 
José ele Sá Leão, o escrevi c assignei. = Villm·= Antonio José de Sá Leão. · 

Sun"lmario para corpo ele d elicto 

Aos 28 de julho de 1827 anuos, n'esta cidade ele Lisboa c car;as ele moracl_,, 
do desembargador Francisco ele Paula ele Brito Banas Villa.r, corregedor elo crt· 
me elo bairro elos Romulares , aonde eu escrivão -d'esta devassa. vim, abi por elle 
dito ministro foram summaria.mente perguntadas pelo conteúdo no auto as teste
munhas seguintes. E eu, Antonio José de s~t Leão, o escrevi. 

P1·im.êint tes.temunlw.--'- João Diniz Collares, mestre la.toeiro ele folha branca, 
com loj a na rua do Arsenal Real ela J'llariuha, freguezia ele S. Julião, ele iclacl~ 
sessenta e dois aunos, morador na elita rua c freguezia, testemunha jurada _aos 
Santos Evangelhos. E, 11 erguntaclo 'smnmariamente pelo conteúdo no auto, chsse 
que sabe, por ver e ser publico, que houver a os tumultos indicados no auto _nas 
noites no mesmo mencionadas; ignorando quem fo ssem os sediciosos e amotina
dores; e mais não "disse nem do costume, e assignou com o mirüstro. E eu, An
tonio José de S{t L elto, o escrevi.= Villa1· = João Diniz Colla1·es . 

Segunda testemunlu:_t.- J oaqu~m ela Costa Tintas , com loj a ele besiclas _na rua_ c~~ 
Arsenal R eal ela Marmba, e ah1 morador, freguezia ele S . Julião, ele 1clael e se·_ 
senta e seis anuos, testemunha jurada aos Santos Evangelho s~ E, pergmüaclo snJll . 
mariamente pelo auto do summario, disse que nas noites indicadas ouvira as -vozes 

t Na mesma conformidade, nwta.tis muíanclis, a respeito do marqncz el e Fronteira, e condeS 
d<L Cunha e dlt 'l'ailJa. 
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c gritarias que houve no T erreiro elo Paço c })elas ruas, vendo passar gTandes 
tmnulto~ de povo dando vivas <l constituição e a el-rei; c é publico que fizer.am 
os . ~lesatmos constante. · elo mes:qto auto, que não viu por não saír ele sua casa; e 
ll1ats não disse nem elo costume e assio·uou com o ministro . ·E eu Antonio José 
l s· L ' b ' c e a. eão, o escrevi. = Villcw = Joaquim, da Costa Tintas . 
n·. ~e?·cei·ra testenmnha. - Berna1:clo Innocencio ele Sousa, confe~teiro, na rua 
f·ll ~lt:. do A~·sen a~ ~. Real c~a Man~ha, mo~·aclor na mesl'na pro~neclacle c rua , 
_
1eguez1a ele ~- Juhao, ele 1dacle vmte e sms annos, t estemunha JUrach aos San

tos Evangelhos_ E , perguntado pelo contetl.clo no auto, disse que vira os grandes 
- tnmultos e assuaclas com vivas e morras nas noites indicadas no auto, e anclanelo 
co~ archotes, fazendo tocln. a qualidade ele desordem, que são bem notorias ; e llms ,não disse nem elo costume, e assignou com o ministro_ E eu, Antonio José 
c e Sa Leão, o escrevi. = Villa?·= Benwnlo Innocencio ele Sousa . 
i C,onclustto. - E findo e. ·te auto summario o fiz concluso. E eu, Antonio José 
c e Sa. Leão, o escrevi.----' Concluso. 

1 . ç;espacho. - H ei por suppriclo o corpo ele clelicto, e proceda-se a devassa. 
IS oa, 28 ele julho ele 1827 . = Villcw. 

Auto p cl.ra d e vassa 

ele f'l.nno elo n~s imento cl,o Nos~o Senhor ~esus Christo ele 182_7, ao_s 31 elo mez 
bar~ulho. ~o dtG_o ~Imo, n esta C!cl~cle ele L1sb~a e casas de resJclen~Ja elo des~m
l aaclot 1! ranCisco ele Paula ele Bnto Barros V1llar

1 
corrj:)geclor elo C!'nne elo bauTo \os Romulares, aonde ett escrivão elas app ellações crimes vim por elle ministro 

~ólamaclo, no i~peclimento do ele _seu cargo, por elle ~:ninistro me foi dito que nf(o 
pelo smnma.no ele corpo ele clelteto, mas p elo que tmhamos observado, era bem 

constan.te e notorio que por motivo ele se publicar na tarde ele 24 elo corrente, 
all~ a ser~nissima .'enhora infanta r egente havia. clemitticlo ela secretaria ele estacl~ 
a ~s ~egocws da guen a a João Carlos ele Saldanha Oliveira. e Daun, se tinham 

11 
sslc_Iaclo no 'I erreiro elo P aço, clistricto cl' este bairro, grupos ele homens, que, 

t~:i~lzenclo a~uella so?e.rana clelibera_ção e pro t~stancl~ faz el-o _restituir ao minis
em ele ~ue fora clemlttrdo, s·e ç:onsohelaram logo ·clepors da nOite aquelles grupos 
sai ~~In so ele muitos centenares de homens, nus influentes, outros influicl0s e as-

-d~ all~clos, espalhando -se dinheiros ú populaça, soltando as aterradoras vozerias 
0 _. «VIv-a o Salclanha no ministerio, morram os traiclores, morra Trigoso, morra 
da. Intendente,,, e nomcanclo nos morras, com , nomes muito indecentes, algumas 
o·~·lllas de sua alteza, chcgamlo no mesmo sitio elo T erreiro elo Paço, o mesmo 
d' Lllo' a rodearem (sic) a carruagem elo cx. 1110 ministro ela mm·inha, cxiginclo 
sa~ d a cooperação e r epresentação a sua alteza para a. r estituiyão ele Saldanha, 
ti~~ 0 elo cli.to -'l'erreiro elo Paço-, por eliffercntes ruas cl' este mesmo bairro, repe
lll nc 0 as mesmas sediciosas e tumultuarias vozerias, e as de «moua a tyranna, 
Pt~b{;a a· · : (expressões as mais affro:ntosas e inclig~as 9-ne ~e omitte1~1 ), vi v: a 1;e- . 
timo ca, VIva o nopso presidente, vrva o nosso pn:nen·o d1Ct~clor, v1va Joao Se
o Chfalclanha, morram todas as anctoriclaclesll_, e nestes alanclos foram por toclo 
elo. . ~do acima, rua elo Loreto, encaminhando-se para casa elo chanceller rege
ze~'11ntend~nte geral ela policia e elo ex. mo ministro ele estado dos negocios da fa
elll c a, contmuanclo nos mesmos tumultos e gritarias ele vivas e morras e insultos 
lllat as seg-uin~es noites de 26 e 27 elo dito mez ele julho eorrente, até' que se to
no TIU a ~ mms energicas medidas pelos ex. mos condes da Ponte e Villa Flor, que 
l'êst· br~e n·o elo Paço e ruas dissolveram os gru})OS elo povo, e em grande parte se · 
tel cl e ~ceu a boa ordem, menos no qnartel elo eommercio, á Boa Hora, e quar
l'al1l e atn·aclores, ·no Carmo, assim como no theatro ·ele S. Carlos, aonde se r ecita
g'anç versos sedi~iosos, tendentes a proclamarem a r ebellião, a anarchia. e ~ vin
sobr~\ · pela c~emtssão elo r eferido l::lalclanha; havendo tambem nas manhãs elas 
nha c ~tas llOltes appareciclo escripto em as paredes ela rua Augusta r<viva Salda
são 't~Ila a republica>>; e como similhantes factos e ajuntamentos revolucionarios 
sima enc e~tes <Í anarchia, contra o respeito e obecliencia e attrihuições ela sereni s
ras 'atse~hora infanta r egente, contra a c~tabilidacle elo throno e ataque ás primei-

. ' lc ·oriclacles, porqu e o são, e ele terror c pertmbação ela ordem pul{lica mau-
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tidas pelas leis e com infracção cl'ellas, e por isso caso de devassa, à c1ne cleYe 
proceder ele officio pela parte que lhe toca, para averigLlação e conhecimento dos 
ditos factos, e dos amotinaclores, cooperadores e a\lxiliaclores cl'elles, a fim ele se
rem ·punidos segundo a gravidade do delicto, me ordenava que para a dita cl~
vassa manclasse avisar testemunhas e lavrasse este auto ele devassa, que ass1· 
gnou. 

E eu, Antonio José de Sit Leão, o escrevi e assignei. = Villar-:- Antonio José 
de Sá Leão. 

Déspacho de pronuncia 

Dê-se em culpa o acrescido, a Fuões ele taes, occupações, postos e empregos, 
c outrosim obrigam a prisão e livramento as test~munhas referidas a Fnão de tal, 
aos ex. mos Fuão, Fuão e Fuão, e arcebispo bispo de El v as; e a Fuõcs ele tal. O 
escrivão ·o hmce no rol elos culpados, procecle).ldo-se na fórma da lei, e tirando 
traslado elos privilegiaclos ·para se remetterem para estação competente. 

Lisboa, 9 ele outubro ele 1827 . = Villw·l. 

Oflicio 

111.mo e ex. mo sr.-Tenho a honra ele transmittir a v. ex." os traslados elas cul
pas qne v. ex.", segtmclo a rer:iolução ela camara, me en vío~l· para promover,, 
na conformidade do artigo 42. 0 ela carta, a accusação elos quntro dignos pares 
pronunciados; e junta aos autos dos ditos traslados vae por escripto a accusa· 
ção que promovi, para que v. ex. a a queira apresentar na camara elos dignos 
pares. 

Deus guarde a v . ex.a Em Lisboa, f3 ele fevereiro de 1828. -111.1110 e ex . mo 
sr. marquez de Tancos. = O procurador da corôa, Lucas clct Silva Azereclo Cou
tinho. 

Accusação a que se refe:o:-e o officio supra 

O procurador da corôa, na conformidade do artigo 42.0 ela carta, accnsa os 
qtlatrQ c1ignos pares, o ex.mo e rev.mo arcebispo bispo ele Elvas, e os ex . mo~ marquez 
ele Fro-nteira e condes da Cunha e ela Taipa, pronunciados em devassas por tu- _ 
multo de sedição c rebellião acontecido n'esta capital em as noites de 24, 25, 26 
e 27 de julho ele 1827; e porque o caso e ele breve summario conhecimento, S~G
gunclo a natureza do clelicto e leis ainda em vigor, o:fferece em accusação dos 
pronunciados o auto e corpo ele cl.elicto e as testemunhas elas mesmas devassa~, 
para que, legalisanclo-se o processo com os competentes interrogatorios, audiencla 
previa e termos necessarios da natnral clefeza, sejam pelo merecimento -ela culpa 
verbalmente julgados e sentenciados, depois de assignaclo o tempo para :fin.al alle
gação, ou praticadas quaesquer formulas ele juizo qu.e parecerem de justiça, ob
servando-se n' ellas o artigo 126.0 da carta, que faz publicas todos os actos do pro
.cesso ulteriores á pronuncia. = O procurador ela corôa, Lucas da Silva Aze1·edo 
Couti?Jho. 

Oflicio 

IlJ.mo sr. - A camara dos pares do reino, devendo formar-se em tribunal de 
justi~a para, na ~onfo1·miclade do artigo 41.0 da carta constitucional, julgar o~ qt~~
tro drg·nos pares mcursos nas culpas dos traslados da pronuncia que v. s.'1 clu·rgnl 
á mesma camm·a em officio de 2 ele janeiro proximo passado, o ex. mo e rev.1110 

l:lll'

cebispo bispo c1e Elvas, e os ill.mos e ex .11105 marquez ele Fronteira e. condes 
da Cunha e . da Taipa, me encarrega ele deprecar a v. s. a um dos escrivâ',es do 
crime d~ côrte e casa para servir ele escrivão elo processo ; servindo-se · v . s ·a de 
mandar comparecer na secretaria da camara o que por v. :;;. a for nomeado, .a 
fim ele se lhe intimarem as onl,ens concementes á execução do objecto de que 60 

trata. 1 
Deus guarde ~ v. s." Palacio ela camara do.s pares, em 4 ele fevereiro c~ 

1828.= MctTqnez de Tancos) par elo reino secretario.= Ill . mo sr, . Sebastião Jos 
Garcia N ogneira, corregedor elo crime da côrte e casa. 

I Em idcnticos termos relativaÍJlCnte aos tres outros pares do reino . 
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Oftlcio 

IU.mn e ex. mo sr.-Em cumprimento elo que me determina a ca,mara dos dignos 
pares elo r eino pelo officio que v. ex.a mo elirigiu na data ele hoj e, passo a dar as 
orcleJ?-s nccessarias para que ámauhã se apresente na secretaria ela mesma camara 
0 escrivão elo meu cargo·, Caetano Machado de Matos, que n0meio para ir r eceber 
0 executar as or elens que lhe forem dadas. 

Deus guarde a v . ex. a Li sbon., 4 ele fevereiro ele 1828 . -- 111. mo e ex.mo sr. mar
quez ele Tancos, eligno par do r eino secretario. = O corregedor elo crime ela côrte 
e casa, Sebastião José Gm·cia Nogueinc. 

O:flicio 

~. IlJ.mo e ex . mo sr. - T endo a camara elos pares elo reino designado o dia quinta 
. en·~ 7 elo corrente, pelas onze horas ela manhã, para se formar em tribunal ele 
J~lshça, para na conformidade do artigo 41. 0

1 § 1. 0 ela carta;~ julgar os quatro di
gnos pares, o ex."' 0 e r ev. 010 arcebispo bispo de Elvas, e os ill. 0105 e ex. 1110 5

· mar
luez c~e Fronteira e condes da Cunha e da T aipa, a mesma camara me encarrega 
c e _assim o participar a v . ex . a para :vir no r eferido dia e hora fazer a accusação · 
como procurador ela r eal corôa, em observancia elo artigo 42.0 ela r eferida carta. 

1 
Deus guarde a v . ex. a PaJacio ela camara elos pares, em 5 de fevereiro de 

828.- IJJ.rno e ex.1110 sr. Lucas ela Silva Azereelo Coutinho. = Mcmzuez de 'I'ancos. 

O:flicio 

. lll. mo sr.-O sr . presidente da camara dos pares elo r eino me encarrega ele 
\eme~tm: a v. s. a o incluso requerimento ele Caetano Machado de lVIatos, escrivão. 
~ 0• crnue da côrte e ca.sa, em que }Jecle que seu :filho, Antonio Caetano Machado, 
8~Ja admittielo para escrever nos processos dos dignos pares pronunciados, visto 
esta.r para tanto habilitado e servir tambem Gl e escrivão das perguntas, pois que 
as molestias habituaes que o supplicante padece não lhe permittem poder cabal
tnente, desempenhar a conunissão para que se acha nomeado; e outrosim me en-
carrcg·a l t' . a . b d . J a a ~ c e par 1c1par a v . s. que a camara nen 11ma UVlCta t em em que v . s. 
~lllctol'Ise a admissão que o supplicante exige para seu filho escrever nos r eferi
a~ processos, uma vez que v. s . a assim o participe em fórma á mesma cmnara, 
'c 1Dclo-o nas circumstancias lle poder legalmente exercer aquelle encargo . 
~i eus guarde a v. s .a Palacio da camara dos pares, 6 ele fevereiro de 1828.= 
' cwq·uez de 1hncos.=ll1.100 sr. Sebastifio J osé GarcÍft Nogueira. 

R eque1·imento a que se r efere o officio anterior 

cl ~ignos pares do r eino: - Diz Caetano Machado ele Matos, escrivão elo crime 
ll a corte e casa, que tendo sido nomeado para servir ele escrivão u'esta camara 
nos ,Processos elos quatro dignos pares pronunciados nas devassas dos bairros elo 
cli:~lQ e Romu)ares pel.os súccessos qu e tiveram logar n 'esta capital nas noites_ dos 
cri ele 24 a 27 ele Julh o elo passado anno, pelo desembargador corregedor do 
eu~m: <;la côrte e casa, expõe o supplicaute gue, tendo, em consequencia elas suas 
08 elmlcl~cles, supplicado ao senhor D. J oão VI, ele gloriosa memoria, que durante 
cau:el.l~ unpee1imentos podesse servir o r eferido o:fficio juntamente com o, suppli-
3 d c seu filho Antonio Caetano Machado, lh e foi tanto outorgaelo por decreto ele 
lbe 

0 novembro ele 1824, em provisão elo clesembargo do paço de 16 elo mesmo se,: fi1J anuo . Em taes circumstancias pretende elle que esta camara aclmitta o dito 
serv·. 10 para escrever nos ditos processos, vjsto que esUt para tanto habilitado, e 
snp 

1lic tambem de escrivão das perguntas, por causa do mesmo impedimento do 
a ll~o an~e, . n_o processo elo _deputado M~nuel Chris~ov~o, a~tenclenclo-se tambe~ 
pt111• .:-penmttJrem as molesbas elo supphcante a asslclmdacle elo trabalho e escu
clign ~ç,~o q:w clemanclam os ditos processos. - P. ;,i, cãmara dos dignos pares se 
de ]I;~ c efem· ao supplic:mte na fórma CXIJOsüt . - E- R. M. cé = Caetano Machado 

c~tos. = (Seg-ue o reconhecimento elo tabcllião J oão Luiz F ernandes Brag-a.) 
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Oflicio 

Ill .mo e ex .mo sr . -Antonio Caetano Maehaclo, filho do supplieante Caetano 
1\hchado ele Matos, está anctorisaclo por decreto el e 3 ele novembro ele 182L1, em 
consequencia elo qual se expecliu provisão pela mesa elo clesembargo elo paço em 
lô elo mesmo mez, para servir, não só nos jmpedimentos do supplícante, mas tam
bem conjunetamente com elle o offieio ele es~rivão elo crime ela côrte e casa, ele 
q no é proprietario, cujo serviço pratíca n' este juizo, que o r eputa legitimamento 
habilitaclo para esc~·over nos processos e mais diligencias q ne são c1istrib.uiclas ao 
dito officio; pelo q11e parece que a acbnissão pretendida pelo supplicaute póde t~r 
lagar, visto ser verdadeiro o seu estado .morboso, uma vez qL1 e a camara dos ch-
gnos pares do reino assim o haja por bem. . · 

É o que rqgo a :ov . ex." se digne fazer presente ao ex.1110 sr. presidente ela 
mesma camara . 

· Deus g uarde a v. ex. a Lisboa, G ele fevereiro ele 1828.-111.1110 e ex.mo sr. mar
quez de Tancos, cligno pa:r elo r eino secretario . = O desembargador corregedor elo 
crim e da côrte e casa, Sebastião José Ga1·cia Nogueim. 

Tribunal dejustiça da ca:Inarà dos dignos paL·es 
do reino 

. Prüneira sessf•o - 7 de f'evereiro 

O prc r3iclento abriu a sessão pélas onze horas ela manhã, achando-se reunidos 
trinta e tres pares {lo r eino; a saber : duques ele Oadaval e de L afões; marque
z s de Abrantes, de BeUas, ele Borba, ele Lavradio, de Louriçal, de Ulhão, de 
Pombal, de Tancos1 ele Vagos, ele Vallada e de \ Talença; condes ele Alva, ele An~
dia, ele Carvalhaes, ele Ceia , ela Ega, da Figueira, elas Galveias, ela Lapa, de 1 1-

nhares, da Louzã, ele Lumiares, c}e Mesq,uitella, de S . Miguel, de Obidos1 ele Pa
r aty, de Penafiel, da. Ponte, elo Rio Farelo, ele Sampaio e de. Vil la F lor. 

O secretario conde ele Mesquitella leu as participações que clirigi·ram á camara, 
por se acharem impeeliclos parn, assisti1· ás sessões, elo tribunal, pela sua honra e 
consciencia: o cardeal patriarcba; bispos elo Algarve, da Guarda, de Pinhel, ele 
Coimbra, de Vizen; deão de Villa Viçosa; marquezes de Sabugosa e ele Vianna; 
cond~s ele Mlirça, ele Porto Santo, de Belmonte e ela Povoa. . 

Entraram, tomai1clo os seus logaTes, o procm·ador ela corôa e o escrivão . 
O primeiro cl' estes leu a ~ccnsação contra o arcebispo bispo ele Elvas, wnr-

quez do Fronteira e condes ela Cunha e ela Taipa i . · 

Co:r-.rnE DE LINEARES: - Eu desejaria saber se o processo está já })l'inéipiaclo 
ou se este é um acto preliminar, porque a accnsação me parece ser uma parte elo 
processo, e n'esse caso creio c1ue os dignos pares não foram cjtados, como o ele
vem ser, nem se lhes deu a lista ela s test emunhas que clepõem c01;ttra eJles . 

O oNDE DE S; MrGuEJ_,:- Conforme . as instrucções àpprov.aclas pela cam~ra, 
esta eleve cleciclir ag·ora se toma ou n~io c.onhecimento da accusação, e clepo1s é 
que se hão de notificar os pares para comparecerem perante o tribunal. 

CoNDE DE LTNIIAHES:- Se a camara tratar .ela questão ele aclmittir on uã.o a 
accnsação, eu fallarei sobre _esta materia. 

1 Vide pag·. 296 cl'este tomo. Eis os termos da a1,1tuação : 
uAm1o do nascimento de No~>so Senhor J esus Christo de 18~8, aos 7 dias d0 mez de. feve

reiro, n'esta côrte el e Lisboa, na sala ela camara c)os dignos pares do reino formada em tribunal: 
por det erminaçilo do ill."'0 e ex.'" 0 8r. duque de Cadaval, pxesiclente, autuei a accusaçfio que fL 

mesma c:)rnara offereceu o ex."'o sr. desembargado1· procurador da coJ;ôa, a respeito elos dignos pa· 
res do rei~10; a sab.er: o ex.'" 0 e rev.'" 0 sr. arcebispo bi.s]JO ele E! v as, o ilJ.mo e cx."' 0 sr. roa1:que! 
de Fronte1ra, e os dl.mu.s e ex. "'0

'. s~s. condes ?~a Cunha. e .Taipa, por haverem sido pronunc1~do7 
nas. devassas ele tum11~tos de sechyao e r ebelhao, ac0nteCJelos n'esta c~pital nas noit~s el e 24 a~
ele .JUlho elo anno pro:nmo passado de 1827, a que procederam os corregedores elos b:urros elo ~t 
cio e Romulares, bem como os traslados extrahidos das referidas devassas elo que diz respel .

0 

- aos ex.mos accusaclos, que tudo é o que se segue. Antmlio Caetano Machado' escrivão cl<:t corl'e~ · 
1 ' · ss1· ção do crime da côrte e casa, nomeado pe a camara para o presente processo , o escr eVI e a • 

g nei. = Antonio Caetano 1l1aoltctdo. ,, 



. CüNI E DA PONTE : - Não sei como a camara póde deix ar ele tomar conheci
mento da accusação. No outro dia já decidiu que a pronuncia era procedente, e 
portanto par ece-me inutil votar-se sobre este ponto. 

CONDE DE S . MIGUEL : ---:- Eu convenho com o espírito elo c1ne disse o. sr. conde 
da Ponte, mas esta é a letra das instrucções . . . 

"' CoNDE. DE LINHARES:- Devo r epetir o · que j<i disse em outra occasião, que 
uao posso admitti r nma accusação sem ser documentada em ~videncia clara. 'l'e
u~o on:iclo ao sr . procurador da corôa uma r ecapitulaçfio geral da pronuncia, mas 
nao V~J O particularisar n enhum facto novo que possa auctorisar a; acetlsação que 
pretende fazer. Eu p eço que se ·torne a ler a accusação . 

O escrivão leu outra vez a accusaç,ão feita p elo pro.curador da cor ôa . 
. CONDE DE LINIIARES: - A accu sação, pois, limitou-se ülteü·am ente á pronun

Cta qu e j <í. foi presente a esta camara. Se se-m e p erguntar se eu julgo que esta 
accus~ção eleve ir progredir, direi que não, porque t endo já votado contra a ac
cnsaçao como insufficiente e não. fLmdamentada, r epetir ei agora o m esmo, obser
~anclo que o sr. procurador cl~ cm:ôa n~~a acrescenta áquep a pronunciá ; e por-
auto voto para que a accusaçao se.J a r e,1 mtacla e declarada Improcedente. 

lVIARQUEZ Dl~ VA.GOS:-Sr. presidente, peço a v . ex.a queira consultar a ca-
mara se aclopta os artigos 5. 0 e G. 0 elas instrucções provisorias . . 

CONDE DA PONTE: - Segundo o que ouvi di zer ao sr. conde de Linbares, 
)ar~ce que se poderia 1;ecusar esta accusação . Eu tambeni suppouho que se p o
~ ena r ecu sar, se se pozesse á votação o que propo21 o sr. conde de S. Miguel, 
porque logo que um obj ecto se põe ~1, votáção é porque existe a liberdade para 
P~del-o acceitar ou r ejeitar; mas a camara n' es te caso não pó ele decidir que se 
~ao receb a a accu sação, porque é uma causa que j á está decidida, qua.nc1o se 
c eclarou qne a pronuncia er a procedent e, e em consequ encia se mandou que os 
accnsaclos fi cassem suspensos · do exer cício elas suas funcções ; com tudo, se a ca
b ara julgar quo se elev e votar conforme esse ar tigo , eleve antes precede!' um ele-

ate ~obre a r asão ela accusação, e então eu pedirei a palavra para fallar n 'essa 
mate na. 

· ÜONDE DE LINrTARES : - Se a accusacão .forma parte elo processo, eu entendo 
que não póde ser r ecusada, e então é 'preciso seguir -se a clee.isão final elo pro
cesso . . l 1. . . ( 1 . . 1. ) 
t : .' ~as como se JU ga ser este um acto pr e .nnmar e c e1xem-me ass1m c 1zer 
sl.l:na, Intimação que se Ütz ~í · camar a, r e1Jorto-me ao senticl o elo r egimento e as
s e~to _que pócle ainda ser r ej eitada. Eu voto sem escrupulo n enhum para que o 
~ eJ ~ \ J~t expuz os motivos que tinha p~.ra r ej eitar a pronuncia , e como o sr . pro
nlll ac_ or ela corôa não alter ou em nacla a accusação, r eferindo-se em tudo á pro
t llll~Ia; eu ele novo voto para que a cam a;ra dê essa accusação por improceden
o:· Se a accusação formasse agor a j á p arte do processo, eu votar ia que não jul-
15~-va necessario ouvir testemunhas em defeza, visto que aquellas sobre que se :s abeleceria a accusação não a estabeleciam, e n'esse caso se poder ia passar ela 
coCcnsacã á l l' . . t . t t h a < ~ o .' sentença · mas serre o este um aeto pre 1mmar e m eu am en e es ran o 
c 

0 ~·acesso, creio qt~e a camara a pócle dar n'este momento por improcedente . 

111 °"1-r:DE DE S. lVIIGUEL :- Se houvesse uma ·lei que r egulasse como es~a ca
cl ::tra havia ele proceder em casos similhantes, não haveria esta questão. Eu sou 
cl~ n:es?lo p ar ecer, isto é, que a accusação cleye r eceber-se; mas ha este artigo 
i'iab l egimento, e nós devemos seguil-o . E sta é uma simples forma, mas cleve-s.e 
i:uc ·ter se a accusação eleve ser admitticla ou rej eitada. Eu não sei quem fez estas 

s rncç"' · • tig 50 oes, porque então não estava na camara; mas veJO que e expresso no ar-
o C · que a camara eleve cleciclir se ·toma ou não conhecimento da accu.sação . 

gin . ONDE DA PON'l'E : -Se se houver ele votar nà'.conformiclacle elo artigo elo r e
l'ia, lento, que1·o dizer, sobr e se ha ·ele r eceber ou não a accusação, isto não pocle
p1:0 se~· ~em nma discussão previa, funclacla sobre o m er ecimento ela clevassa e ela 
rno~~Cla: porque para se cle.ciclir que ~ão se r~c~ba é preciso aprese~tn:r a]gur:s 
nlia. ~ - _Em tal caso, como JCÍ antes cl1sse, p edma a p alavra para en:nttJr a ml-

oplmão. 

fez CoNn t•: DE LINHARES: - A cxistcncia cl' este artigo no nosso r egil.D;ento m e 
crer qnc talvez foi a intençfLo ela c~•mara o submetter esta gnestlLo a diver sos 
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debates. É pratica a':lmittida nos eliver sos parlamentos, que as decisões sej am sub
mettidas a varias votacões antes ela decisão final, e, suppondo que a cam::v·~~ 
aclopton já uma primeir~ decisão quando aclmittiu a pronuncia, não vejo obstaculo 
para que a camara torne a pôr a que.stão em debate ~ venha a .uma nova conclu
são . En desej ar ia que a camara cons1elerasse este art1go elo reg1men~o. como uma 
seo·Lmda leitura e que antes de mandar proceeler ao processo demehsse se com 

b ' . . . l . t"'o effeito achava que !'llle devm eXIstir, ou se as provas que se pro e uzw,m eram a 
fracas que não deviam merecer a attenção da camara . Portanto, não me opponho 
a que se ponha esta questão em debate, antes o julgo muito conveniente . 

O presidente consultou se devia pôr a votos o r ecebimento ela accusação, em
bora a camara já tivesse decidido ser competente a pronuncia. Apoz peq1leno 
debate, sobre se o procurador ela corôa e o escr ivão deviam estar dentro do s can
cellos da sala, durante a votação, a presidencia disse que em caso iclentico s.e 
obscrvára assim, porquanto acruelle acto não era como camaFa. dos pares, mas tr:
blmal ele justiça. A r espeito ela questão principal r esolveu-se nfi.o votar o r ecebi
mento dà accusação, porque o fizera quando declarou procedente a pronuncia . . 

O conde ele Linhar es r equereu se inserisse na acta o seu voto em contrano. 
O presielente designou o dia 9 para os r ét1s comparecerem1. 

S nbmett\')u-se tambem a votos o quinto quesito apresentado pela mesa em 4 
elo dito mez: c' Não sendo po!:!sivel talvez concluir os interrogatorios em uma só 
sessão, devem ser interrogados os dig·nos pares pronunciados na ordem em .que 
estão na lista da ehamacla, por idades ou por sortes ?» - A camara f>r efenu 0 

primeiro alvitre proposto. · 
CoNDE DE LINHARES : -Eu r eclamo que sej am logo citadas as .testemunhas, 

tanto as que faz em accusaçao1 como as que os clig:nos pares designarem para snn. 
dcfeza. A carta exige que as testemunhas estej am 1n·esentes ~t leittu·a do. proces
so, e a camara não quel'erá certamente deixar ele executar este artigo . E neces
sario1 p0is, que se notifique ao sr. procurador ela corôa para que corrobore a sua 
accusação com a presença das testemlmhas , que deve mandar citar, assim como 
aós dignos pares accusaclos , para que apresentem as suas testemunhas de clefeza.. 

PRESIDENTE: -Mas parece que ele verá apresentar-se uma lista das testemu-
nhas, c então é que se poderão notificar. '' · · 

CoNDE DE LINHARES ': - Segundo a constituição, a accusação sem te.s.temunba.s 
é uma peça inutil e sem valor algum. 

PRESIDEN1'E : - Eu penso que a camara convem em que se notifiquem as t~s
tenllmhas quando for occasião opportuna. (Apoiados.) Então a camara fica na JD

telligencia de que no sabbaclo continuad o processo . EstêÍ fechada a sessão . 
.Era meio dia e um quarto. 

Segunda sessão - 9 d e fevereiro 

F eita a chamada às onze horas verificou-se estar em presentes trinta e quatro 
pares elo r eino, entrando depois o concle ele L inhares, isto é, compareceram os 
mesmos da anterior sessão e o marquez ele Torres Novas . 

L ell-se a acta do dia 7, que ficou approvada, e em seguida o presielente n1an
clou entrar na sa1a o procurador ela corôa e os dois escrivães . Apoz estes apresen· 
tou-se o arcebispo bispo ele Elvas . · 

1 E is os termos em que foi dada e cumprida esta ordem: 
"A camara dos pares mar:.da ao escrivão do crime da côrte e easn Antonio Caetano 1\{ft· 

chado, que notifique os dignos pnres o ex.'" 0 e r ev.ma arcebispo bispo de E'lvas os ex."'08 rnarquez 
de .Pronteira, conde da Cunha e conde da Taipa, para compnrecerem no dia ~abbado, 9· de fev~ 
r eiro corrente, na camara dos pares, a fim de respomlerem aos intel'l'ogatorios qne se lhes ]l!LO 
de faze r na. mesma camara pel as culpas de que são accusados. . l 

«Palacw da camara dos pares , em Lisboa, 7 de fevereiro de l 828.= Duque ele f}aclav.a' 
presiden.te =lVfarquez de Tancos, p ar do r eino secretario= Conde ele ll1esquiteUa; par do rell10 

sccretano." . . . d'. 
"Em cm11pnm.ento da portana antecedentr ,. com ~ dev ida venia e respeito notifiqu ei os ; e 

p;nos pares do rem(• os ex. "'a e r cv."' 0 sr. ar ceb1 spo b1spo el e E lvas c os ex."'•' srs. marqucz , 
FroJJtcir a, conde da T aipa c conde da Cunha pani todo o COJlteúclo' na mesma portaria, de qutJ 
ficaram scientes. . . ~ . • , . • Anto· 

"Lisboa, 7 de fevcre 1r0 de 1828. = _0 cscrlV \lO da corrciçao do cnme da corte e mLsa, 
n i o Caetano JJ1a chado." 
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O secl'eta.rio marquez de Tancos fez a leitura elo artig'o 7. 0 elas instruccões 
provisorias, por este teor : uNo dia designado para o a.ccusado comparecer na:' ca
mara, tendo tomaclo todos os seus logares, o presiclente o mandará entrar, e fará 
ler em voz alta o auto ele accusação e todos os clocumentos em que se funda>> . 
~ An.CEHISPO BISPO DE ELVAS : -Eu requeü·o que os autos e 1)eças justifi cativas 

nao seJam lidos. Eu sei beln o que elles contêem, e alem de ser preciso não per
cler tempo, é tambem parte da defeza, que penso faz er, que se conservem por 
agora em uma especie el e r ecato . Eu peço, pois, a v. ex.a que consulte a ca:tnm-a 
para saber se dispensa a leitui·a elas peças justificativas. . 
. Assim se cl ecidiu, e o escrivão leu o auto ele accusação c o presicl ente fez o 
Interrogatorio, pela fórma segtünte : 

- Qtwira v. ex. a dizer o seu nome, idade, natnralidacle e filiação. 
-D. Fr. Joaquim de Menezes e Athaide, idade sessenta e dois annos com-

p~etos, nattual da cidade elo Porto, filho de José Antonio ele Menezes e Athaicle, 
Ja falleciclo, e de D . Rita Maria de Azevedo, igualment e fallecida. 

- Achava-se v. ex. a em Lisboa nos dias 24 até 27 ele julho do anno p\:oximo 
})assado? 

-Sim, senhor, estava em Lisboa. 
-Presenciou v . ex.a. ou teve noticia dos ajuntamentos tumultuosos que tive-

ram logar n' aquelles dias pelas ruas e praças d' esta cidade ? 
-Não presenciei, nem vi similhantes ajuntamentos; tive noticia d' elles por

que m 'o disseram. 
-Ooucoxreu v. ex . a de alguma maneira, clirecta ou inclirecta; para esses ajun-

- tamentos, dando conselhos ou ajuda por alguma fórma? 
- Não dei conselhos, nem concorri clirecta nem indirectamente, nem proxiJ.ba 

nem remotamente, porque estava doente e perigosamente doente, como mostrarei. 
-Tem v. ex.a ma.is que allegar em seu favor? 

t . - Eu tenho algumas ~ou~a.s que requerer. Primeiramente não r econheço a;s 
~ten1nnhas ela culpa por JUdlCiaes, sem serem reperguntadas e acar eadas na nn

n a presença e elo advogado que ha ele vir commigo, e, no caso d 'ellas não COIJ?-

p~recerem, dou por nullos todos os seus depoimentos e ele nenhum effeito em 
Jl.l:zo . . Em segundo logar protesto contra todas as nulliclades do processo e contra 
~ n~llüclacle ela pronuncia, por falta de jm·isclicção, e mesmo, com todo o r espeito 
6Vl~lo ao sr . procm·aclor ela corôa, contra a generalidade ela accusação, que não 

admrtte coarctacla alguma; e r equeiro igualmente qt~e as testemunhas que offereço 
P.or prova sej am notificacla·s para virem dar os seus depoimentos. 

l>uocuRADOR DA CoROA : - A accusação está feita segundo o que offerece o 
allto c~o corpo ele clelicto e o depoimento elas testemunhas ela devassa ; por conse
t'~611Cia não tem tal generalida~e, qt~e não possa .aclmittir coarctae~as .. ~ a?cus~çã.o 

\apresentada na fórma das leis exiStentes, na fOrma ela 01·clem JUChCJana cnml
na ' que actnalmente r egula emquanto não houver outra lei nova par~ r egular as 
acc:u;ações que se fazem por parte ela justi ça. Na ac~usação, pois, foi apresentado 
~quiUo que em jniz'o summario e por parte da justiça se podia offerecer; 'porque _ 

1 
61n os promotores ela justiça, nem o procm·aclor ela corôa podem mencionar mais 

~ 0 
que aquillo que é mencionado no auto da devassa, nem podem allegar a final 

d~u~a. alguma, salvo sendo o procurador da corôa, que costuma allegar pelo estylo 

qt r
1
emo, constantemente segü.iclo. Portanto é bom que, para aclarar ou r emover 

la quer· . l l ~ "' , . . Ct equivoco, se c ec are que a accusaçao nao e genenca, nem tm1 aos ac-
v~~aclos a occasião~ ele co,arctar ou r esponder, o q:1e fo:· em sua clefeza . S~ria facil 
lln' que a accnsas;ao esta fundada conforme as lms existentes, porque1 assJm como 
1•6~c~mente se leu o auto da accusação, pocleria ler-se aquillo a que este auto se 
te~le, que é o auto elo corpo elo clelicto e a subsist~ncia do depoimento cbs tes
ge ~ubas . Isto é o que tenho a dizer para r emover qualquer equivoco na intelli-

llCJa da accusação. 
re A~CEBISPO BISPO DE ELVAS: -- Eu tinha aqui o rol elas testemunhas, e, como 
citq~eiro que sejam acareadas, pediria que a ultima testemunha c1'este rol fosse 
ri a,a a para ser àcm·eada eom uma das que declararam na devassa. Tambem pedi-

' que se avisassem al.gnns r eligiosos ele S. Domingos, que eu cito como teste-
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munhas, e que ntto 'podem comparecer sem licenç.a elo seu prelado: c 1r;eria bom 
que a camara por rvlguma f~rma tomasse uma n~echc~a sobre este obJ eCto '1• Eu te
nho igualmente que declarai) para ela~· uma satlsfaçao ao sr. clcsemba.rgador ,Pro
curador ela corôa, que r esp e1to ha mmtos annos o seu saber e a sua pruclenc~a, e 
não tenho fallaelo na generalidade ela accusação porque queira fundar a mmh[.t 
clefeza em nullielade elo processo, porque a verdadeira clefeZia é a que vae demons
trar a falsidade ela culpa; foi só usar el'aquellas formtllas que são precisas nos 
j nizos para defeza elos accusaelos. . . . . . 

O pr~idente perguntou á camara se estava sat1sferta com este mterrogatorw, 
e de cidiu-se affirmativamcnte . . . 

O escrivão, tendo passado tndo .a escripto, assignou com o arcebispo bispo de 
El v as e o presiel ente . · 

ARCEI3ISPO BISPO DE ELVAS: - Eu pediria toda a breviclacle possível no pro
cesso, porque esta causa não aclmittc dilação, e estou certo que v . ex .a c a camara 
hão de convir n'esta supplica tão justa e interessante á mesma camara. 

O clito prelado saíu da sala, e entrou o marquez el e Fronteira, que r equereu 
se lesse o seu processo. 

O escrivã.o leu a accusação apresentada pelo procuracl01' da corôa e as co]Jias 
ela r espectiva devassa: e passou-se logo ao interrog·atorio n'estes t ermos : 

-Queira v. ex .a dizer se1,1 nome, idade, naturaliÇI.acle e :filiação. 

1 Sa tisfazendo ao pedido d 'aquclle prelado expediram-se as seguintes orden s: 
"A camara dos pares, formada em tl'ibunal de justiça, 01·dena ao escrivão elo crime da côrte 

e casa, Antonio Caetano Machado, que passe a notificar as pessoas abaixo nomeadas que depo
zeram na devassa a que proced&ram os ministros dos bairros elo Rocio e elos Romulares sobre 
os acontecimentos tumultuosos occorridps nas noites ele 24, 25, 26 e 27 de julho do anuo pa~· 
saclo: José H erculano Firmino, alferes elo exercito, morador na 1·ua da Cabo n. 0 77, freguez1.a 
de Santa Izabel; Manuel Alves Chaves, capitão do exercito, morador na travessa de Santú AJet
xo n.0 8, freguezia de Santa Izabel; João Carlos Mauricio de Aguiar, capitão elo r egin1enlo ele 
milicias de Torres Vechas, morador na rua Nov~1. elo Carvalho n .0 12, freguezia de S. Paulo i 
Raymundo José Pinheiro, coronel elo estado maior elo exercito, morador na ru a. ele S. ]< rancis_co, 
em casa de Antonio José Pacheco, fregue~ia dos Martyres ; Manuel Joaquim l~ranco Quer~ol, 
momdor na travessa ele Santo Aleixo n .0 8, freguezia de Santa Izabel; João Antonio RilJeJro 
de Sousa A lmeida o Vasconcellos, desembargador do Porto, morador no Hocio, hospedaria n. 0 813 ; 
João da Costa Carvalho Guimarães). mercador na rua A ugusta n. 0 117; Albino F erreira Leal, 
presbytero secular no convento de tl. Francisco da Cidade; Fernando Felix cb Costa PortinllO, 
official da intendencia, morador na travessa do Noronba n .0 5; Antonio de Almeida , mestre de 
primeiras letras, em casa do marquez de Ponte ele Lima; Antonio Pedro l\{aximo da Costa l\101:· 
teiro, prat icante do numero ela COI:! lado1·ia ela marinha, morador na calçada elo Porte, fregue~JlL 
de Santa EngTacia, para com1Jarecerem á barra da mesma. camara, no dia ter ça feira, 12 do cor
rente mez ele fevereiro, a fim de serem repergnntados a resp eito dos depo imentos qne pres taram 
na r eferida devassa e acareados com os dignos pares elo r eino nccusados. 

cc Palacio .da camara dos pares, em Lisboa, aos 9 de fevereiro de 1828.= Duque ele C'adav_cbl, 
prosidcute = .Màrquez de :I.'ancos, par do reino secretario = C' onde ele 111esquitelZa, par do re1110 

secretario." 
ccRev."'0 sr.:;-T cndo o ex."'0 e rev.mo sr. arcebispo bispo de Elvas offerccido para. tes te munhn.~ 

da sua clefeza os religiosos da ordem dos prégadores, cujos nomes constam ela r elação inch19~' 
1·esolvcu a camara dos pares elo reino, formada em tribunal de jLlstiça, na sessão ele 7 do cal-
rente, que cu assim o fizesse constar a v. pat.<~ o r ev.'"" . 

ccDeus g uaTCle_ a v. pat.d• r ev."'" P<tlacio da camara dos paTes, ern 13 ele feverei ro ele 1828.""' 
Marquez de 1'ancos=Hev."'0 sr. prior provincial da ordem elos prégadorcs., . 

ccEx."'0 sr. -Com o mais profundo respeito l evo ao conhecimento ele v. ex." , p an1. que se cli· 
gne faz el-o presente á camara dos dignos pares do reino, foTmada em tribúnal de jLlstiça, que, 
prestando-me a dar fiel e exacto cum1Jrimento á sabia 1·esolução da mesmã, mandando comp~re · 
·cer, quando chamados, os sete r elig iosos meus subditos, que o ex."'0 e rev.'"o sr. ar cebispo b1 SP0 

de Elvas offereceu como t estemunhrts de sua clefeza, par a melhorregula1·minha conscicncia e a doS 
di tos reli g iosos, solicitei do ex."'0 e rev. '" 0 nuncio appstolico a.uctorisação para licenciar os DJ~s · 
mos , o que elle reluctou faz er , dizendo não podia. A v ista de tal repulsa com a maior sLlbiJ119

-

são e acatamm~to eu suppli co á. mesma camara se digne eximir os me us ::eligiosos de compar~~ 
ce rem em quahdade de testemunhas, de que não resulta o menor inconveniente ao ex."' 0 e reV· 
s 1·. arcebispo bispo ele Elvas, a quem é mui facil aclcluzir outras t es temunhas que não incorl·ail'l · 
o risco de ser ennodondas com uma censura. , o 

ceDeu;; guarcle a v . ex.• Convento ele S. DomiJ1gos de Lisboa, 18 de fevereh·o de 1828-Eléj. 
sr. marquez de Tan?os-D~ v .. ex.• respeitador se rvo, venerador e ereaclo = F1·. AmbrosiP Me 
tello TTiUct Lobos, pnor provwc1al.• 

Os r eligiosos iuscxiptos no rol elas testemunhas eram Antonio o~orio João CbrysostoU'IO~ 
L eocadio do Rosario e Silva, Agost.inho ela Silva, Manuel Ignacio Carrilho, tuiz de Sousa Awa 
elo e Alexandre de S. T homaz Pcr01ra. 
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. - D. José Trnsimunclo Mascarenhas Baneto, marqucz de ]i...,ronteira., idade 
vmte e seis annos, natural ele L isboa, :filho ele D. João Ivlàscarenhas, marqucz ele 
Fronteira, e ele D. L eonor ele Oc:ynhausen, marqueza t1e Fronteira. 

- E stava v . ex .a e:m Lisboa nos dias 24 até 27 ele julho elo anno proximo 
passado? 

- Sim, senhor, estava. 
-V. ex.'\ presenciou ou teve noticia elos acontecimentos tumultuosos que tive-

ram logar n'aqnelles dias ? · 
-Nos clias 24, 25 e 26 tive noti.cia qne tinha haviclo tumultos, mas n~o os 

1n·esencici; · no dia 'f7 presenciei-os, porque sou ajudante ele . ordens elo general 

l
concle ele Villa Flor, que· então commanclava a forca. arm ada; estive sempre a' seu 
aclo n 'aquelle clia. 

7 

-V. ex. a concorreu por algum moclo1 clirecto ou inclirecto, para esses tumultos? 
- De nenhum modo . 
-V. ex.a t em mais que allegar em seu favor? 
-'l'enho a apresentar a li sta elas testemunhas que hão ele depor em meu fa-

vor, e peço tambem que sejam interrogadas outra vez as t estemunhas que clepo
zerarn contra mim, e que sejam acareadas com as ela clefeza na presença elo meu 
aclvogaelo . . 

Compridas as mais formalidad es, que se observaram quanto ao primeiro elos 
uccllsados, e comparecenelo o conde ela Ctmha, o escrivão len o auto accusatorio 
e começou o da devassa. · 

CONDE DA CuNHA: - Quem vê um processo vê todos elles, porque · os quatro 
sí:to da mesma natureza; comtnclo se a camara quer que se leia, pócle-se f2zer; 
llla,s parece-me que é perder tempo. 

Em vista el'isso procedeu-se ao interrogatorio, pelo seguinte modo : 
-Queira v . ex.a dizer o seu nome, idade, natnraliclacle e filiação. 

t -D. José Maria Vasques Alvares ela Cunha, idade trinta e quatro .aunos, na
nral da ciclacle ele Lisboa, filho ele D . José Vasques da Cunha, conde ela Cunha, 

e tle D. Maria elo Carmo Portugal e Menezes, condessa elo mesmo titulo. 
-Estava v . ex. a em Lisboa nos dias clescle 24 a 27 ele julho elo anuo passado? 
--Nos dias 2-1, 25 e 26 estive em Lisboa, mas no 27 não, senhor. 

. -V. ex. a presenciou ou teve noticia elos acontecimentos tumultuosos que tivc -
1 nn1 logar n' aqnelles dias pelas ruas e praças ele Lisboa? · 

r 't -Prese;nciar não, senhor; tive a noticia que tev e todo o habitante el'esta ca
)t al. 

. 
1

- V. ex. a conconeu para esses ajuntamentos por alguma maneira, clirecta ou 
lnc irectamente? · · . 

-Não, senhor, o que provarei com testemunhas . 
-V. ex. a tem mais que alleg·ar em sua defcza? 
-Tenho a r equerer ~t camarn que sejam chamadas as testemunhas ela culpa, • 

~ara ser em reperguntaclas e acareadas na presença elo advogado que hei de no-
lllear para me defender. ' . 
f. Del)Ois ela assignatura elo auto, o sati. ·feitas as mais praxes estnbe.lec.idas, r e
~Ion-se ela sala o accusaclo, e entrou o conde ela T aipa, que disse parecer -lhe des-

ecessaria a leitllra elo processo, porque o s~1bia ele cór . 
O })r esidente fez o interrogatorio : 
- Queira v. ex .a dizer o seu nome, idade, natnraliclacle c :fi.liaç1\o . 

tal l ~· Gastão ela Camara P ereira Coutinho, :icbcle trinta e quatro annos, natu
de ~,a Clclade ele Lisboa, :filho el e D. Luiz Gonçalves da Camara e ele D. Maria 

.t~o t·ouha. 

l)a ·-Estava v. ex." em Lisboa nos elias clesele 24 a 27 do mcz ele jnlho elo anno 
c ssado? · 

- Si1n, senhor . 
. --P ' J 1 tiv · resenciou v. ex. a ou t eve noticia nos acontecimentos tumu tuosos que 

, eralU logar n'aque lles dias? 
da ·- Peço que se me permitta responder a esta parte elo interrogatorio no acto 

aca.l'en,ção com ns testemunhas, as quaes peço que s jmn novamente pergunta-
... 
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das, porque quero provar completamente a sua falsi.dadc ; c resr ontlcr eu ngora a 
essa pergunta é prevcuil-as. Eu peço isto pórque ellas nfto marcam nem logar, 
nem tempo · c quero provar authenticamente a falsidade dos seus depoimentos. 

-V. e:s:~ a concorreu para esses acontecimentos por alguma maneira, clirecta ou 
indirccta? , 

- Concorri, directa e inclirectamente1 para que se acabassem os tumultos, como 
o ' provaret. 

-V. ex.a tem mais que allegar em seu favor? 
- Tenho aqui a lista das testemunhas que quero dar em minha defeza, para 

1wova.r o que c01-responde ao in~et·rogatorio e são . . . ( Lw a l ~sta.) T odas estas tes
temunhas virão sem serem notificadas pela camara, porque tenho com ellas r ela
ções ele amisade para lh'o fazer saber; mas ha outra t estemunha que eu quero 
que a camara mande notificar, porque n rio tenho relação de ami sacle com ella, e 
é o intendente geral ela policia; protesto tambem contra todas as nulliclades elo 
processo, e r equeiro que sejam reperguntaclas na camara todas as testemunhas 
da éulpa ; protestando igualmente nulliclacle elos depoimentos se as testemunhas 
não comparecerem. 

Declarando a caroara estar satisfeita1 seguiu-se o encerramento elo interroga-
torio, que foi devidamente assignaclo. . 

CoNDE DA TAIPA: -Eu tenho uma petição que fazer ~~ camara, que vem _a 
ser a brevidade do processo, porque não é indifferente estar suspeito ele um cr~
me. O meu crime hoj e é o )nesmo que tem sido sempre ; ser o clefcnsor ela legt
timiclacle, ser inimigo da clesorclem e elos abusos, e por consequencia marcado 
pelos apostolicos ; vem a ser, pela coalisl'to cl'aquelles que querem v~ver sem tra
balhar, invadir todos os empregos sem terem as qualidades para desempenhar as 
suas funcções ; serem cobertos de honras sem as terem merecido, buscando para 
isso comprometter com os soberanos os homens ele r econhepicla l1o111'a e cl esinte
resse, aqnellcs qu~ querem a oülem, elemento ein que elles nfio podem viver. ~s 
meus serviços na ultima e gloriosa campanha que fez a divisão elo general co;nd:e 
de Villa l!..,loT promoveram esta pronuncia, o que prova ser em as testemtm.has pe1a 
maior parte amnistiados pela fac ção que pretendeu subjugar Portugal. P or isso 
peço, que a ca.mara queira designar o dia de terça feira para a contimutção elo 
})l'Ocesso, e que s·ejam notificadas todas as testemunhas para esse dia. 

Aquelle par elo reino saín ela sala e o marquez de Tancos leu então as listas 
elas testemunhas o:ffer eciclas pelos arcebispo bispo ele Elvas, marquez ele Fronteira 
e conde ela Cunha. 

O conde da Ponte ponderou que, sendo citado como testemunha elo marq_uez 
de Fronteira e concle ela 'l'aipa, certamente não podia tambem ser juiz c1'elles i 
e, existindo um só processo para todos quatro, devia a camara decidir se a res
peito elos doi s restantes pares accusados militavam as mesmas circumstancias. A 
requerimento elo conde ele Linbares ficou adiada a discussão d' ste ponto. 

Cerca elas duas horas e meia ela tarde encerrOLl-se a. sessão, prevenindo o pre
sidente que a seguinte se effeituari a na proxima terça feira. 

Terceira s e s s ão - 12 de f e v e r e iro 

Pelas onze horas da manhã abriu-se a sessão, estando presentes tri l}.ta pares 
do reino; entraram depois o conde ele Linbares c duque el e L afõcs, e verificou-se. 
a falta elos condes ele S. Mignel, ela Ponte e ele Sampaio, que tinham compare· 
ciclo ná anterior. 

Dep?is ele approvada a acta o presidente submetteu a votos se a questão pr~~ 
posta dtas antes pelo conde ela P onte, sobre se os pares do reino pedidos pal< 
testemunhas de clef~za podiam ou não ser jt1izes n' este processo, e a caroara re· 
solveu negativamente, ficando, portanto, inhibidos de formm: parte no julgamento 0 

dito concle e o de Villa Flor. 
Propoz o presidente que se nomeasse nma cumJnissão para r epel'guntar as tes· 

terounhas ela devassa notificadas a comparecerem n'essc dia, e assim se approvon, 
bem como qne fos se composta ele dois pares ela escolha elo presidente, o qual ele· 
signou os condes ele Anaclia e elo Rio Pardo. 
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Tiveram ingresso na sala e tomaram os seus logares o procurador dn corOa, 
os escrivães, o arcebispo bispo de Elvas e o seu advogado . 

O escrivfio leu a notificação que fizera ás t es temunhas, c os motivos. allegaclos 
por algumas d'ellas para não comparecerem i. · . 

Os condes de Linhares e ele Lumiares e o marquez de Abrantcs requer eram 
que a camara proviclcnciasse a tal r espeito,. e esta decidiu officiar-se ás auctori-
clacles competentes. ' 
.~ Os condes elo Rio Parcl_o e de Anadia sentaram-se perto elo procurador da co
toa pn.ra poderem melhor fazer as perguntas ás testemunhas. 

~Llscitou-se debate ácerca se deveria ler-se ::ís t estemunhas os seus clepojmen-
tos na devassa. · 

s> conde ele Linhares sustentou que, segundo a carta, as testemunhas deviam 
ser mterroga:clas publicamente pelo auto elo corpo ele clelicto, mas sem ouvirem os 
seus depoimentos . 
. O conde elo Rio P ardo disse qne não se tratava ele inquirir testemunhas, m.as 

Sim ele ver se r atificavam os depoimentos j ;;\. feitos . · 
l ~ arcebispo bispo de Elvas e o seu advogado sustentai·am que as testemunhas 
c ev1am ser repergnntaclas1 e que a verdadeira accepção d'r-sta palavra era a ele 
serem perguntadas outra vez, elo mesmo ·modo que o foram ela primeira. 

A camara, finalmente, clecicliu que fossem r epergnntachs as test emunhas pelo 
anto ela clcvassa, sem lhes serem lidos os seus clepoirnentos. 

O procurador da corôa requereu que fosse lido pelo escrivão, a cada uma elas 
tdestemunhas1 o anto cb devassa, para ·ellas sabcram o objecto sobre qnc iam 

el)Or. 
1 Eis-aqui o seu conteúdo: 

1 «Em cumprim ento da portaria antecedente notifiqnci tis testemunhas Antonio Pedro 1\Iaximo 
~~ Costa i\lonteiro, Manuel J oaquim Franco Queriol, J osé Herculano Firmino, Mnnucl Alves 
In 

1~ves, Aluino Ferreira Leal, João cht Costa Caryalho Guimarães, Antonio Bernardo de Ai
h e:ch e J oão Carlos Mauricio de Aguiar para comparecerem {!manhã, 12 do eorrent<>, pelns onze 
q 01 a~ elo di a, ú bana da camara dos dig nos pares, na fórma cleterminn.cla na mesma portn.ria, de 
lnue . caram scien tes. Para. o mesmo íim notifiquei a t estemunha R a.ymunclo J osé Pinheiro, q ue 
E 0 re~t?onclcn não podia com parecer sem ordem do sr. general, ao qual paút isso ía participar. 
c u~otll:iq~ei tambem ao clcsem ln~;rg.aclor Joii~ Ant.onio Ribeiro de t:l ot~s.a Almeida e _Yasconccllos, 
Jb01?1e d1s~e cl~clttrassc nr1; ccrt1clao da cl il~gencm, qnc ?lle está c fOl sempre_ mu1to prornpto e 
ser c lente tts le1s c anctonclaeles, porém nao lhe é poss1vel comparecer no clm de ámanha por 
cu . c ·.a ele relação, oncle elle, como clescmbal'gaelor el a casa da suppli cação, h a ele ir em conse
S~ten • ·la ele negocias forenses propostos na mesma re lação ; bem co mo ser necessario li cença do 
nfi l ex."'" cbancellcr regedor, segu nllo .lhe parecia ; e que no caso que a camara r esolYessc que 
a. ' t~ obstante devia comp~re.crr , o fari.a logo_ que se ~~~ fizess~ c·onsta.r. E procuran~o ~nalment~ 
]la. stemuuh a F ernando ]< e!Jx da Costa .F'ortJnbo no süw ela AJuda, rua de Carlos P nn01pe n.o lG, 
ti'fi\~a 0~ele me constou ter-se m_udado, o não encontrei, e lhe deixei uma nota com ~ ~eor da no · 

.aç,l._o, entregue a José Muna Franco, moraclm· na mesma casa. O que tnclo ccrtth co. 
EL1sboa, 11 de feyerciro de 1828. =Antonio Caetano .Machaclo." 
' 111 Yi sta cl 'ist.o houve a eorrnsponeleneia que segue : 

co «lll.~•o e ex."'o sr.-A can:ittra dos pares, formada em tl'ibunal de ,iustiçn, me encarrega de 
colllnlun1ca1· ~t v. ex.• que o coronel do exercito, Raymnndo J osé Pinheiro, sendo notificado a 
v. 1~~~r1eccr hoj e ;1a. éaú1ara,. rcsponcl~u que .tn:e_c isava li ~~uça~ de y. ex .•, a qual convem que 

· he n1anele 1ntuuar, a ilm de se tazer ellccttva a nottficaç~w que se lhe fez. 
ex ,,~· Deus guarde a y, ex.• P~lacio ela camara elos pares, em 12 de fev ereiro de 1828.- 111."' 0 e · Ir. Ca rlos Frederico de Caula.= ll{m·quez ele Tancos . ., 
cari·~ q.mo c ex. mo sr.-A camara. dos pares do re ino, form ada em tribunal ele jnstiça, me en · 
Ribe·~a. de communicar a v. ex.n qu e o desembargador da casa da suppli cação, J oão Antonio 
l'csp~1 ~l ele Sousa A lmeicla e Vasconcellos, send o notificado para comparecer hoj e na ca.mar a, 
de ~c 1}c eu _qu~ pr_ecisava l~cenç~ de v. ex.", a qual conrem que v . ex." lhe mande intimar, a fim 

«D aze~ effectnra a uobíicliÇHO _que se lhe fez. . · 
c ex mo eus g uarde a v. ex.• PalaciO ela camara dos pares , em 12 de feveretro ele 1828. - lll."'0 

· · .. Il 8~,~ João ele Matos e Vasconcel~os Barbosa de ~·~a galhães . = JJ1~r.quez de T?'ncos." . 
conl a _L e ex."'" sr.- Qna.ndo me f01 entregue o offic10 ele v. ex.n ex1gmdo qu e fo sse mandndo 
gaclg; Jc~r na camara elos dig nos pares do r eino, formn.cla em tribuual de jnstiça, o clcsemba.r
ltssirn. oa.o ;Antonio Ribeiro ele t:lousa Almeida e Vasconcellos, já eu lhe ti nha. ordenado que 
firn. E 0 praticasse, só pela participay!"to que ell e me fez de que se achava notifica elo pnra aquellc 
det lo staya eu então presidindo ao despacho ela r ehtção, e por isso não me foi possível respon
respeif0 ao ·sobredito oflicio, o que agora cumpro, segurando a v. ex.' da minha consideração e o. 

"Deus g ·1 . . , 1 T cos p . ll ~H e a v. ex.' L1sboa, 12 de feveretro el e 1828.- 111."' 0 c ex."'0 sr. marqucz c e an-
' n.r do remo. = Jo ão ele Matos e TTasconccllos Barbosa de Nlaga.lhães., 

20 
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A camara deliberou n'esse scntielo, pedindo, porém, o conde de Linhares que 
se declarasse na act::t' ser de contrario voto . 

Compareceu a primeira testemnn~a, e, tenclo pr~sta.clo o jnramc;nto aos Sauto:r; 
Evangelhosr declarou chamar-se Jose Hercu1a~o Fm~mo c ser alfer?s elo C:J_Cei
cito 

1 
moraelor na rua do Cabo n . 0 71, fregucz1a ele Santa lzabel, ele 1dmlc tnnta 

e sete annos. 
Fez-se-lhe o seguinte intcrrogatorio: 
_É parente do sr. urcebispo bispo ele E1Yas1 ou tem [l.]gum motivo ele ami-

saclc ou inimisacle com ellc? 
- Não1 senhor. 
- - Está em actual serYÍÇO? 
-Não, senhor, fui desligado. 
-Em que regimento serviu? 
- No regimento n .0 4 ele infanteria. 
- Sabe por que rasão foi desligado? 
.- Não o sei uté hoje. 
-Em que tempo foi desligaelo? 
- Em 24 ele agosto ele 1826. 
-Foi posteriormente enviado para alguma IJartc? 
- Em 26 ele setembro elo mesmo anno recebi ordem ]Jara me apresentar 11~ 

quartel general, sendo então commandante elas arma,s o sr. general Palmeü·ím i ::t:ll 
deram-me uma guia para me apresentar em Cascaes ao governador no mesmo clw 
25 até ~í. noite, a fim ele residir ali com outros clczescto offi ciaes que no mesn:~ 
dia ·ali se apresentaram, e ali me conseryei oito mezes e quatro clias. Depois fol 
ordem (creio que ela secretaria de estado) para. aquelles o:fficiacs qne ali se acha
vam residentes poderem Yir para Lisboa e suas casas. 

-Está actualmente livre e não lhe tem occorri clo nada mais? 
- Estou livre1 sim 1 senhC:>r 
- E stà debaixo ele algum processo? 
-Não, senhor. 
-Que é o que sabe a respeito elos tumultos que houve nos dias 24, 25, 26 

e 27 ele julho elo anuo passado? 
- Tendo vindo ela outra banda, elo porto ele Cacilhas, c descmb;n canelo ele 

tarde no TetTeiro do Paço, parece-me eftle foi no dia 24; mas no dia não me af
firmo, e assim o declarei na cleYassa que n~to estava certo no dia .. . 

- Que horas eram? 
- Eu cheguei já tarde, mas não sei que horas eram. 
- Seria {t bôca da noite? . 
-Não, senhor, não em noite i era mais elo mei.o da tarde1 e alt encontrei d?19 

sujeitos, Manuel Alves Chaves e 1\lanuel J on.quim Franco Queriol. A bôca ela no I L~ 
principiou-se a ajuntar por ali gente bastantc1 c clepois principiaram a apparece.1 

gritos em varios logares, dizendo <<viva el-rei o senhor D. P edro IV1 viva a cal~ 
ta, viva o Salclanba, viya a senhora D. Maria II, viva a senhora infanta regente''' 
e outros muitos que não cli:fferencei. Porém estes ouviam-se. bem clistinctameu~e . 
D epois, á bôca ela noite, pouco mais ou menos

1 
pela volta elas Ave Marias, 111-

clo-me retiranclo, vi quasi ao pé ela memoría o sr. arcebispo. , 
- E r econheceu-o ·bem? , 
- Tambem foi a primeira vez que tiYe a clistincta honra ele o' ver pgrque 111 0 

mostrou um sujeito que vinha commigo. 
1 

· 

- D'antes não o conhecia? 
-Não, senhor, foi a primeira vez que o vi. 
-Então como sabe que era o sr. arcebispo, não o tendo nunca vi sto? 

1
, 

-Porque o Sl~eito que vinha commigo me disse : <<Aquclla pessoa que n.nc ,L 

f~, li a passei ar é o sr. arcebispo ele Eh·as :'. 
-Quem er~ esse sujeito? 
- Manuel Joaquim Franco Queriol. · 
-De que modo ia vestido o s1·. arcebispo? 
-Á puiz::ma. 
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-Á paizana não é modo ; diga se ía ele casaca ou como ? 
- - ~stava de sobrecasaca c chapéu redondo. 
- De que côr era a sobrecasaca? 
- Não cliffer cncei a côr. 
- A que distancia viu o sr. arcebispo? 
-Não sei certamente a distancia, mas era muito pouca. 
- -Pôde distinguir as feições ? 
-Não, senhor, estive um bocado a olhar para o sr . arcebispo, c fui-me em· 

bora; se tivesse sabido que havia de ser tão repcrguut:Klo, teria tido mais cuidado 
em observar essas cousas. 

-O motivo ele o não distinguir bem foi pela obscuridade ou pela posição em 
que se achava quando o viu? . 

:-"-Não foi por nenhum cl ' esses mo t i vos, foi porque não fiz apprehensão n'isso; 
mas ~1ão era escuro de todo . 

. -Tem dito que foi ás Ave Marias; então, . todavia, havia crepusculo, não era 
no1te fechada? 

- Nrio, senlwr, não era noite fechada. · 
-Ouviu a essa pessoa que viu passciar dar alguns gritos de vivas ou morras? 
- Nã<>, senhor, eu não ouvi dizer nada, nem fazer c ousa alguma. 
- Se não ouviu dizer palavra, nem fazer cousa alguma, como o qualificou no 

UU.ll1€to dos tumul tuarios? 
, -Tendo-o visto ali, oncle eu andava tamben1 passeiando, assentei que poderia 
s1e.r

1 
chamado ,para testemunha d'aquellcs acontecimentos que presenciou toda a 

1s Joa. · 

-Havia reuniões tumultuosas, e davam-se g ritos uo logar em que estava essa 
pessoa que lhe disseram ser o sr. arcebispo? 

•. - Não, senhor, ali mesmo não ouvi nada. Por ali estava muitc1. gente, mas 
llao se d . · · avam gntos. , 

l 
. -Em consequencia elo que declara, que assentou que poderia ser çhamado 

Jara testemunha, diga se era agente da policia. 
a. -Não, s~n~10r, eu andava-me divertindo, e passeiando por ali, mas nunca fui 
!iente da pohc1a . 

c O conde de Linhares requereu que se perguntasse á testemunha qual fôra a 
ansa por quo se demorou a observar os tumultos. 
~ conde do Rio ,Parclo disse que clla tinha j<í. r espondido a esse }JOn to. 

0 , t ~EI:liDENTE: ---E preciso que advirtamos que não se trata ele fazer interro
oa orlo a um réu, mas sim de perguntar uma tes temunha .. Penso que a camara o · 

' ~~e .des\'\ja é elucidar-se e entrar no perfeito conhecimeni;o da verclade, para eu-
Jnlgar com toda a justiça. 

() o?NDE DE LINHARES : -Eu não posso iulgar de um negocio de que não tenha 
eXalnluaclo todas as cireumstancias . E sta é uma elas testemunhas que faz em culpa, 
etP?tanto eleve-se fazer o exame mais circumspecto, c este é o motivo por que 

1 aço esta pero·uuta. 
O escrivão 1:u a mesma }Jel·gtmta, c a testemunha r esponclcu: 

Pert; Por~ue 1~' aq·uella occa~ião ali andava:' mas com a cliffcrença ele que eu n~o 
fui nço a suem dos archoüstas, e esses foram os qtte fiz eram os tumultos, nao 

eu. 

c111e- Não lhe occorro outra circumstancia r elativa ao facto mais dn que aqnillo 
ten1 deposto? 

- Não, senhor. 
V'as~DVOGADO: - P eço que se leiam os seus antecedentes depúimentos nas ele

- ·.rs, para ver ·se estão iguaes com o presente ou se os alterou. 
lbi" ~STE~iUNHA:- Já estão alterados, lJOrq:ne es te exame tem sido muito mais 

"-'llCloso. . 

11lttut~c:umrs?'o BrsPo DE ELYAS: - P ara não percler o tem1Jo cu dou esta teste-
.A~ por .Jucli.cial e rat~fi.cada . _ 

lllara VOGADo: - Requmro se mando saír esta testemunha fóra do local da ca· 
' para não poder conferenciar com as outras. 
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O escn v ao encenou o llepoimento, assignanclo-o com as testemunhas c os dois 
pares interrogantes. _, 

Compareceu a segunda testemunha, e, tendo prestado o juramento aos Santos 
E vangelhos di sse chamar-se ~1anuel Alves Chaves c ser capitão elo exer cito, mo
rador na ru'a Direita ele Santa Izabel n .0 76, freguezia de Santa Izabel, ele idade 
quarenta c seis par[!. quarenta e sete annos, c _logo se lhe fez o seguinte interro · 
gatorio: · 

É parente elo cx.mo sr . arcebispo bispo ele Elvas, ou tem motivos ele amisacle 
ou inimisaclc com elle ? 

- Não, senhor. 
-Está no pleno direito ela sna libercbde on preso com h omenagem, ou go-

sanelo ele alguma amnistia? 
-Estou preso com homenagem n'esta cidade . 
- P or que crime está preso? 
- Por uma devassa em que me increparam falsamente em Chaves, em 182G, 

em que disseram que era r evolucionario, comprehencliclo nas r evoluções que houve 
então em Chaves . 

-Teve alguma sentença conclemnatori[l. ou gosa ele alguma amnistia? 
- Não, 'senhor, não tenho tido senão a homenagem que me concederam. 
O escrivão leu o auto ela devassa. · 

. - Sabe se nos dias 24, 25, 26 e 27 elo mez ele julho elo anuo passado houve 
tumultos secliciosos n' esta capital? 

- Sim, senhor. 
- Sabe se estes tumultos foram os que constam elo auto que acaba ele ouvir 

ler? 
- Sim, senhor. 
- Conheceu n' esses tumultos o ex .mo e r ev.010 sr. arcebispo bispo de Elvas_? 
- Eu n~o _o conhecia, mas mostrou-m'o Manuel Joaquim Franco Queriol, ch-

zendo-me : aAqnelle é o sr. arcebispo bispo de Elvas)) . 
-Mas onde o viu e como? 
-Vi-o no T erreiro do ·Paço ao pé da memoria, entre as secretarias e a 1ue· 

moria. 
-Viu praticar ao sr. arcebispo alguma acção Oll dizer"' alguma palavra pel~ 

qual se poclesse in ferir, que elle influía para aquelles tumultos? 
- Não, senhor; só o vi ali. . 
- Em que dia e a que hora disseram que era o sr. ar cebispo aqnclle que ah 

es tava? . 
-Foi em uma das noites ele 24 ou 25; não estou certo, mas parece-me que 

foi no dia 24: a hora seria a das 'l'rindacles, pouco mais ou menos. 
- Como ía vestido o sr. arcebispo? 
- Eu não posso dizer como ía ·vestido. lVIuitas vezes cston a conversar nll1 

dia inteiro com uma pessoa e não sei depois o fato que ·t em. 
-Mas não se lembra do vestido que tinha? . 
- Estava á paizana, sem alguma insígnia epi scopal ; mas não posso dizer maiS· 
-No lado em que estava essa pessoa havia tmnultos ou estava alguma cons::t. 

clis tante d' alies ? 
-Em torno havia tumultos, mas não posso clizcr se era ali mesmo, porque 

cl'ali proximo é que sa1am as vozes . 
- Mas não distinguiu se eram as pessoas com que elle estava as que g·rit::t. · 

vam? 
- Não, senhor. 

· -Como é que se achava ali e por que motivo se demorou?· 
-Eu andava ali passeian~o, tomando fresco, pela parte ela casa da Indin, c 

indo-me r etirancl? par~ :minha casa foi que vi o ex. mo sr. arcebispo ele Elvas. 
~ Em que cltas f01 Isso ? 
_ J~i disse que foi em uma das noites elos dias 24 ou 25. 
-Em uma só ? 
- Só uma n0itc. 
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-E on~le estava o sr . arcebispo? 
~ J{L disse que entre a memoria e as secretarias, mais proximo ela memoria 

que elas secretarias . 
-Em que distancia se achava quando o viu? 
-Não posso agora dizer isso; o m.eu peimeiro depoimento é que o ha ele di-

zer. A distancia não era muita, porque eu o conheci quando m'o mostraram. 
- Qual é a rasão por que o senhor se achava n'aquelle logar, e que cliffe

l'ença faz de snn. presença onde havia tumultos4 á presença elo sr. arcebispo de 
Elvas? 

-Eu não posso formar Juizo do fim para que anelava ali; cu o vi simplés
mente, mas não sei quaes eram os fins que tinha. S. ex. a o sabe melhor elo que eu. 

-Mas qual era o fim para que o senhor se achava ali? 
-Porque fui passeiar. · 

. -Então não viu ao sr. arcebispo ele E lvas commetter nenhuma acção seeli-
Closa? Estava com a mesma circumspecção que o senhor? 

- Eu vinha marchando para o meu quartel. · 
-Então tambem o sr. arcebispo ía marchando? 
-Não, senhor, estava ali. 
-Parado? 
- Sim, senhor. 
;:-Não tenclo visto fazer nem clizer cousa alguma ao sr. arcebispo, qual é a 

l'asao por que o qualificou de tumultuário? 
. -Porque estando reunido áquellet• grupos e parado ao pé cl'elles, .podia sup
por que estaria auxiliando aquillo. 
~ ADVOGADO :-A testemunha se precipita em contradicções. Acaba de dizer que 

llao distinguiu se estava on não estava nos t,umultos, e agora diz que o qualificou 
de tumultuaria porque estava nos tumultos. E preciso que aclare as suas respostas . 

-Que entende pela palavra tumultos? , . 
-Gente r eunida em grupos. Eu sempre disse que estava o ex. mo sr . arcebispo 

}
108 tumultos, porque m'o mostraram, que eu não o conhecia. Se o escrivão não o 
auçou nos depoimentos é culpa .cl'elle. 

O advogado requereu que se lesse todo o depoimento, e assim se fez. 
-Tem mais alguma c ousa a dizer? 

1. -Só que o vi parado, e ahi não diz paraclo. Tambem posso dizer, se quer que 
c 18'a, as palavras e vivas que ouvi nos tumultos. 

----;Então queira dizer o ,que ouviu em geral. 
-«Viva o Saldanha; viva a republica; viva a senhora infanta r egente, se vi-

~e1: O Salclanha. >> Nada mais ouvi senão muitos vivas, porém não pude distinguir 
l éMs do que isto . 

-Ouviu victoriar ao senhor D. P edro rv· ou a carta? 
-Não l)Osso dizer mais elo que aquillo que i ;i disse . 
O escrivão encerrou o depoimento, assignanclo-o com a testemunha e os dois 

]?ares interroo·antes' · o . o . 
arcebispo Lispo de Elvas deu tambem esta t estemunha por jllClicial. 

t C"om1)areceu a terceira testemunha, e, depois ele pTestar o juramento aos San
t ~s. Evangelhos, disse chamar-s e João Carlos Mauricio ele Aguiar e ser aclminis
cl a:c~r das dizimas elo pescado; idade vinte e dois n,nnos, morador na rua Nova 

0 
arvalho n. 0 12, segundo anelar, freguezia ele S. Paulo . 
Pas~ou-se -lh e logo a faz er o interrogatorio que segue : 

ln' .-;- E parente elo sr. arcebispo bispo ele El-vas, ou tem alguma amisacle ou ini
Jsacte com elle . 

-Não, senhor. 
. <? escrivão leu o auto . ela devassa, e continuou-se o interrogatorio p·ela fórma 808'tllnte: . 

l1:l 1- ·Sabe se nos dias 24
7 

25, 26 e 27 ele julho ele 1827 houve em Lisboa tu: 
· ll tos sediciosos t endentes a rebellião? 

s· - illl, senhor, pelo ouvir dizer. 
- Presenciou alguns cl' csscs tumultos? 



310 

-Não, senhor, ouvi só dizer que tinha haviclo .estes tumultos. . 
- Sabe se o c:s :mo sr . arcebispo concorreu por alguma fórma. p::tra estes tu-

multos? _ 
-O coronel Raymunelo J osé Pinheiro disse-me, l) Ol' ellc o ver c observar, q1;e 

o cx.mo ~r . arcebispo tinha anelado nos tnm1-rltos, e a todas as pmtes onde eu w. 
era voz constante que _o mesmo ex.mo ST. là tinha. anclaclv . 

- Sabe mais alguma circumstancia 1·elativa a estes tumultos que faça carga 
ao sr. arcebispo'? 

-Só ouvi dizer que clle tinha l{L anelado ele sobrecasaca e chapéu redoncl?
Não posso dizer mais, porque eu não o vi; se eu o tivesse visto poderia dizer mats 
alguma circumstancia. 

O .escrivão fez o encerramento c1'este depoimento, c assignou-o com a teste
munha e- os interrogantes. 

Compareceu a qua\'ta testemunha, prestou o juramento aos Santos Evange
lhos e cli.sse chamar-se Raymunclo José Pinheiro, coronel elo estado maior elo exer
cito, ao serviço elo paço, c ser moracl01· a S. Francisco, em casa ele Antonio José 
Pacheco, ele idade ele cincoenta e seis para cincoenta e sete annos. 

Fez,-se-lhe depois o interrogatorio seguinte: 
- E parente elo sr . arcebispo, ou tem com elle algum motivo ele amisaclc ou 

inimisaele ? 
- Fui seu amigo c seu hospecle na ilha ela lVIacleira ; conheço-o n~nito beiU, 

mas fui obrigaclo a declarar aquillo que vi. · 
- Está actualmentc ao serviço elo paço '? . 
- Não, senhor; estive no Rio el e Janeiro e vim depois para c~l })ara o serviÇ0 

elo paço com uma pensão cqüivalente aos r endimentos ela fortaleza de S. J oão c1n 
Foz elo Porto . . 

-Esteve já preso alguma vez por motivos politicos? 
- Sim, senhor, estive preso em agosto passado, faz este agosto um anuo. 
-Por que motivo foi preso? • . 

· - Nunca o pude saber. Eu fui accusaclo ele ter alliciado o r egimento ela pol~
cia, porque fui tres vezes a casa de um amigo a tratar elos meus neg-ocios. Dopms 
me pozeram em liberdade c eu não quiz intentar nada contra o meu denunciante. 

- -Quem o mandou pôr em liberdade ? 
- Quem me mandou soltar foi o meu general. 
-- A prisão, ele ordem ele quem foi ( 
- Não me disseram de ord~m de quem ; depois, qn()rendo requerer, me dis-

seram que era ordem ela secretaria elas justiças . 
- Foi solto em-rasão ele alguma amnistia? 
- Não, senhor. 
- Que tempo mediou entre a prisão e a soltura? 
- Estive vinte e um ou vinte e dois dias no scgtedo. Tambem fui accusad~ 

ele querer eleger um novo r ei, mas não me clísseram que rei era: se o senh01 

D. João, ou D . Antonio ou D. Pedro ... bem entendido que havia de ser ela se
r enissima qasa de Bragança. 

O escrivão leu o auto ela devassa, e continuou-se o interrogatorio. 
- O sr . coronel sabe se nos dias 24, 25, 26 e parte elo 27 elo mez ele ju1bo 

elo anno passaclo honv13 tumultos sediciosos em Lisboa? 
- Sim, senhor; que os houve sabe-o toda a capital, c até fóra do reino se 

sabe. 
-Sabe em que logares ou em que sitios tiveram Jogar esses tmnultos sedi-

ciosos e a que horas ? . · 
~Eu já dei um_ depoimento, ~ ao que disse a isso é que me r eporto. S~i qn~ 

se ::t;)tmtaram elas sc1s horas c me1a para as sete no T erreiro elo Pa<)O e no h,ociO' 
o primeiro motim que vi ajuntar foi no T erreiro do Paço no elia 24, estando pas
seianclo no caes elas Cohunnas c mai.s alguns amigos que ahi estavam. 

- L embra-se até que hora se conservaram esses tumultos no T erreiro elo P~LY0 ' 
ou se foram dissolvidos, ou se cl'ahi marcharam para oútros sítios? · 

- Logo que vi qnc nos .tumultos era atacada n sobcra.nia, saí logo ele Lisboa 
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em uma seg-e e voltei pelas 0nze horas, e conservei-me pelas ruas at·é perto .de 
nllla hora, porque era preciso observar, _tanto como militar como por ser homem 
ele bem. P ela meia noite já não vi nada no 'l'erreiro elo Paço, nem 110 Rocio, onde 
me recolhi ·em uma casa de hospedaria. 

-O que viu no T erreiro do Paço emquanto não partiu.? 
-:- Vi o ex. 1110 sr. arcebispo ele sobrecasaca azul e chapéu rec1onê1o ao pé ela me-

lllorm, para a parte aonde estão as secretarias. 
-Que hoqts eram e que parte tomava· o sr. arcebispo nos tumultos? 
- Já · disse antes que horas eram. Emquanto ao sr. arcebiqJo, vi-o passeiar, 

mas não ç_ vi no tnmulto, nem o· pude ver clepois, porque me fui embora. 
- .Mas não o viu tomar parte no tumulto? · 
-· Não, senhor, não o vi gritar, nem tomar parte nenhuma; v1-0 passeianclo. 
-A que horas viu s. ex ."'? · · 
-Já disse que elas seis horas e mei::j. para as sete. 
- O sr. coronel diz que como official militar e como homem c1e bem estivera 

entr~o ·vigiando a r esp eito elos tumultos? · ' 
. :- Sim, senhor, e nos otltl'OS dias andei armado, e até fallei com algum ex. mo 

f1~~~stro, diz endo-lhe que muitos militares estavam promptos para defender a re-
1€:1ao e o governo no caso dos ministros serem atacados. · 

· - Então deu alguns passos para que acabassem esses tumultos? 
- Não, senhor, não dei passo algum, porque não estava empregado; sirnples

lllente esta1ra prompto, como .militar, a defender, se fosse preciso, a re)jgião e a 
1llouarchia., que era contra quem se cliôgiam esses tumultos. 

-E estava ele farda n'aquelles dias? · . 
- Não, senhor i estava de sobrecasaca e chal)én r eclonclo. Nada de tudo isto 

se me perguntou qu ando fui chamado ·a outro tribunal i só se me perg;mltou s·e ti
nha visto ali o ex.1110 sr. arcebispo .ou algum outro digno par; nomearam-me al-· 
guns dignos pares : eu não· os tinha visto, não o disse . 

- O sr . coronel, no que acaba de diz er, nach diz contra s. ex. a i .só declara 
~ne ? viu passeiar. Como, pois, o considerou r éu e tumultna1~io no seu primeiro 
Ctepotmento? 
,· -Eu só disse que o t inha visto ali; se o ministro o considerou como tumultua
~~0 Ilor eu t el-o visto no tumulto no dia 25 p ela noite, eu tambem considero como 
\eus ~ tumultuarias todos os que acompanharam aquelles tumultos; mas quem 
~ eV'e Julgar se sfío r éus, são os ministros e não en. Eu- não acompanhei os tumul-

lilS i estava prompto para, se as cousas passassem a mais, r euriir-rne a qualquer 
. ~?rpo e defender a mouarchia, que não é a primeira vez que este homem o faz; 
J'1 ~alvou a monarchia portugueza quando estava nas garras dos inimigos, e nada 
llla1s t enho a dizer a este r esp eito. . 

1
, , ··-- Queira declarar mais o motivo por que considerou como tumultuaria o sr. ar- . 

ceutspo? 
- Declaro mais que no dia 25 pela manhã, levantando-me logo e estando na 

~\sa o~1.cle ~e .r ecolhi, qué era na hosp edaria onde se acha o clesemb~rgador João 

1nton10 R1beJro, estando a tornar café com elle, entrou um negocmnte, que se 
~abllla João da Costa Carvalho, mqraclor na rua Augusta, apertanclo nas mãos a. 

eça e clizenclo: c<Valha-nos Deus, valha-nos D eus ... >>. 
Onviu-se na galeria publica alg·uma bulha, e a testemunha disse:. . . 

lu.s -;E~.mo sr . presicle~te, este é um.tribunal ~le justiça,, e eu v ej? estar n'~quel
<t aalenas fazendo rmd9 e dando r1sadas, e Isto não e bom ass1m; cu fm cha-
01~clo a9.ui para diz er o que sabia, e este tribunal é muito digno de que haja todo 

os peito e toda a ordem. 
PRESIDENTE:- Certamente ha de havel-a . 

a f: 1'~STElVIUNHA: - E se a não houver, mandem-m\0) v . ex. n.s pôr fóra cl'aqui, e eu 
a.re1 manter. 

dev c.o~DE: DE LrNHARES:- Sr,. presidente, nin~uem eleve vir aqui ens~nar o ~eu 
e Cl cL camara ; eu peço que se recorde á t est emunha que a eleve r espeitar mmto, 
Ul Cf~le não é a ella nem a ningnem que toca chamar á onlem a camara. No parla-

Cllto ele Inglaterra seria obrigado a p edir inimecliatamente p er cUto da. offensa que 
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acaba de commetter . Á camara ú que compete manter a su'a, ordem, 0 ella tem 
delegado ao sr. prcsiclente essa anctoriclacle . .. (Inte?-ntpção da testemunha .) Eu 
peço qne se lhe imponha silencio, e que não seja aclmitticlo senão a r esponder e::t.· 
tegoricamente ao qu~ se lhe perguntar. 

O arcebispo bispo. ele Elvas declarou que clava esta testemunha por juclióa.l e 
rep erguntada. 

O escrivão leu o que tinha esm·ipto elo depoimento até á palavra «dizendo)), e 
a testemunha continuou : 

- .. . «que tinha observado parar aqueUe barull10 á sua porta, e ouvido ela~· ali 
granc1es vivas por aquelle grupo ele gente ou de facciosos ao ex. mo sr .. arcebu;po 
ele Elvas, que ha,via ele ser nosso patriarcha, e o PutTicio era peclreü·o; que elas 
janellas ele duas mulheres que ali moram ao pé, com os lenços acenaram ao mesmo 
tempo)). N'essa mesma noite de 25 é que eu vi tambem o ex.mo sr. arcebispo no 
mesmo twj e ele sobrecasaca e chapéu reclonclo, acompanhando o grupo que ía para 
casa elo juiz elo po;vo, dando os mesmos gritos que estão ·nomeados no auto ela de
vassa. Não tenho nada mais que dizer, e pelo que fui pergnntado e chamado a 
casn. ele dois juizes: isto p1esmo disse e isto mesmo digo. 

ADVOGADO: -Não obstante ter dado o ex. mo sr. arcebispo de Elvas a teste
munha como reporgnntacla, esta ultim::t ' oircumstaucia que acaba de declarar me 
obriga a pedir a v. ex.a queira mandar que o escrivão leia o clepoimento da tes
t emunl1a no bairro elos Romulares. 

O escrivão leu o clito depoimento e o advogado proseguiu: . 
- Esta testemnnha, no· depoimento do bairro elos Romubres, não disse senão 

que encontrOl1 o sr. arcebispo no T erreiro elo P aço, no dia 24, e aqui diz que não 
só o encontrára esse dia, mas tambem o encontrou no dia 25 pela noite acompa· 
nhanclo o tumulto que ía para casa do juiz elo povo; se isto fosse venlacle, teria 
fc,ito então o depoimento ele um e outro facto. Logo, este segundo é falso ; e este 
augmento ele circumstancia foi suscitado e suggericlo ú testemunha para fazer carga 
ao accmaclo. 

O escrivão escreveu esta pergunta e a leu ~t testemunha, que r espondeu: 
-Digo qU:e ninguem n'este· mlmclo é capaz ele me solicitar para dizer uma 

causa que não seja e que eu não visse ; port:mto r e:firo-me ao que acabo ele dizer, 
e se então não o disse ou não se escreveu, o digo agora com o juramento aos 
Santos Evangelhos e a minha palavra ele honra. " 

-Tem mais alguma causa que dizer? 
- Não, senhor; só tenho que. dizer que eu respeito n' esta camara e n'este 

congresso a mesma pessoa elo meu soberano, e a quem muitas vezes ajoelhei ; e 
como v . ex. a, cliguissimo par, disse que eu tinl1a offencliclo a esta eamara, declaro 
que os meus sentimentos nfLo são . de offendm· o homem mais minimo ela plebe, 
quanto mais a um tribunal tão respeitavel como este, a quem eu defenderei sern
lJre como a meu mesmo rei que nos governa. Se eu a offenc1i em alguma causa, 
sou eu mesmo quem voluntariamente peço · que me perGloe, porque segui o 1uen 
modo ele fallar, mas nunca guiz offencler a ninguem. Se isto merecer alguma c.on
sicleração, espero que este tribunal me queira percloar . 

A t estemuha saíu ela sala. 
O arcebispo bispo de Elvas pecliu qué, par~ acabar o processo o mais depressa 

lJossivol, se designassem os dias seguintes, a nm de ouvir as testemnnlms; e sendo 
esta petição apoiada por varias pares, o presidente poz a votos se a camara con· 
vinha formar- se nos dias immediatos em tribunal ele jl1stiça, e clcciclinclo-se a:ffir· 
mativamente, encerrou a sessão cerca elas cinco horas ela tarde. 

Qqa1•ta se~são - 13 de fevereiro 

P elas onze horas c meia ela manhã o presidente abriu a sessão, verificando-se 
a presença ele vinte e oito ]Jares elo reino . . 

O secretario marquez ele T ancos leu um o:fficio elo conde ele Ceia, em que 
participava não poclcr assistir n'aquelle ·dia aos trabalhos por 'incommoclo de sande,. 
e outro elo bispo ele Beja, manifestando que a sua c:-onsciencia o i:nhibia ele tonJal 
parte nas sessões elo tribunal. . 
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, Compareceu logo a quinta testemunha, e, depois ele prestado o juramento aos 
Santos Evangelhos, disse chamar-se Manuel Joaquim Franco Q.uel'iol, viver elos 
seus rendimentos, r esidir no largo ela Paschoa e ter trinta c dois annos ele idade, 
pouco mais ou menos . 

Fe~-se-lb e o interrogatorio seguinte: 
-E parente do sr. arcebispo, ou tem amisade ou inimisade com elle? 
-Não, senhor. 
-Tem alguma inhabiliclacle para ser testemunha? 
- Nã~ sei que tenha nenhuma. 
-;-Esteve 1)reso alguma vez por motivos políticos? 
.-Sim, senhor, duas vezes: a l)Ümeira vez pelos acontecimentos ele 30 ele 

al~nl, e fui solto por amnistia; e a segunda vez :fni accusaclo ele que levava um cai
:x.ao ele 1m~clamações, revistaram os meus papeis c nada se me achou, como consta 
dos autos. , 

-Teve sentença? 
-Ha um accorelão. 
-Da relação? 
- Supponho que sim, senhor. 
-Em que epocha ·foi preso ? 
-No mesmo dia em que foi preso o ex. mo sr. prior mór da ordem de Cbristo. 
O escrivão leu o auto da devassa. 
-- Sabe se nos dias 2L1, 25, ~6 e 27 de julho do anuo passado houve os tn

lllultos ele que se :faz menção no auto ela devassa? 
. - Sim, senhor, s.ei-o porque é constante que os houve, e sei ele algumas cou
sas que observei, como ha ele citar o meu depoimento, que fiz e assignei, e o qual 
reqlteiro que se me leia. 

O conde de Linhares e outros dignos. pares manifestaram que ·não se devia 
1~1· á testemunha o seu depoimento, po1; ser contra o que a camara já tinha resol
vrclo, e no caso ele negar-se a responder novamente, fosse obrigacla a saír da sala. 

A testemunha· disse que estava p1·ompta a responcler, e o interrogatorio conti-
nuou pela fórma seguinte : 

-Sabe se n'esses tumultos se encontrou o ex.m0 -sv. arceb ispo? 
-Sim, senhor. 
-Viu-o? 
- Sim, senhor, no T erreiro elo Paço, aQ pé da memoria. 
- -Em que dia? Lembra-se ? 
-No dia 24, e parece-me que na devassa cstú 25, mas foi engano. 
-A que horas? . 
-Ás Ave Marias, pouco mais ou menos. 
-Como o conheceu ? 
-Porque o conheço muito bem. 
-Viu-lhe praticar mais alguma cousa? 

1 -Reparei mais no seu ,-estnario, porque e[:ltava ele sobrecasaca e chapéu re 
c 0llclo, sem insigllia alguma episcopal. 

- Jit como o viu? Parado a conversar ou passei anelo? 
, -A noitinha vi-o passeiando, depois em um cl'aquelles ajuntamentos que ali 
se formaram . 
a ---:Viu-lhe praticar algum facto, ou ouviu-lhe pro,ferir alguma palavra tendente 

excitar a rebellião? " . 
-Nenhum, senhor, nem facto algum ; mas cl' esse e dos outros montões de 

gente saíram vozes que eu por clecencia occulto . 
O conde de Lihbares requereu que se lhe perguntasse ·que vozes foram essas, 

e a cam ~ · J· • 
c ;:tra CLeCICnu negativamente. 

- ~ em algLlm elos outros cliàs seguintes viu tambem o ex. mo sr . arcebispo? 
-Não, senhor, porque não vim os mais dias passeiar para baixo. 
-Tem mais alguma c0usa a acrescentar ao seu clepoimento? 
-Não, senhor. 
AnvoGADO: -Eu requeiro q~w a testemunha sej~t instada a dizer a verdade, 



porque cs1:a marca n epocha do f~tcto a que se refere no dia 2"1: de jtüho, pouco 
antes ou depois chs ·Ave Marias, dizendo que viu o .ex. mo sr . a:rc,ebispo ~m um 
elos tumultos ele que saÍl'am vozes que, por mdecentes, occulta. Nestes cl1:1s e H 

esta hora não houve tumulto algum no Terreiro elo Paço, porque o tumulto come- . 
çou ali depois elas nove horas, e perto elas cle21, em que foi concluziclo á guarda elo 
Terreiro elo Paco o prior elo Barreiro. E ste facto foi ver ificaclo j á no -conselho ele 
guerra elo corou'el J oão Antonio ele Almeida, c1ue foi presidido pelo digno par o ex. 
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sr . conde ele Lumiares . Ahi appareceram o official commanclante e os officiaes inf~
riores cl'aquella guarda, e clepozeram que não tinha havido tal tumulto até depo1s 
elas nove horas . Logo a testemunha, não só se oppõe á verdade, mas tambem ao 
seu depoimento n:1 devassa, pois n 'este diz que foi na noite do clia 24, e agora 
diz que foi ás Ave Marias, que não e noite . 

CoNDE DE ANADIA : - Eu desejo saber se o que se está a faz er é a acareação 
elas tes tem unhas ou simplesmente tomando o ·depoimento cl' ellas . 

ADYOGADO : -Aqui se póde fazer agora a acareação c o depoimento para pou
parmos o tempo . Se se quer que · faça um auto ~t parte para a .acareação, eu estou 
prompto; mas parece-me que a lei não se oppõe a que se possa fa,zer ao mesmo 
tempo. . . 

CoNDE DE Lm1IARES : - Como o aclvogaclo me chamou como testemunha, ett 
devo declarar que o facto que refere e verdadeiro, quanto a se não ter provacl? a 
existencia elo tumulto senão á hora que cliz ; e, ·se a camara quizer, pode-se ofli.e1ar 
ao general pa,ra que mande apresentar os officia.es que estavam n' ossé dia no rrcr-
reiro do Paço, os quaes poderão depor a r espeito d' esse fad'o. . 

O escrivão lançou nos autos e leu o r equerímento elo advogado, e a testemn
munha disse : 

- T alvez haja differença ele dia, porém eu estou cer to , porque Uu estava pas
seianclo com Raymunclo José Pinheiro, José Herculano F irmino o Manuel Alves 
Chaves . . 

ADVOGADO : -A testemunha torna a ser convencida ele falsaria, porque, para 
prova do facto que refere, diz que foi presenciaclo por Manuel Alves- Chaves, 
José H erculano Firmino e Raymunclo José Pinheiro, . o estas testemunhas foraJJl 
reperguntadas n'esta carna,ra, .e supposto que .digam <~1ue nó dia 24 viram no T er
reiro do Paço ao ex.rno sr. arcebispo, nenhuma cl 'ellas r efere que o visse nos tu
multos e menos que ali se proferissem palavras indecentes1 o que a testemunha 
diz ter presenciado. L ogo o facto não podia ter acontecido em outro dia sen?to ·no 
d:ia 24, é não a salva_ o dizer que podia ser em outro dia. . 

'l'ESTEi.\WNRA : - E porque tal vez as outras testemunhas o não quizesscm chzer 
ou se não lembrariam. 

O conde ele L inhares pediu se perguntasse á testemtmha que motivo ella tinha . 
para se demorar no meio elos tumnltos1 e, tendo a cmnara deciclielo que esta pe;·
gnnta era ociosa, o mesmo l)ar requereu que se mencionasse na acta a r esoluçao 
cl_a camara, que o não deixitra por duas vezes tomar todas as informações neces
sarias r elativas a este negocio : :uma, quanclo pedíra que ::t t estemunha cleclal·ass~ · 
as VO'l:CS que dizia occulta.r por clecencia, e a outra para que dissesse a causa; p_or 
que .se clemorou nos tumultos, pois tinha peclielo estes esclarecimentos como JLllZ, 

a fim ele votar conforme lhe clictasse a sua consciencia. 
O_ escrivão fez o encerramento elo clepoimento, que assignou com a testeH11:tnba 

e os mterrogantes. ' . 
Compareceu a sex.ta testemunha, c, tend0 prestado o juramento dos Santos E"'an

gclhos, disso chamar-se o padre Albino Ferreira L eàl morador no convento ele 
S. F rancisco da Cidade, iclacle ele vinte e quatro para ~inte e cin~.:o annos . 

- T em alguma relaçr:o ele ·amisacle, inimisade ou parentesco com o :::r. arce
bispo ? 

-Não, meu senhor, não tenho. 
O escrivão leu o auto ela devassa. , 

.· -Tem alg uma noticia de effectivamcntc terem acontecid.o e.stes tumultos? 
. - Eu pri~e~ramente c.le.claro, como e_cclesiasticó, que_ ~ão_]?osso intervi~· ~efo 

clu·ecta nem mchrectamente em causas cnmes. Quando fm JUclJ malmente notlficac 
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fiz este mesmo protesto, e agora j~mtamente protesto de sangue, para não incorrer 
nas censuras ecclesiasticas, que respeito muito . 

O arcebispo .bispo elo Elvas disse que a testemunha já incorrêra na censura 
ecclesiastica, tendo deposto na devassa. 

O conde elo Rio Pa.rdo observou que o que importava sa.ber era se com o pro
testo que fazia a testemunha c.levia ser aqui reperguntada; elle pensava quo não, 
mas cumpria it cama.ra, portanto, decidir . 

. . O conde elo Linhares manifestou que as censuras pertencem unic?mente ao es
P1~·ltual, e a camara devia receber o seu depoimento, uma vez que a lei civil elo 
1'\'lmo não exceptuasse os ecclesiasticos. 

O procurador da corôa disse que a lei civil não se op1mnha a que clepozessem 
0~ ecclesiasticos, e com o ·protesto feito na devassa, podia tambem agora cleiJ?r 
11 esta camara ; que depois se deveria ter esta circumstancia em consideração para 
saber-se o peso ou fé que esta testemunha merecia; comtuclo não havia clifficul
dacle em que se fizesse o seu depoimento, com o protesto allucliclo. 

O presiclente poz 0 votos se a testemunha deveria ser r eperguntncla, com o 
protesto que j ~í tinha feito, e decidiu-se affirinativr.mente. · 
, O escrivão lançou o dito protesto no processo, e continuou-se o interrogatorio 

11 estes termos : 
L. -Teve not~cia ele ouvido ou ele vista presencial elos tumultos que houve em 

Isboa, 'cléscle o dia 24 até ao dia 27 ele julho elo anuo pas.;a.clo? 
-Eu sobre os tumultos nada jurei, porque. ele ouvido nada jnro. Ouvi os tn

mnltos desde o sitio em que estava. 
- Em que casa estava? 
- No mirante ele S. Francisco ela Cidade. O que ouvi form1J as vozes confu-

sas ela populaça, umas vezes pelo Terreiro elo Paço e outras pcb TUa Augusta. 
- :Foi em todos os dias, ou em que dias? 
- Nos dias 24, 25, 26 e tambem no 27. 
- E esses tumultos eram noctmnos ou tambcm diurnos? 
- Eu ouvi só os nocturnos, e marquei os logares pelo TOS}Jlenclor .elo fogo elos 

Utchotes. • 
· - Consta-lhe que em algum cl'esses tumultos estivesse ou com clles anelasse 
0 e){ .111 0 sr . arcebispo ele Elvas? · 

- Eu não juro ele ouvido, mas era voz constante n'aquellcs dias. Esta mesma 
c?ntestação tive já com o ministro clevassante, que eu não juraya senão o que 
VIu; porque ouvir, ouço muitas cousas. 
· -I~ ouviu clizer em quq logar oü em qnc sitio estava n' esses hmmltos? 
t -Não1 senhor, não ouvi marcar logar algum; ouvi só dizer que andava nos 
llmultos. · 

-E a que pessoas ouviu essa affirmativa? 
- A clifferentes pessoas co:o.heciclas e clesconheciclas, mas não me r ecordo elos 

llomes . 
O arcebispo bispo ele Elvas clcu a testemunha como reperguntacb. 

• 'l'ES'l'El\1UNHA : - Nós não entrámos ainda no depoimento ele facto ele vista, que 
:.Para o que venho jurar; porque eu já disse que não jurava elo que não tinha 
nsto. . 

0 
?ONDE no RIO PARDO: - Vossemecê vem aqui dizer tudo o que sabe sobre 

8 actos acontecidos n' esses dias. 
!> T~S'l'EM:UNHA : - Eu ignorava que vinha para ser perguntado sobre os autos . 
. c ense1 que vinha jurar sobre o que jurei na devassa, porque o tinha visto -C me 

onstava ele scicncia certa. 
- Mas isto que sabe, não o sab~ ele sciencia certa? 
- Sim, senhor. 
- Pois então diga o que sabe. 

c - Reporto-me em tudo ao que jurei em presença elo ministro devassante ; c 
n-

01110 ,POrtuguez, christão e ministro elo Altissimo1 ainda que ele todos o mais indi-
ollo J'Ll . "' • . l f' l" a· ' ro o mesmo que cnt::t.o JUrei, e em tuc o me re n·o ao que a 1 1sse. 

-E. que foi o que então jurou ? · 



_:_ A memoria humana, como é mui labil, não permitte que ·se possam conscr· 
var todas e cada unia das circumstancias de qualquer facto ; e pm· isso n~LO me 
faço r esponsavel por qualquer dívergencia que haja em a narração ele ~m facto 
acontecido ha muitos mezes, e por isso passo a r epetir o que disse e jurei na pre
sença do ministro clevassante. No T erreiro elo P aço vi o ex.111 0

• e r ev. 100 sr. arc.~ 
bispo ele Elvas, passeiando com o~ltro suj eito; de mim clesconhecido, em direcçao 
elo palacio elas secr etarias e mar; e isto em uni elos dias junto á noite em que rom
peu o maior tumulto, conversando em ':"oz algmn tanto alta, sem q:1~ eu perce
besse o que conversava. P arece-1ne que 1sto -esi.'Í conforme com o ongmal. 

-Como estava vestido o sr. ar c e bispo bispo ele El v as ? . 
--=-Estava vestido ele secular . 
- T em mais alguma cousa qu e dizer? 
- Não, senhor; agora r equeiro p erante o ex . mo presidente cl' esta assembléa, 

mui illustre e mui r espeitavel, que protesto contr& toda e qualquer testemunhn, e 
contra os auctores de. qualquer documento que digam o contl-:.trio elo que eu acabo 
de diz er; e faço esta declaração para poder em todo o. t elillpo r equer er onde 0 

quando me convier. · -
Houve um pequeno debate sobre se se devia ou não r eceb er este protesto, e 

a final decidiu-se negativam ente, por ser inciclente estranho á causa. 
O escrivão encerrou o depoimento, assig·mmclo-o com a testemunha e os inter

r ogantes. 
Compareceu a .setima testemunha, e, tenclo prestado o juramento aos Santos 

Evangelhos, disse chamar-se J o ELo ela Costa Carvalho Guimar~Les , mercador da 
classe de lãs e seda, morador na rua Augusta n. 0 117 1 freguezia ele S . Nicolan, 
d e iclacle cincoenta e sete annos. · 

-Tem alg uin parentesco com o ex . mo Sl' . arcebispo ele Elvas, ou algum mo-
tivo ele amisacle ou inimisacle com elle ? 

-Não, senhor. 
-Tem algum motivo pelo qnal ntLO deva ser testemunha? 
- Não, senhor. 
o escl'ivão leu o auto ela devassa . 
- Sabe se nos dias 24, 25, 26 e 27 ele julho elo anno passado houve n'csta 

cidade tumultos sediciosos ? 
-Ouvi dizer que os houvera; mas e1.1. não os vi, porque todas as noites esta-va 

em casa. 
- Consta-lhe que n 'esses tumultos anelasse em a]guns cl'csses dias ·O ex.1110 

Sl'· 

arcebispo ele El v as ? -
-Não, senhor, ouvi dizer ao coronel Ra,ymunclo José Pinheiro, que ellc 1.1n· 

clava e que elle o vin. 
- Ouviu dizer se elle influia de alguma fórma para esses tumultos ? 
- Não, senhor. 
- Sabe o dia c a hora em que dizia a outra testemunha que anelava o sr. ar-

cebispo n 'esses tmuultos ? 
-Não, senhor. 
- Sabe .mais alguma c ousa r especLi va ao sr . arcebispo n ' esses dias dos tumultos? 
-Não, senhor . 
-Tem alguma cousa mais a declarar r elativa ao depoimento que jú. fez? 
~ Reporto-m t:l em tudo ao que então disse . 
- Mas lembra-se elo que clepoz n 'essas devassas, para o declarar aqui? 
- O meu clepoimento é muito simples : que no dia 26, estando em minha cas[l>, 

já ele noite, ouvi uma gritaria, cheguei ~í. j anella e parou ali aquelle tumulto ~e 
povo acima ela minha loj a, na outra porta, e ao depois leram a]i um papel, qne 1~80 
sei o que dizia, e ouvi gritar, «viva a carta, viva o senhor r ei D. P ech·o IV, ''1-va 
a senhora D. Maria li1J 1 e depois saíu .uma voz elo povo clizenclo, aviva o sr . are~: 
bispo bispo_ ele Elvas, que ha ele sér n osso patriarcha, porque o P atrício é pecht
ron . I sto ouvi eu clara e di ~tinetamente , e creio que é ao que s~ r efere o m.en c c_ 
poimento; ma§ co.mo me t em levantado quinhentas mil consas a maleclicencHL, pc 
diria que se me lesse, para ver se dizia a verdade. 
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ÜONDE DE ANADIA:- Não pócl~ ser, porque · a camara decidiu que não se les
flem os depoimentos . 

. NTESTEliHJNHA. : - Pois então, eu p enso que os escrivães têem fé publica e que 
chrao a verdade . 

-E elepois que h ou v e ? 
-Depois eu metti-me em casa, feç,hei a vidraça e elles foram anelando pela 

rua Augusta, e não vi nem ouvi mais nada. 
- 'l'cm alguma cousa mais a depor sobre este fàcto? 
-Não, senhor. 
O escrivão · encerrou o elepoimento, assignando-o com a testemunha e os inter

~·ogantes . 
.E'oi conduzieb para a sala a oitava testemunha, e, depois ele t er prestado o ju

ramento aos Santos Evangelhos, disse chamar-se João Antonio Ribeiro d.e Soma 
Almeida · e Vasconcellos, e ser desembarga.dor da casa ela supplicação, morador 

·na hospedaria Lusitana n. 0 63, de idade cincoenta e oito annos, pouco ma,is ou 
l1lenos. 

- T em algum parentesco com o sr. arcebispo bispo de E lvas? 
- NfLo, senhor, não tenho essa honra. 
- T em algmn motivo ele amisade ou de inimisacle com elle? 
- Não, ·senhor, nenhum. 
o escrivão leu o auto ela cl'evassa . . ' 

l 
- Ao sr. desembargador consta que houve esses tumultos ele que trata o auto 

c a cle,cassa ? 
-- AJJenas me t em constado is so p elo ouvir dizer; consta-me porque é voz 

Publica e nada mais. 
- E esses tumultos tiveram lagar nos dias qne constam nos autos ? 
- Creio que sim; e é provavel que fossem n'esses dias ; mas não o sei porque, 

como não me importava, não fiz commemoração d'isso. 
-- Ouviu diz er em que logar aconteceram esses tumultos ? 

.· - Eu fni chamado para depor em uma devassa, por isso mesmo que fui refe
l~do; e n' essa o ocasião eu clepuz o que sabia; o mesmo que eu clepuz é o que re
t)Jto agora por verdadeiro, e a isso me r eporto. Eu não vi, nem anelei nos tnmul-
os, porque não saí ela minha casa, nem entro em lagares publicas senão em 

aquelles ele que me provém honra e clignichcle. Por consequencia nada mais sei. 
- JYias, com effeito, não sabe onde se ajuntaram esses tumultos? 
-., Sim, senhor, . sei, pelo ouvir' clizer, que llO T erreiro elo Paço ou na rua Au-

gusta, mas por nfio confundir, nem cliversificarmos ele palavras, digo que me re
Phrto ao juramento que jà fiz sobre o r eferimento, porque en não sou testemunha; 
: amaram-me, fui obediente, perguntaram-me e eu r espondi, e a isso é que eu me 
18l)Orto; e por isso peco que SC? leia o meu depoimento . 

. Obser vou-se á testemunha que a camara tinha resolvido não se lerem os cle
Ponuentós ; e, contü;uanclo o interrogatorio, lhe foi outra vez perguntado : 

- SalJe onde se ajuntaram esses tumultos? 
l - Sómente soube' que se formamm em diver sos sítios; creio que no T erreiro 
c 0 Paço, ou não sei onde, e qu_e um elos grupos se encaminhára pela rua Au
gnsta e, chegando á I)Orta elo mercador J oão ela Costa, com a clifferenca ele uma 
Ott 1 · ' \>. lla1s portas~ ali se clemoníra esse grupo e que ele entre elle surgiram as pala-P1h seguintes : «viva o nosso bispo arcebispo, que ha ele ser patriarcha, porque o 
a. ac ·e ~atricio é pedreiro ». E stas são as palavras que me disseram; mas eu não 
bs ou-v1, nem vi tal grupo; e até m'as disseram na minha casa. Assim como tam
c em ouvi dizer ao mesmo que ela casa ou j anella saíram dois lenços, ou duas mão'S 

a
01~ lenços, a acenar ao mesmo tempo. Escusâmos dizer que a família é a que 

'ss1ste N ,. - na casa, porque eu nao me metto n 1sso. , 
--0. sr . clesembargaclor lembra-se a quem ouviu isto? 

isso- Sm1, senhor, a,o . mesmo mercador J oão ela Costal que ~oi quem ,o bserv~íra 
0 1. mesmo de traz ela J anella; e note-se sempre que fo1 na mmha casa onde elle 

c l~se . 

- Não lhe occorre mais qiw dizçr a este respeito? 

\ 
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- Não tenho mais nada a c.lizcr i c declaro sempre· por ycrdadciro o depoi-
mento antigo, a. que me reporto. . . 

O advogado requereu que se lhe fi zesse a segumtc pergunta : 
- O sr. desembargador esteve já p·eso por algum dclicto político? 
- Sim, senhor, e sómente por isto, e tenho a maior honra de o ter sido. 
-Em que tempo foi preso? 
- Loo·o que o senhor D. Miguel saín cl' aqui para fóra, a viajar ou preso, que 

cu não sei isso estando cu na cida.clc elo Porto, onele então era desembargador· 
O conde (ld Linhares disse que a camara não podia aclmittir que lun ineli:vi

cluo blasonasse de ter commetticlo um delicto, só admissivel no caso ele ter s1do 
achado innoccnte. 

Prosc!ruiu o interrogatorio : 
-Ho~lVe processo para a sua prisão, ou como foi 1 osto em liberdade? 
-Sim, senhor, ·c a mesma rasão que diz o digno par, é o fun.d_amcnt que. en 

tomei para mandar escrever aquclla palavra, por isso me>mo que fui julgado inn.O
ccnte, não envolvido em crime, nem culpa nenhuma. Nem digo bem que fui jul
gado, porque fui tido por innocentc . Eu fui preso em consequencia de -uma sup
posta con'spiração ou conjuração, qu,c não existia, no dia dos annos elo senhor 
D . Miguel, tendo cu j{t vindo para esta côrte, em con,.cqucncia ele umn. busca 
que fizeram nos meus papeis, para ver se achavam alguma cartas elo senhor 
D. l\Iigucl. Os meus papeis vicra.m para a commiss]Lo, c não me acharam m~pa 
nenhuma c fui posto em liberdade, mas depois ele padecer seis mezes, e de Vlllte 
ou txinta dias ele segredo. 

-Então foi solto por ordem elo govemo? 
- Sim, senhor. . 
O arcebispo bispo ele Elvas declarou estar sa.ti sfeito, c o escrivão fez o encer

ramento elo que a testemunha dcpozcra, assigna.ndo-o com esta e os interroo·antcs. 
O advogado fez duas petições á cumara, c o prc;:;iclcnte disse que as apresen

tasse por cscripto no dia seguinte . 
Â sessão fechou se às quatro horas e trcs quartos ela tarde. 

Quinta. sessão -14 de :fevereiro 

Pela chamada verificou-se a presença de trinta e clois pares elo reino, c. o pre
sidente abrin a s<:)ssão elo tribunal ás onze horas c meia ela manhã. 

O secretario marqucz ele T ancos leu um r equerimento qttc a mesa r eccbêra, 
ct~o teor é o seguinte : 

Requerimento 

Dignos pares elo reino : - Com o mais profLmclo respeito representa a estares· 
peitavel camara Manuel J oaqnim Franco Q,Lteriol, que sendo chamado eomo tes
temunha que havia sido elos ttunultos e execranclos motins das noites ele 26, 26 c 
27 ele julho do armo proximo preterito, comparecêra no dia 13 do corrente fe,~e
reiro, e saindo, com o desembargador João Antonio, elo nobre eclificio cl'csta ca
mara, foram gravemente COlTidos, insultados e atacados por varios ineliviclnos do 
commando dos archotistas c socios cl'aquelles mesmos ttunultos, que os espera-v-a!'ll 
muito ele proposito para os injuriarem e fazerem novo motim; e com effeito, e!'ll 
altos gritos e vozes aterradoras, alem ele muitas verbosidades incligijas· de se escre· 
verem, com as qnaes lhes cleprimiram sua notoria honra, 1n·ofcriram em vozes al
tas a mata, mata esses .. • '', palavras que o respeito manda calar. Alguns cl' estes 
inclivicluos foram logo conhec~dos, e entre estes tun barbeiro da esquina da tra.· 
vessa do Amparo; um Seixas, cego de lun olho, offi.cial que foi de milícias, e ou· 
tros similhantes, o que foi presenciado por mnito povo, cnjas pessoas se deraJ]J. 
a rol, o que de certo não aconteceria se os officiacs cncaneo-aclos elo soccgo pu· 
blico não elcssem logar c auxilio áquelles vadios subornado~ e comprado• i por· 
quanto o commanclante ela escolta de cavallaria n .0 1, Antonio l\'laria, estando pre· 
sencianclo a desordem com os soldados -apea.clos, nada lhe importando, podendo 
acontecer algum homiciclio se não fosse o tenente coronel J o ao Antonio de Sonsa. 
Moraes, qnc fez a.v.iso ao mesmo commanclaute ela guarda de cavallal'ía que fizesse 
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mm~tar os soldados c acudisse <-íqnelle tumulto, que se faziaj;.t muito temível, e entfio . 
o cltto commanda.ntc muito ele seu vagar fez marchar os. soldados quando o dito des
embargaelor ía chegando a sua casa. O mesmo clefeito e omissão praticou o official 
ela ~·nanla. de infanteria postadn ú porta cl'es te edificio, pois :!L saída elas testemunhas 
apowu o tumulto, o que foi presenciado po1· todas as pessoas quo ali se achavam, como 
foram Domingoí:i .José, Antonio Fia1ho, officiaes cb policia; .Antonio Leitão, musico; 
Lourenço José Soares; o tenente coronel João Antonio c1e Soma 1\{oraes, Man'uel ela 
~os ta ·Monteiro, o irmão do ex . 1110 conde ele Povolicle, c outros muitos, cnj os nomes se 
Jnclagaram. Qne importa que esta camara tenha dado as providencias necessarias, 
se os executores ou são elo mesmo crulibre dos archotistas ou comprados pelos r éus 
para os auxiliarem, o se isto se p1·atíca a r espeit9 de testemunhas de notoria honra 
0 l?robidade, a chamamento d' esta Tespeitavel c amara, sobre um objecto ·de alta 
tra1ção, quem se1·á que se animo a dizer e jmm· a verclade em casos taes, ainda 
sobre crimes ele :rrtenos monta? O supplicante tem que voltar para concluir o fim 
a que foi chamado, porém vê ·se nas precisas circumstancias ele, ou faltm· e antes 
ser preso para clar o seu juramento na fórma ela lei, ou ele se prepara!' armado e 
com auxilio em sua natural clefeza., a. fim ele evitar ser assassinado por commanelo 
0 compra dos réus ele tão grave crime, que poz a capital no maior perigo e susto. 
Im~lora., portanto, o supplicantc a esta r espeitavel camara as providencias neces
sartas, a iim ele que no recinto da pi·aça elo Rocio se não consintam grupos e ajnn
tarn~ntos, cujo destino é unicamente para atacar as testemunhas, à maneira que 
Ptat.tcm~am nos conselhos ele guerra., e por conseqnencia coactos c nullos similhan~ 
~es JUramentos e taes conselhos, devendo os o:ffi.ciaes elas guardas ele cavallaria e 
lllfanteria do dia de 13 do 'corrente fevereiro r esponderem em conselho ele guerra, 
pela inacção com que se tiveram n' aq11elle dia, clanclo a conheeer o seu suborno 
0

:1 negligencia punível: r equer, pois, que se dê e:fficaz providencia sobre um caso 
tro nggravante, evitantlo-se alguma catastropLe, qne é o que movem os inimigos 
c.a ordem.- E. H. M.cc = lVIanuel Joaquim, Fmnco QueTiol. = (Segtw o reconhe
cnuent0 pelo tabellião João Luiz Fernandes BTaga .) 

~RESIDENTE : - Creio que a camara convirá em que este rcquerimentõ seja_ re-
1~:tt~do ao poder executivo, com. recommenclação, não só l)ara dar as necessarias 
~10Ytdm1cias quanto ao futuro, mas tambem paTa dcsaggravar a justiça e a cama
\11' offendidas por este :1tteutaclo . As testemunhas devem estar em l)erfeitu. liber
~ ade, e como a pocleriTo ter, sabendo que ao saír cl'esta camara hão ele seT insul-
adas e acommetticlas? E como poderemos nós julgar com a conscienci:1 segura 

;obre o depoimento ele testemunhas quo estão em perfeita coacção? A imparciali( tc~o e a honra c1'esta camara exigem que esse requerimento seja tomado na mais 
; l'la consideração, a fim ele promover o justo castigo que merecem os criminosos 
c e tão execrando attentaclo. 

. O conde ela Ponte apoiou o que a presicleneia acabava ele propor, e disse se
lem , . b . ' l J . t os processos pubhcos um em, m::ts se convertenam num grave ma quanno as 
estemunhas tivessem a certeza ele soffrer ataques poT causa elos seus clepoimentos. 

,, . O conde ele Linhares apoiou tambem que se enviasse o requerimento ao go
detno, não devendo a camara tomar outras proviclencia.s, por is so que se .tratava 
c e um facto acontecido fóra elo seu recinto; c embora considerasse os tumultos 
l'~~~.? ~)ernicio sos, via mais culpa ainda em quem os consentia, tendo meios pa.ra 
inP 11DJl-os; talvez que os auctores cl' esses tumultos fossem os proprios que ten-ham 
co ·et esse em calnrrmiar o systema actnal ele governo. para darem apparencias ele 

tlSas ~ . t c1 N ' t 'd J . . . fo. ' nao extstentes, c por o as a:o rasoes as anc on ::Lctes cumpna v1gtar con-
lltle seus deveres . . 

80 O presidente Botou que o requerimento tinha duas partes, na primeira elas quaes 

111 nlrrava um facto occorriclo fóra ela camara1 e na segnncla outro r elativo ao com
anc ante ela guarda., que está ás orclens elo mesma camara. 

0 E~ti·aram na sala e occuparam os respectivos Jogares o procurador ela corôa, 
esgJVã.o e pouco depois o marqucz ele J!2ronteira co.m o seu aclvo§aelo. 

conde ela Ponte t z algnmas reflexoes a r espeito ela r esoluçao tomada 1)eht 
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camara na sessão cl "l 12, declarando que não ·deviam ser juizes n'este processo os 
dignos pares chamados para testemunhas . PFetencleu mostrar que o facto ele cha
mar-se para testem1.mha não era motivo sufficiente para inhibir ele ser juiz; por
que n'esse caso um IHlX que estivesse bem persuadido ela sua culpabilidade pode
ria chamar como testcnmnhas um numero de pares tal, que obstasse á camara o 
constituir-se em tribunal de justiça, ficando por consequeucia impune, visto não 
permittir a lei que outro tribunal o julgasse. ProsegtlÍnelo na sua argum entaQM, 
declarou não poder deixar ele ser testemunha, porquanto era uma parte ela d_ef_eza 
e.scolher pa ra esse fim quem melhor lhe conviesse i e se como t es temunha cl~zta o 
que sabia relativamente a um facto particula.r, assistia-lhe o direito de, na quahdacle 
de j11Íz, julgar ele todo o processo p elo que ·dissessem as outras testemnnhas; p~r- . 
tanto era de voto ~ontrario a prevalecer a cl ecisão tomada pela camara n'aquell!'l dw. 

O conde el e Linhares expoz que, sendo testemunha da clefeza e não ela c1.üpa, 
o depoimento pocl'ia ser tal que deixasse ele inhabilital-o para juiz, r eferindo -se a. 
algum facto incidente i mas ignorauclo ainda os termos cl'elle, parecia-lhe melhor 
que á camara reservasse o julgar se os comles da P onte e ele Villa Flor cl everiarn 
ser juizes depois de ouvir os seus clepoimentos . · 

O co nele ele Rio Pardo disse que o juiz nas causas crimes é obrigaclo a julgar 
segunelo as provas elas testemunhas, e não pelo conhecimento pessoal que elle 
Jiossa ter, e no caso de ser testemunha não lJÓde julgar ele diverso modo do que 
jmou n'aquella qualidade; po rtanto não podia ser ao mesmo tempo juiz e teste
munha. A questão devia r ecaír sobre a prefer encia ele uma ou outra co usa i. e 
optando-se pela segunda, privava-se o digno par de mp. direito que lhe competia, 
e prevalecendo a primeira, tolhia-se ao accusado um testemunho que poderia ~et:
lhe muito util. Na sua opi_nião deviam os dignos lJares ser t estemunhas e não JUI
zes, por isso c1ue ficava na camara sufficiente numero de juizes para darem ul]1a 
sentença. 

Progrediu ainda a discussão, e tendo o presidente submetticlci a vo tos se 08 

pares elo r eino condes ela Ponte e ele Villa Flor pocliam exercer ~s funcções elo 
juizes sem serem testemm'íhas, decidiu-se affirmativamente . . 

·compar~ceu a primeira_,tcstemunha relativa ao marclllez ele Fronteira, e, clep~1_5 
ele prestm· JUramento aos Santos Evangelhos, di sse chamar-se José Herculano Fn-
mi.no t. · 

Fez,-se-lbe o interrogatorio cl' este modo : 
' · le - E parente elo sr . marquez ele Fronteira, ou tem alg11m motivo ele a1Uisac 

ou inimisade com elle ? 
- Não, senhor. 
O escrivão leu o auto da devassa. 
- T eve noticias elos ajuntamentos tumultuosos que t iveram logar em Lisbo::t 

nos dias 24, 25, 26 e 27 ele julho proximo passado? 
-Sim, senhor. 
-Teve noticias de vis·ta ou ele ouvido? 
- D~ vista, no clitt 24. 
-Em um ou em mai.s logarcs ? 
-No T erreiro çl0 Paço. 
- Foi testemunha em aJgnma elas devassas que se tiraram por motÍ'YO cl'esses 

acontecimentos? 
- Sim 1 senhor . 
- E'm q11e bairro? 
-No do Rocio e no dos Romulares. 
- Para ir prestar o seu juramento n'esses bai rros foi voluntariamente, on tc>'e 

ordem para isso ? 
- Tive ordem para ir a ambos . 
-Esta 01·elem foi militar? 
- Sim, senhor. 
- Por quem foi passada esta ordem? 

t Omittimos, l?or_.des;l~cess.arias, as declarações de profissão r csideneiá e icb cle d'esta e ou· 
tras testemunhas Já lllqmndas. 1 

I 
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- Por um aviso que me foi ~í, pol'ta e que me deixarmn em casa de um VlZl

nho meu, para comparecer em casa do ministro. 
- E sta ordem foi deprecacla pelo juiz da 'devassa? 
-Pelo juiz ela clevassa é que fui a. visar-me um escriv~io ou não sei Clllem era; 

lUU homem ela sua r epartição. 
-Pela intimação cl'csse officia.l ele justiça. compareceu e.m casa elo jL1iz? 
- Compareci, sim, senhor? 
- Mas foi em virtnde da ordem militar ou da civil? 
-Foi em conseqt:tencia ela 01·clem civil; a militar é a segunda. 
-Para a seguucla devassa teve tambem ordem civil? 
-Não, senhor, foi passada pelo quartel general. 
O advogado requereLl que se lesse a ordem que tinha recebido, e assim o fez 

0 escrivão. 
- Em alguns d 'esses tumultos viu. o sr. marquez ele Fronteira? 
-Sim, senhor, vi-o quasi ás Ave Marias, pouco mais ou menos. 
- - Oncle é que o viu? 
- Ao pé ela arcada que dú entrada para as secretarias ele estado, no momento 

que eu ia a passar. . 
·-Notou o modo por que elle estava vestido? 
..:___Estava à páizana. Conheci~ o muito bem, porque tenho a distincta honra el e 

0 conhecer ha muito tempo . 
- Distinguiu de que côr era esse vestido ~í paizana? 
--,.... Não, senhor. 
-O sr. marquoz achava-se a pé ou a cavallo, ou ele carruagem. 
-De carruagem, não, senhor; anelava passeianclo a pé, e parece-me quo a ca-

Vallo tambem elle andou. . . ' 
- El'a. n'esse sitio que· se achava o gl'osso do tttmulto? 
-Sim, senhor, porque ali é que se achava immensiclacle de povo ·dando vivas . 
-Ouviu que cl'esse grupo saíssem as vozes mencionadas no auto ela devassa? 
-Ouvi dar vivas ao senhor D . P ech·o IV, á senhor·a D. Maria II, ú, carta 

constitucional, á senhora infanta regente, ao S'alc1anha e outros muitos que eu não 
Percebi; mas não ouvi fallar em republica. · 
l'\ l -- Consta-lhe que () sr. mal'quez ele Fronteira concorresse por acções ou por 
{'a avras para o tumulto? 

-Não, senhor, e isso mesmo es tá no meu depoimento. 
ul . ~Relativamente ao auto da deva3sa, pelo que respeita ao sr. marquez, tem 

grnna cousa mais a dizer? 
-Não, senhor . 

. O marquez ele Fronteira manifestou-se satisfeito, e o escnvao encerrou o cle
Ponneuto, assignamlo. com a testemunha c os interrogantcs. 
E 

7 
Oomparecen a segunda t estemunha, e, t endo prestado juramento aos Santos 

'angelhos, disse chamar-se Manuel Alves Chaves. 
c -Tem alguma rasão que o inhabilite ele ser t estemunha a respeito elo sr. mar
lllez de Fronteira? 

·O Eu não considero que tenha nenlmma. 
escrivão leu o auto da cl evassa. 

n1q;-Sabe se nos dias 24, 25, 26 e 27 dE' julho pa~saelo houve n' cs ta capital tu
t os sediciosos ? 

- ~Sim, senhor. 
-E sabe isso porque os viu, ou porque o. ouvin dizer? 
- Porqne os vi na noite ele 24 e 25 de julho. 
- - E a que horas, pouco mais ou menos? 
-A. horas de Trindades, e haviam · ele ser oito e meia ou nove horas. 
- E_ n'esses tumultos conhecen o sr. marqnez de Fronteira? 
- Suu, senhor, unido a elles. 
- Como anelava o sr. marquez : a cavallo, a pé Oll tinha hí a sua carrnagem.? 
- A pé.· 
- E em que sitio o viu positivamente? 

21 
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-- D efronte da arcada das sêcretarias, entre a rua Augusta e a do Oiro. 
-Em que sitio çstava vossemecê qumido conheceu o sr . marquez de Fron· 

teira? . 
- Ía passando para me r ecolher a minha casa. . 
- E em que distancia se achava para podei-o reconhecer cl~ n01te? . 
- Ainda se via alguma cousa; pouco era, mas sempre se vm. A cllstanCia se· 

riam oito ou dez pa.ssos : tanto como cl'aqui aonde está agora o sr. marquez; nem 
tanto seria. 

- Viu praticar ao sr. marquez de Fronteira alguma acçã.o que parecesse an· 
gmentar aquella desordem ? 

· - Não, senhor. 
- Ouviu-lhe soltar alguma voz de vivas? 
-Não, senhor, só o vi all. · 
-V in o sr. marquez no gmpo dos tllmultuarios ou separado d' elles ? 
- Unido a elles, mas do lado de fóra ; não dentro d'elles. 
--- ~embra-se o traje em que anelava o sr . marqnez ? 
-A paizana. 
-De casaca ou sobrecasaca ? 
-Não me lembro d'isso. 
- D'onele é que conhece o sr. marqtlez ele Fronteira? 
-Conheço-o d'aqui de Lisboa ha muito tempo, porque servi sete mezes no . 

batalhão ele caçadores, e conheço quasi todos os srs . titulares . · 
-Os vivas que saíam do s grupos erain inclistinctamente por toda a parte ou 

só no centro? . 
- Indistinctamente, por toda a parte. Elles eram uma immensidacle de vi:ras 

e morras, mas. eu não distingui senão «viva o Saldanha, v iva a r epublica e v1va 
a senhora infanta r'egente, se viver o Salc1anha». 

- Jurou em uma ou em duas devassas ? 
-Em duas. 
-Qual foi a primeira ? 
-Foi a do bairro elo Rocio. 
-Foi j nrar voluntariamente ou por ordem? 
-Por ordem qne tive. 
- D e quem foi essa ot'dem ? 
-Do ministro· devassantc, qL1e disse que, se não obedecia, ía r equerer ao ge· 

neral. 
~ E para a clevassa elo bairro dos Romuláres por que ordem foi? 
-Pela ordem que apresento elo general da província, porque respondi que 

não ía a devassa nenhuma senão ma,ndado pela auctoridacle legitima. 
O escrivão leu a ordem que apresentou a testennmha. · 
-Por ·que rasão na primeira devassa não teve cli:fficuldacle em ir sem ordeJJl 

do general e a t eve para ir na s,eguncla devassa? 
· -Porque refle cti depois, na segLmda, que obrava melhor sendo mandado pelo 

general, e porque não estava em casa quando foi a primeira citação . 
O .marquez de Fronteira declarou estar satisfeito, e tendo-se lido o clepoiment~ 

{L testemunha, esta disse que emquanto ao tempo que conhece o sr. mar.quez, é 80 

desde 1823. · 
_ O escrivão encerrou o depoimento, assignanclo-o com a t estemunha e os 'interro

gantes . 
Compareceu a t erceit·a t estemun,ha, e, depois ele prestar j nmmento aos Santos 

Evangelhos, disse chamar-se Manuel Joaquim Franco Queriol. . 
-Tem algum parentesco com o sr. marquez de F ronteir a ou algum n1otl'10 

de amisade ou inimisacle com elle ? 
- Não, senhor, nenhum. 
O escrivão leu o auto da d evassa. 
- Soube ele vista ou ele ouvido que nos dias 24 até 27 ele jnlho elo aru10 pas

sado houve n'esta cidade tumultos sediciosos? 
- Sim, senhor, ele vi sta. 



323 

-Sabe onde principiàrauÍ ou tivera,m origem esses t umultos , e para oncle se 
encaminhar am ? 

- P rincipiaram no 'rerreiro do Paço, mas não sei para onde se encaminháram, 
porque não os acompanhei. 

- Em q.ue dias e a que horas principiaram esses tumultos ? 
. - Não sei se foi na dia 24 ou 26 {~s Ave Marias, pouco mais Oll menos; hà

Vta muita g·ente pelo Terreiro elo Paço, que se reuniu em grupos. 
·- Sabe se em algum cl'es tes g rupos tumultuarias s.e achava o sr . marque:r. 

de Fronteira? 
- Sim, senhor, vi-o n.o pé elas secretarias . 
- Em que distancia ou lagar se achava vossemecê quando viu ó sr . marquez? 
-Andava passeianclo no Terreiro elo P::tço com José Herculano firmino, Ma-

nuel Al l"es Chaves e Raymunclo José P inheiro; primeiramente junto á alfanclega, 
para o pé elo caes, e depois quando me retirei para minha easa, passei bem pro
)Umo d' elle . QuMdo me r etirei já o coronel Raymunclo José Pinheiro se tinha ido 
emhora. 
. - Depois ele se r etirar o 

amcla no T en eiro cl o · Paco 
' . ' sa1n cl'ahi? 

coronel Raymuncl o Jo sé Pinheiro, ficou vossemccê 
por qnar1to t empo, com quem e a que hora depois 

.. - D epois que se r etirou o coronel Raymnnelo José Pinhe.iro aiucla fiquei pas
s~uLndo com o capitão Manuel Alves Chaves e com José H erculano Firmino . Se
l'l::trn pouco mais on menos as Ave 1Vhrias1 mas as .horas não estou corto . 

- E a que horas se r etirou elo T erre iro elo Paço? 
-- Eu já disse que me .não lembro elas horas1 mas que era ás Ave Marias, 

ponco mais ou menos. · · 
- Mas quanto t empo esteve p~ss eianclo? 
-Eu não me lembro elo tempo, porque ha já uns poucos ele mezes . 

r . -::- A qne horn,s foi 1 pouco mais ou mencis, passei ar n ' essa tarde para o T er 
en·o elo Paço? 

::--Não tenho memori.a de a[\jo1 e é um facto :i á passado ha uns ponc.os ele 
lUezes. 

- E qne tempo pouco mais ou menos es taria no 'l'erreiro elo Paço ? 
- Já respondi que nrio tenho memoria ele anjo . 

, - Persistiu algum tempo no T erreiro do Paço a 1}asseiar com sens com panhei-
1 os, que ao principio foram tres e depois só dois ? 

- Eu desejaria ter mais conhecimentos, mas sou muito cnrto ele talentos, e 
p_ortanto não sei responder de outro modo do que j á. r espondi. . . 

- Vossemecê cliz que conheceu o sr. marquez de Fronteira; então diga em 
que t raje estava? Estava de farda, ele sobrecasaca ou ele casaca, e ele que côr 
era? 

-Estava ;;\. paizana, mas n~LO posso dizer circnmstanciadamente o vestido, por
qtle para isso era preciso que eu tivesse memoria muito feliz . 

- L embra-s fie o .- r. ma.rquez se achava ali a pé1 em carruagem ou a ca-Vallo? ' 

-A pé. 
- Ü Sl'. marq uez achava-se mistnri1elO dentro elo g ru}}O d' 81'S a gente? 
- Sim, senhor. 
-Junto ou dentro do mesmo grupo? 
- J~tnto {t mais gente que iili estava. 

xn·-:- Vm ou ouviu qne o sr : marqrtez, por acções on por vozes, cooperasse a an· 
. lar esses ajuntamen.tos sediciosos . = ~espon~lo, em .abono da vercla,ele1 que nada absolutamente lhe vi praticar. 

_onhe~1a antenormentc o sr . marquez? · 
- Sun, senhor, já ha muito t empo . 
- D'oncle conheceu o sr. marquez? 

e111 B A primeira vez que tive a honnt ·ele conhecer o sr. ma.rquez foi ern 
então 

0~1 fi1ca, sendo ~inda peqHeno1 ,quando andava aprendendo a picaria1 e 
con1eço-o. mmto bem. 

1810, 
desde 
'- . 

, , 



--- E que iLlaüe tinha então o .:r . marquez? 
- S. ex. a sabexá. a iclacle que tinha quando começou a nprcudcr a picarin, 

porque então é que eu o vi muitas v ezes no picadeiro. 
- Vossemecê jurou em uma ou em ambas as devassas? 
- Em ambas, senhor . 
-Jurou n ' ellas espontaneamente, ou foi chamado? 
-Em aro bas fui notificado. 
O accusaclo disse que estava satisfeito, e o escrivão encerrou o depoimento, 

assig·nando-o com a t estemunha e os inte1; ·ogantes . . . 
ü conde do Hio P ardo r equereu que se declarasse na acta que a mstancw. 

feita {t t est emimha sobre o t empo que esteve a passeiar depois ela pergunta quanto 
á demora no Terreil:o do Paço, depois de r etirar-se o coronel Hay.mundo J osé 
Pinheiro, não fôra su a., mas elo conde ele Linhares. 

Este r equereu que se mencionasse tambem que, desejando acbrar a sua con
sciencia, pedíra se fiz esse aquella pergunta pelo canal costumado, e mostrando o 
digno par interrogantc não entendei-a, então, com consentimento ela cmnal'a,· fiz era 
as tres. 

A sessão fechou-se cer ca elas tres horas e um quarto ela tarde . 
N'essa mesma data foi expeclitlo ao ministro elos negocias eccl siasticos e ele 

justiça o seguinte 
OI :fi cio 

ntmo c ex. mo St'. -Tendo - sitlo apresentado á camara elos pares um r equeri
mento de :Manuel Joaquim JTraú.co Queriol, nanando o que lhe acontecêra na tarde 
do dia 13 elo corrente, no largo ele S . Domingos, quando saíu do ;palacio da c~
mara, onde tinha vindo notificado por ordem da mesma camara, formada em tl'l
bunal de justiça, para ser reperguntaâ.o, como testemunha que havia deposto na 
clcvassa em que foram pronunciaclos quatro elignos pares do r eino; a camara, to
mando na mais séria consideração os factos r eferidos no mencionado r equerimento, 
unanimemente r esolveu qtie elle fosse- enviado a v . . ex. a no original, a f~n de qne 
se possam dar as providencias que o caso exige, não só para manter de futuro o 
socego c t ranqnillidade publica em geral, mas tambem nos logares contiguos ao 
palacio da camara, uinito particularmente dLlraute as horas elas suas sessões, e 

~ para se determinar o procedimento mareado pelas leis existentes na parte que per
tence ao caso acontecido. 

Este requerim ento, . que foi apresentado ~L camara no acto ela abertura ela ses· 
são, não }Jodia deixar ele. ser lido n' essa occasião, por isso mesmo que a c amara 
tencionava c1eliberar sobre o aco~tecimento a_ que elle se r efere, por ter sido pre
senciado por muitos dignos pare:, elas j anellas que deitam para o H.ocio . 

São tão obvias as ponderações que a camara poderia faz er ~\,cerca d'este acon·· 
tecimento, que seria ocioso repetil-as ; mas entre ellas julga dever chamar a atteu
ção de v. ex. n sobr e as consequencias que podem seguir-se, se ficarem sem e:xern
plar e prompto castigo, tanto os andores como os auxiliadores por .qualquer modo 
que se achem incursos em similhante atteutado. Se as testemunhas que esta ca
mara, como tribunal ele justiça, chama para serem r eperguutadas, ou forem ele 
facto oú presumirem que poclem ser insultadas, ameaçadas e talvez atacadas, qual 
será o conceito que possam merece1~ seus depoimentos em similhante coacção? E 
se é sobre estes taes depoimentos que a camara, como tribunal ele justiça, tão ::tu
ctorisada pelo artigo 41. 0

, § 1. 0 da carta constitucional, ha de julgar, como é que. 
taes factos podiam deixar ele ser considerados ela maior tmnscenclencia? 

O modo por que a força armada se conduziu n'aquella crise, t alvez não cor~
corresse pouco pâra se desenvolver o espírito popular, por isso que, sendo o prl
meiro dever dil tropa, em taes occasiões, prevenir antes elo que r emediar o m~~~ 
ella se conservou espectadora do ajmJ.tameuto, sem cuidar em cli spereal-o senn_o 
depois de tomar um corpo que podia causar maiores disturpios, não sendo posst
vel suppor-se qne essas fossem as ordens que se lhe haviam dado. 

A camara abstem-se do mais que poderia annunciar a v. ex. a, confiacla. na sa
b !:lcloria elo governo "e na energia com que lançad mão dos r ecursos qu e t em {L sna. 
di sposição para manter o socego e tr~mquilliclacle publica, e para- su:teutnr o_ de-



325 

cor? e dignidade que a cmuara. elos pares tem sabi:do conservar em todas as suas 
c~ehb~rações, que em grande parte considera offendiclos pelos aconteciment0s acima 
I efen clos . 

Deus guarde a v. ex .a Palacio da ca.mara elos pares, em 11:1: ele fevereiro de 
1828.=111w·quez ele Tcmcos.=lll.mo e ex ."'0 sr. José Freire de Andrade. 

Pelo mesmo teor se dirigiu outro officio a Canc1iclo José Xavier, ministl'o dos 
negocias ela guerra, com 11ma copia autheutica elo alludido r equerimento . 

Sexta sessão- 15 de fevereiro 

o . 
t .· . erca ~las onze horas e meia ela manhã abriu-se a sessão, estando presentes . 
unta e do1s pares elo r eino. · . 
. ~ Entraram na sala, para occuparem os r espectivos lagares, o procurador da co
lua e o escrivão, e pouco· depois o· conde da Cunha com o seu advogado . 
f " . O .c~n_de ·de Linhares pediu a leitura ele um r equerimento que lhe constava 
ora chnpclo á carnara pelo official ele guarda ao palacio no ,dia. 13, em que ex

punha cu·cumstancias r elativas {ts occorrencias cl'aquella data, visto incriminai-o 
~Óltestemunha Man:wl Joaq~1i~ Fra~co Q~1eriol; elle orador e~·a de. !Jarecer que 

nente a camara tmha o cln·e1to ele mvest1gar a c·onducta elo chto mrhtar, poT ser 
acto interno, para, no caso ele achai-o culpado, remetter tudo á; auctoridade com
petente e esta incumbir-se do julgamento . 

0 presidente ol_Jservou não competir it carnara julgar o official, ·e o que unica-
Qlente l' .c • 1 . . . l poc Ja . 1.a.zer era remetter o requenmento ao governo, pe o .mmrsteno c a 
guerra·, a fim de que examinasse a condncta elo Eignatario. -

O cor~cle de Linhares insistiu na sua proposta, fundando-se em que, se o facto 
~c~usado ~~i con~rnetticlo no r eéinto d.a camara, n.enhuma auctori.dad~ podia inve:<;
P g ~~-o , ahas sena at tentar contra a mélependencra do corpo legtslatlvo . Conclmu 
e~ 0do que se les~e o requer~mento, como se· praticára com .o da parte aclve~·s~ . 

p. . conde elo R~o Pardo dtsse que em nenhum caso podta a camara ser JUIZ 

~or·to para julgar o official nem fazer investigação alguma; o que devia era re- -
e ter o requerimento ao gov~mo, para, jnlgal-o em conselho de guerra . 

diz 0 conde da Ponte foi tam bem ele parecer que se enviasse ao governo, não se 
nu endo,. l?Orém, qne o oflicial faltára ao seu dever, p01·q uanto isso ~eria antecipar 
pr~a ~P 1.lllão ~em provas sufficien~es; ·e pediu se lesse o requerimento, conforme 

pozera o dtgno par conde de Lmhares . 
Com annuencia da camara,, o secr etario marquoz ele Tancos leu o seguinte 

Requerimento . 

p P,ignos pares do r eino: - Diz Miguel Ribcir~ Franco, tenente da oitava comct\ ra do batalhão ele caçadores nacionaes ele Lisboa oriental, que esteve de guarda 
si~ onra a esta camara 110 dia ele hontem, 13 elo corrente fevereir0, que vendo ter 
qtc 

0 ?resentado n,o dia ele hoj e um r equerim ento feito por uma das testemunhas· 
E te , oram r eperguntadas no processo do clig·no par o ex. 1110 arcebispo bispo de 
as Vas, no qual o SJ_tpplic·ante é incr epaclo ele haver faltado ao seu clever, não clanclo 
ao ~o~ducentes providencias para evitar qu e a mesma testemunha fosse insultada 

sarr c1 'e t N l 1 · · l lh · 1 t l · "' tant s a camara, nao póc e c eiXar c~ ser - e sens1ve uma a argmçao, que R tem de falsa como ele injuriante ao seu comportamento. 
di~· 'tesponsavel o supplic.ante pelo comprimento do seu dever, julgando-se com 
issoe

1 ~ a c.outestar a accusação n'aquelle ID\3SITIO tribunal em que lhe foi feita, por 
fa[s 1 espettosam ente expõe a esta camara que a mesma queixa é inteiramente 
de h na parte que lhe respeita. O supplicante, sende ·o com mandante da guarda 

Óa onra d' es ta ~amara , não pocl ia transcencler o limite circnmscripto à sua gum'-
1U~n:e~ era auctoris;:~.do a policiar na praça elo Rocio; c quanto ao seu procedi· 
evita~ c entro do recinto ela guarda, foi este sempre clirig· iclo a manter o socego c· 
acto<·l clqualguer confl. icto que desse motivo aos mal intencionados figurarem em 
dar: e cl~sapprovação ou el e insulto co11tra alguem, por isso positivamente el e~. 

que e falsa a queixa emitticla co utra elle, e está promptd a provar com os 
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porteiros e mais empregados cl'esta camara, qLw nem a tes temunha queixosa, nelD 
algmn outro foi insultado por algucm, ou maltratado dentro elos cancellos do pa
lacio ela camara ou 'no r ecinto da guarda; se depois e Dl\, praça do Rocio houve 
com estas testemuuhl\,s algumas· demonstrações de desapprovação ou desprezo, o 
que, comtudo, o supplicante ignora se aconteceu, é facto pelo qual não póde res
ponder, pois que não tinha a seu cargo policiar n'aquella praça . O SU]Jplic:u~te 
commanclava a gua.rcla da camara, dentro do recinto cl 'esta não se commetteu 1!1-

sulto algum, e tudo que se argue contra o snpplicaute é fal so e talvez dirigido a 
fins ·sinistros . Como, pois, o ciclaclao que préza a honra não pócle deixar de ser 
sensível a uma accusação falsa que se lhe forme, por isso, confiado na indefectível 
justiça cl'estn. camara, attenciosamente roga a v. ex . as a gTaça ele admittirem a sua 
justificação pelos empregados que presenci aram o cumprim ento elo seu dever, n 
f-im ele se conhecer que a elle não faltou, nem deixou ele r espeitar o tempo, log~r 
e circumstancias em qu: se achaYa - P. a v . ex."S, dignos pares do reino, que.1- · 
ram tomar em sua cons1clcração o exposto e decidir co mo é proprio cb sabedona 
cl'est<t camara. 

Lisboa, 14 ele feve1·ei ro de 1 S28 . = Migu.el Ribei?'O Fnmco. =(Segue o r eco· 
nhccimento pelo tabelliã.o .Manuel Eugenio Coelho .) 

ExpozerEt;m-se ainda algumas r efl exões pró e contra, e a final clecicliu a ca
rnara q1~e se r emcttesse o sobredito r equerimento ao governo . 

Compareceu a primeira testemunha ela culpa relativa ao conde da. Cunha, e o 
aclv€lgaclo r ec1ueren à camara, em nome elo seu c.onstituinte : 1. 0 , que não se r~
perguntassem as testemunhas que 11as clevassas depozeram ·de onvido, pois o d~
gno par clava-as desde j~t ))Or juçliciae.·; 2 .0

1 que as testemunhas de vi sta fosseJJl 
r epergnntac1as ·com tocln. a singeleza, sem se lhes faz er objecção alguma, meslUO 
no caso c1e se contradizerem ou não darem rasão do seu dito. 

O procurador da c<:>rôa disse annuir, comtanto que o accusaclo assjgnasse ulll 
termo, c1eclarando fazer iucliciaes as testemunhas ele ouvido. 

R equereu _mais o acÍ.vogado que ·se lhe permittisse perguntar" á testemunha 
fóra do jura,mento qual erâ. a sua religião, por isso que a ordenação exclue de po
der jurar o ill(!Uro ou o judeu. 

O conde elo Rio Pardo ponderou que, embora a orclenaç:?io determine que ~ 
monro e o jnc1eu não podem jllrar como testemunhas, peb s leis ele el-r ei D. Jose 
o judeu não .é inhabil; is so, porém, pertence á pergunta elo costmne, e' se na res
posta faltar á verdade, então compete {L contrariedade declara.r nullo o depoimento 
da testemunha . ' 

O procurador ela corôa disse não haver cluvicla em qu e na perg unta elo cos-
tume se especi ficasse cleterminacl.amente qual era a sua religião.. · . 

O presidente declarou que o ·primeiro. ponto a votar era se a camara admtt
tia que o accmaclo desse por judiciaes e r eperguntaclas as testemunhas cujo de.
voimento nas clevas:::as fôra ele ouvido, assignanclo elle um termo para esse cf-
feito. ' 

D ecidiu-se affi.rmativamente. 
O· escrivão lavrou o termo, declarando que n.s testemunhas ele ouvido eralll 

José H erculano F irmino, Antonio de Almeida e Antonio P edro Maximo da Costn 
Monteiro; e tendo aquelle funccionario de justiça perguntado quem devia assign::n: 
o clito termo, resolveu-se, depois ele algumas observacões, que o presidente, o pa.r 
do r eino accusaclo e o procurador ela corôa. ' . 
- Seguiu-se ? interrog?'tor~o á . t_estemunha, que disse chamar· se Fernando FelJ~ 

da Costa Fortmho, · officwl cce d1bgencias ela intenclcneia geral da policia, morac~o 
na travessa do Noronha n. 0 f\ freguezia ele S . lVIameclc, e ele iclaclc vinte e 01to 
<LllllOS . . 

O acl vogado ex paz que, conforme o seu requerimento, era á occas]ão proprJ:.t 
para se perguntar à testemunha que religião professava· e no caso ele dizer, coJllO 
éra ele .Presumir1 a cathol ica, se lhe fizesse declarar onc1

1

e se clesobrigàra no all110 

anteri or. 
O conde ele ·Rio Pardo7 concordando com a pt:imeira parte elo pedido cÜL ele-
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fez~~ disse ser improprio ele um juizo exigir-se a cledaraçao quanto á des
obriga. 

O advogado insistiu1 dizendo "ser costume poder pôr toclas as contr ad.ictas que 
se offerecessem a qualquer accusado. 

O procurador ela corôa replicou que o accusaclo podia expor quanto quizesse 
como contrac1icta1 porém não interrogar a testemunha sobre defeitos pessoaes . 

A testemunha declarou então que se clesobrigára no Rio ele Janeiro1 onde es-
tava n'aquella epocha. . _ 

O concle elo Rio Pardo fez-lhe o interrogatorio pela fórma seguinte : 
d - 'l

1

em al_gum mot~vo que o impeça ele ser testemunha a resp~~to elo sr. _ con~e 
a Cunha1 SeJa por ocho ou Llemanda que com . elle tenha, ou rasao ele obng·açao 

011 affecto que o brigue a faltar á v:ercbde no que se lhe perguntar? 
-Não1 senhor. 
-- parente a e s. ex. a certam eu te· não é ? 
-Não, senho.r; fui muito seu amigo . 
O advogado requereu que se lhe fizesse a seguinte pergunta: 
- QLte religião é que professa? 
-A ele Christo. 
- A catholica apostolica romana? · 
- Sim, senhor . 
O escrivão leu o auto ela devassa. 
O advogado requer eu que se aclrnittissem como contraelictas que fazia á teste

i~l~nha: 1.0
, que não se desobrigou no anuo passado; 2.0

1 que senGlo official de po
:c11_al_}mha inter esse em promover réus; 3. 0 1 que não sabe os princípios cb sna 
le I{S'Jáo . 

t, ? presidente paz ~í, votnção ela camara se deveriam admittir-se estas tres con
lfiCJctas, e só o foi a segunda1 qu e o escrivão lançou no auto. 
, O escrivão suscitou a duvida de quem deveria assignar a contrac1icta1 e o 

~~ocuraclor ela corôa manifestou que aB eontraclictas feitas em presença ela t estemu
pat er~m_ respondidas no me_smo acto 1 e. s~nc~o este um incidente elo acto .princi-

1 p1ec1sava apenas da ass1gnatura elo JUIZ mterrogante. 
P I" ~ntão o escrivão leu a contradicta ·á testemunba1 que respondeu ser official ela 

0 
tAa, mas não tinha outro inte~;esse . alem elo socego .1mb li co e o bem da naçã~. 

11 testemunha prestou clepo1s o Juramento aos Santos E vangelhos1 e contl-
uon-se o interrogatorio. 

a --Consta-lhe ele vista ou ele. ouvido que nos dias 241 251 26 e 27 ele julho 
0 au11o passaclo houve tumultos sediciosos n' esta côrte? · 

Ver- Sim, senhor, fui encarregado ele ancla:r n'essa cliligencia1 em observação, a 
os tumultos e a r econhecer as pesson,s que ali anelavam. 

- E em que sitio tiveram logar esses tumultos ? 
-No -Terreiro elo Paco. 
-Em todos esses dia's ou em alg uns d' elles ? 
- Em todos elles. · 
- B .a que horas se faziam esses ajuntamentos? 
- Pnncipiavam ás cinco horas ela tarde até á uma hora ela madrugada. 

ni -E esses ~untamentos limitaram-se ao rrerreiro do Paço ou tiveram segui
ento por outras ruas ou bairros ele Lisboa? 

da --;- Si_m, senhor1 pela rua elos Fanqueiros1 Rocio1 E spirito Santo? nm ela Emen· 
c1 · 'i atlhstas, rua ele S. Bento, Collegio elos Nobres 1 e tornaram a vu· para a banda 

0 or~to 1 e a.li é que se tornn.ram a dispersar. 
c1·. - boube ele vista presencial ou ele ouvido se o sr. conde ela Cunha cooperou., 
n e c ta · "· ~ · 1 hl ou mcurectameutc

1 
por palavras ou acçoes a susmtar esses grupos tumu -

osos ? • 
'S" O, .1m, senhor, indo cu pela rna elo Oiro encontrei o r éu conde ela Cunha ... 

:rn. h conde ela Cunhn, requereu que se riscasse a palavra «rE:u n 1 pois a teste-
nu a n ~'~ t . 1 1· · b l l · l Ih t su - ,.o m.1a c ll"Clto a usar de tal vocP. u o, e c ev1a CLar- e o trrutamen o que 
a Aagestaclc lhe conceclêra,_ 

eamara mrmdou riscal-n.
1 

e a t c-s•temunha conti'nnou assiw o seu depoimento: 
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- Eucontrei o. dig·11o p::t1' conde da Cunha ch banda cla.s secretarias, no Tm:
r eiro do ·Paço, juntamente com o sr. conde. da Taipa, onde se estavam a dar VI

vas e morras, com o:; ·chapéus nas mãos. Os vivas que ouvi, foram: «Viva o senhor 
D. Peclt·o IV, a senhora infanta reg·ente, a carta constitucional, Saldanha, r e:t:u
blica, Resgate»; é o que se disse nos tumultos, pelas ruas publicas eu o T erren·o 
do Paço. . 

- Ouviu dizer ao digno par o sr. conde ela Cunha alguma cl 'estas cousas? 
- Não senhor, ngo ouvi, e só" o vi atirar com o chapéu ao ar. 

' l . ] ' . a - Viu se o sr. cone e estava m1sturaoo nesses grupos ou estava proxuno ' 
elles, mas ela parte ele fóra? 

- Estava junto elos tumultos. 
-Tem mais alguma cousa que dizer a r espeito elo sr. con.cle ela Cunha? 
- Não, senhor. 
- A que horas e em que dia ·viu o sr. conde ela Cunha? 
- Na noite ele 24, perto das oito horas . 
-E quando o vin ainda havia luz de dia ou jt'L se tinham aceendiclo os ar-

chotes? 
--Haviam ele ser oito ·horas, mas ainda não se tinham accencliclo os archotes . . 
-Viu como estava vestido o sr. conde '? · 
-Não estou certo ·se estava de casaúa ou ele que modo, e só me lembra que 

o comprimentei . 
- AchaYa-se o sr. · conde da Cunha a pé, a cavallo ou ele carruagem? 
-A pé. 
- Com que palavras comprimentou o sr. conde? 
- Só lhe dei as boas noites, tirei o chapéLl e passei _para diante ·para conhe-

cer mais alguem; o sr. conde conhece-me bellameute . 
- l\1a.s que palavras lhe disse? 
-Só boas n0ites, e não me respondeu, porque estava entretido com outras 

pesso~s. 

O conde ela Cunha mostrou-se satisfeito, e o ese:rivão encerrou o depoimento, 
assignanclo-o com a testemunha e os interrogantes. 

Compareceu a segunda testemunha, que disse chamar-se .Manuel Alves Chaves 
- Tem algum impedimento legal para ser ' testemunha a respeito elo eX -

100 

sr . conde ela Cunha? 
-Não considero que tenha nenhum. 
Prestou o juramento aos Santos Evangelhos, e o escriv~to leu o auto ela de

vassa. 
- Sabe se nos dias 24 até 27 ele julho passado houve n'esta capital tumultoS 

sediciosos? 
-Sim, senhor. 
--Sabe isso porc1ue os lJresenciou on porque o ouvitt dizer? 
-Sei-o porque os vi e presenciei . 
-E. presenciou-os em todos esses dias ou só em alguns cl' elles? 
- Só em uma das noites. 
- Em qual cl' ellas foi? 
-Não estou certo se foi na ele 24 ou na ele 25. 
-Lembra-se que dia da semana era? 
- Não, senhor. 
- A que horas principiou a havel-os e até que horas os presenciou? 
--Pela tardinha foi que principiaram, e viu-os até as oito e meia para as uoV'e 

horas, que me fui embora para a minha casa. · 
- Em que sitio. os viu? 
-Defronte ela arcada das secretarias proximas á rua do Oiro · mas os tnmul· 

tos estavam por todo o T erreiro elo Paço. . ' 
- E n'estes tumultos viu o ex .1110 sr . conde ela Cunha'? 
-Sim, senhor. 
-·Que horfts eram qnanclo o v in? 
- H:wiam de ser oito c moia para as rt'ov<;~ horas. 
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- Em que sitio estava? 
-Estava no meio, pouco mais ou menos, ao pé elas arcadas das secre tarias. 
-Conhecia cl'antes o sr. conde ela Cunha? 
-- Sim, senhor. , 
O advogado requereu se lhe fizesse a seguinte pergunta: 
- Conhecia o sr. conde só ele vista ou por ter algmna relação com elle? 
-' P elo conhecer ele vista sómente. 
-Em que distancia estava elo ex ."'0 sr . conde ela Cunha quando o viu? 
- Seria a uma distancia ele oito ou dez passos, porque eu o vi quasi ele noite 

e conheci-o; portanto não era muitu distancia. · 
- O sr. conde da Cunha estava a pé, em carruagem ou a cavallo? 
-Eu o vi a pé. . 
·-Como estava vestido o sr. conde ela Cunha? 
-Não me lembro b em, mas parece-me que estava á paizana . 
-i~ que luz é que r econheceu o sr. conde ela Cunha'? 
-A luz elo dia, porque ~incla não estava fechada a noite. 

11 
..,_O sr. conde cl<t Cunha estava no cmltro cl'esses grupos ou sómente unido a 

e es? , 

-Estava unido a elles elo lado das secretarias, mas não no cent-ro. 
- D'esses grnpos saíram algumas vozes ou factos que tendessem á rebelliãe? 
-Sim, senhor. 
-Em que consistiam? 

, -«Viva o Saldanha, viva a r epnblica e v1va a senhora infanta regente, se 
Ylver o Saldanha)). 

-Viu praticar ao sr. conde cb Cunha algnni facto que parecesse excitar 
aquel!a desordem? 

- Não, senhor. · . 
-Ouviu-lhe proferir algumas palavras de vivas ou outras quaesqner? 
·-Não, senhor, vitt-o simplesmente ali . 
- T em alguma cousa mais a declarar a r espeito cl'esse interrogatorio? 

l -Não, senhor, só que dou por firmes e valiosos os depoimentos que fiz nas 
c evassas. . 

- Pensa que este seu depoimento está conforme com os outros que j<l deu? 
c' - Como se passaram já quasi sete mezes pócle ser que haja alg-nma divergen-
Ia em palavras, e por isso me reporto aos primeiros depoimentos. 

a _O conde da Cunha disse estar satisfeito, e o escrivão encerrou o de1Joimento, 
c ss1g d · :nau o-o com a testemunha e os interrogantes . . 
no S~ndo ol~egacla a hora _ele se fechar a ses_são, o sr. yre_siclente annnnc~ou q~e 
d dia segumte se fm·mana a camaTa em tnbunal ele JUstiça para a coBtmuaçaC? 

0 processo. Eram tres horas e meia ela tarde. · 

Setima sessão - 1.6 de fevereiro 

Ás onze horas, da manhã abriu-se a sessão, estando presentes trinta pares elo 
reino. 

P . ? . conde ele M:csquitella cleclaron que o marquez ele Borba-o encarregára de 
a1 tlclpar á camara que não podia comparecer por motivo ele doença. 

rô Entraram na sala e foram occupar os respectivos lagares o procurado!' da co-
a,Co escrivão e pouco depois o conde ela Cunha com o advogado . · 

disse ompareceu a terceira t~st~munha, que fez_ culpa i•quel1e par elo r eino, a qual 
. F -~h~mar-se ~fannel J oa9-mm Franco Q,uerwl. · 

ez-se-lhe o mten~ogatono n'estes termos: 
de

1 
;-Tem motivos ele inimisacle ou particular amisacle, ou é parente ou clepen-

1 e elo sr · conde da Cunha? 
-Não, senhor. · . 

flllltoA.l testemunha . pr_estou o juramento aos Santos Evangelhos,· o escrivão leu o 
c a cl~vassa e o mterrogante pro seguiu: · 

=~:'>ta bem inteirado em tudo o que contém este auto ela devassa que já jurou? 
Illl, sen~wr. · 



330 

- Pois então clechtre tudo o. que a respeito cl'elle · sabe, mencionanclo a,e1uillo 
que lhe consta ele ouvido ou ele vista presencial, xelativamente ao sr . ·conele ela 
Cunha. · . · 

- Não estou certo no dia, se foi · em 2<1 ou 25, como ha ele constar elo prim~1ro 
jtu·amento; ai).dava passeianclo no Terreiro · elo Paço,_ po~· <;lifferentes part.es , roms o 
capitão Manuel Alves Chaves e José H erculano Fn·mmo1 ás Ave 1VIanas1 pouco 
mais ou menos e

1 
quanelo me r etirava, vi o ex.mo sr. conde ela CLmha, não !he 

vendo praticar ~cção alguma; mas no sitio oncle elle estava, ao pé elas secret.anas, 
é onde havia um grande barulho, de onde saíram vozes que eu por decen.CJa oc
culto ; nada mais tenho a diz er . 

-Lembra-se que dia era ela semana ? 
- Não me l~mbro, são j á passaclos muitos tempos. 
- L embra-se se foi o primeiro ou o segundo dia elos tumultos? 
-Não me lembro, se:m.hor. 
-Observou como se achava vestido o sr. conde da Cunha, 80 ele paizano on 

ele militar; e com que qualidacle ele vestido e. ele que côr? . 
-Tem passado muito tempo e só me lembro que estava vesticlo á paizana:; 

mas se eu não me lembro elo fato que vesti hn oito dias, como me hei ele lembr~r 
elo que tinha o ex. mo sr. ·conde da Cunha? Se eu me persuaclisse que havia ele vir 
perante esta r espeitavel assembléa, tomaria sentido n'is'so . · 

-AchaYa-se ali o sr. conde a pé, a cav.allo ou de carruagem? · 
- A pé. 
- ~embra-se da hora em que vju o sr. conde ela Clmha? 
-As A v e Marias, pouco mais ou menos. 
- E a que •horas se retilou vossemeoê do Terrei ro elo Paço1 onde víra o sr. 

concle ela Ctmha ? 
- - Não me lembro a que horas, porque não tenho memOTia ele anjo i mas er:;t 

alguma consa depois elas A v e Marias . 
- Vossemecê tem cabal conl1ecimento elo sr. conde ela CLmba, ou te;r.e conl 

elle algum negocio ou depenclencia? 
-Tenho conhecimento ·perfeito elo sr . conde, n.t6 tem siclo meu vizinho, ugonh • 

ha pouco. Conheço-o c1Elsde 18101 que foi a primeira vez que vim a Lisboa., mu.s 
nunca tive contratos com s. ex .a 

O conele ela Cunha declarou que estava satisfeito . 
A testemunha clisse que, como ha passado já muito tempo, e não é homem ele 

mtúta memoria, e se lhe tinham feito muitari perguntas, rati:ficava em tud0 e P?r 
tudo os seur> primeiros depoimentos, feitos na presença dos dois ministros dos ba1r' 
ros elo Rocio e dos Romulares . 

O advogado requereu que declarasse se ratificava tambcro o que acaba agora 
ele fazer . A testemunha responcleu affirmativamente, salvando comtu:clo alguroa_pe
(rnena divergencia que poclesse haver entre elles, por cau~a elo tempo decon?cl~· 

Houve pequeno debate sobre se devia admittir-se isto, e a final não fm os-
cripta nos autos. , 

O advogado requereu ·que1 para poder contestar a accusação, se lhe mandasse 
dar vista do processo1. o, sendo apoiado este nquerimento pelos condes elo Rio Par· 
elo e ele Linl1ares, o procurador ela corôa clisse que a contestação por artigos r:ão 
tinl~a lo:gar em juizo s:1mmario, como devia ser este por sua natureza, roas no jlll0.

0
_ 

ordmano ; no summano o que a lei prescreve, 'é cbzer o· accusado de acto e ele ch 
rei ~o em cinco dias; entretanto, se a camara queria que a contestação fosse por 
artlg?s, cNomo e~ 12rocesso orclinario, não :;;e oppunhu, por isso que essa circuui-
stancia mLo prejuclJCava a accusaçàlo. · . 

O concle de Linhares, o advogad0 e o procura.clor da corôa aíncla apresentara,J1l 
algumas reflexões r elativamente a admittir-se toda a justificação ela clefeza. 

O p~esi~en~e poz a vo~os se a cm;nara co:r:vjnba em que se seguisse o pro~esso 
summano na f0rma pxescnpta ·nas lelS, e ass1m se resolveu. · 

1 Tendo-se retirado da sala o conde da Cunha, apresentou-se n' ella o co nele c 11 

'l'aipa com o seu ad vogado1 e manifestou que, h:;wendo entre as testerimnhas qne. 
faziam culpa ao digno par, chuu:i rrue juraram sô ele ouvido, cle:iide já as clavH.P

01 
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judiciaes e r eperg uutaclas; no que declar~u cm~vir o procurador ela corôa, lavrando -
se um termo igual ao que na sessão anterior assignára o conde da Cunha. . 

Compareceu a primeira testemunha, e disse chamar-se Fernando F elix ela Cos-
~~~. . 

O advog·ado r equere\l que, tendo esta testemunha na sessao anterior espon
ta:neam.ente declarado que fôra presencial aos tumultos, em consequencia ele exa
llllll~r quaes as pessoas que nos mesmos se achavam, declarava que pelo mesmo 
lllotl v. o que havia sido accusaclor, se torná.ra pelas leis portugueza,s inhabil para 
ser testemunh::~, contra o digno par accusaclo . 

O procurador ela corôa manifestou ser admissivel e conforme ás leis este pro
testo elo advogado, e a camara tambem decidiu assim. 

O conde ele Anaclia perguntou se se ·deveria entrar na inquirição ela testemu-
nha, visto que não se dera por judicial. . 
_ O achog[Ldo e o conde ela Taipa ponderaram a inconveniencia elas repergun
tas áquella testemunha, acreseentanclo o ultimo que a camara devia consiclerar 
nt~llo o depoimento, porquanto ti_nha uma inhabiliclacle legal, pelo facto ele consti-
tun·-se accusaclor. · 

O procurador cb corôa clisse ser sufficiente a camara: declarar que aclmittia o 
protesto, por entender attendiveis as rasões expostas pelo advogado elo digno par, 
e, Stlbmettendo-se isto a votos, teve approvação. -

l O termo foi novamente assignado pelo alludido conde, presidente e procura-
cor ela corôa. . 

Q 
O?mpareceu a segunda testemunha, e disse chamar-se Manuel Joaquim Franco 

'\\tterwl. . 
-Tem alg um impedimento legal que o inhabilite parajmar a respeito elo ex."' 0 

sr · conde ela Taipa? · . . 
- Que eu saiba não, senhor. 

l 
. Foi-lhe deferido o juramento aos SantOf3 Evangelhos, ~ e o escrivão leu o acto ela 

c evassa. · 
t - Sabe se nos dias 24 até 27 de julho elo anuo passaclo houve n'esta. capita.I 
lU:nultos sediciosos ? 

- Sim, senhor . 
f· O conde ela Taipa 'clechtrou prescindir ele todas as perguntas que se podiam 
,tzer ás testemunhas, excepto quatro que apresentava . 
. \) conde ele Linhares disse que, tratando-se ele estabelecer a accusação, era 

~:ecrso que fo sse interrogada a testemunhá com toda a circtunspecção, e que só o 
~1 · procurador ela corôa poclia declarar se renuncia v a ao depoimento amplo das 
estemunhas, para estabelecer a sua accusação. 

só O procu;·~clor ela corôa ponderou que a pergunta c~a.~ .testemunha~ não ·era 
t elll benef1c10 elo accusaelo, mas tambem para fazerle gltnna a accusaçao, e, por
auto, tinha loga.r a o 'bservação elo conde ele Linhares . 

Proseguiu o interrogatorio : 
-Presenciou esses ·actos? 
-Alg uns d' ell~s . 
"'-'-- Em que dias os presenciou ? 

111 - Na noite elo di a ~4 ou 25, não· estou bem c erto ~ os meus primeiros depoi
. entos é que o hão ele dizer . 

- A que horas principiou a presencial-os? 
- Anelei por ali à tardinha, a passeiar. 
-Mas não se lembra a que horas principiarmn os tumultos ? 

· -Não me lembro, senhor. 
--Até que horas os presenciou? 
--~té horas ele Ave Marias, pouco mais ou menos. 
- v1.ll Oll disseram-lhe- que andasse n' esses tumultos o ex. mo Sl' . conde ela Taipa? 
- V1-o. · 
- E · em que dia? 
- J{L disse a v. ·ex.a que em uma das noites ele 24 ou 25. 
- A que horas é que viu o sr .. conde da Taipa? 
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- Ás mesmas horas em que Vl o seu ex.mo cunhado, o sr. marquez ele Fron-
teira. 

--Mas que horas eram ? 
- Eram A v e Maa·ias, pouco mais ou menos. 
-Conhecia ao sr. conde da Taipa antes cl'esse dia? 
- Sim, senhor. 
- Em que distancia, pouco ma1s on menos, estava elo sr. conde da 'faipa, 

quando o conheceu? . 
- Passei bem junto cl' elle. 
-Junto a que sitio? 
- Ao pé elas secretarias, junto á rua dos ourives do oiro . 
- O sr. conde da Taipa estava em alguma, clistancia dos tumultos'( 
-Estava muito ao pé d'elles. 
- Estava, unido a elles ou havia algtml intervallo de onde saíam as vozes? 
- Estava junto com elles . ' · · 
- Quanclo vossemecê conheceu o sr. co nele ela Taipa })assou p·or dentro elos gnt-

pos tumultuosos ? 
-Não, senhor, passei pela bancla ele fóra. 
- O sr. concle da Taipa estava a pé ou a cavallo? 
-A pé. 
-Distinguiu como ía vestido, se ele casaca, sobrecasaca ou ele militar? 
-Á paizana, mas não me lembro se de casaca ou sobrecasaca. 
-Na occasião em que viu o sr. conde ela Taipa, viu ou ouviu n' esses tumul-

tos, que estavam perto d' elle, desordenadas vozes e gritarias? 
- Sim, senhor, ouvi gritos, que por elecencia occulto . 
-Viu pmticar ao · sr. conde da Taipa alguma acção que excitasse o tu-

multo? 
--'- Não, senhor, nenhuma cousa lhe vi praticar. 
- Ouviu-lhe pronunciar alguma palavra que parecesse excitar aquella desor-

dem? 
- Não, senhor, não lhe ouvi palavra nenhuma. 
-Tem alguma declamção ou acrescentamento que fazer a este depoimento? 
- O mesmo que fiz, ha um bocado : que como é passado muito tempo, não lil_e 

lembram algumas circumstancias, referindo-me em tudo e por tuclo ao meu pP· 
meiro jmamento, feito na presença elos dois ministros elos bairros elo Rocio e Ro
mulares, e esta mesma declaração faço em todas as clemais pexguntas, com que 
aqui tenho sido interrogado, relativamente aos ex.m o; srs . arcebispo, marquez ele 
Fronteira e conde ela Cunha. 

O digno par accusaclo requereu que se lhe fizesse a seguinte pergunta: . 
- Na deva.ssa tiracla pelos corregedores elos bairr@s elo Rocio. e Rom~lare~, 

juron espontaneamente a respeito do digno par ou lhe foi pe1;gnntaclo partlcnlal · 
mente pela pessoa cl'elle accusaclo? 

-Não me lembra; ha ele constar do meu depoimento. 
O conde da Taipa disse ser necessario que respondesse sim ou não; porque 

era impossível esquecer-lhe uma cousa tão importante. 
A testemunha disse .: que foi citada par::t ambas as devassas, mas que o resto 

constaria do seu depoimento. . 
O conde ela T aipa exigiu ele novo que desse uma resposta terminante. 
A testemunha responden que não tinl1a memoria de anjo . 
O conde da Taipa replicou que essa expressão não podia aelmittir-se, porque 

era até um insulto . _ 
O presidente observou que não se podia obrigar a testemunha ·a dizer mais c1° 

que aquillo que quizer. ' 
O conde ele Linharés expoz a conveniencia de recordar á testemunha que c~e

via cumprir exactamente com o seu juramento, como chxist~io e catholico . E Jrl" 

stada novamente a testemunha, di sse que jmava não se lembnur . 
o· conde da Taipa mostrou-se satisfeito, e o escrivito encerrou o depoimento,· 

. assignando-o com a testemunha e os interrogantes. 



:333 

Compareceu a terceira testemunha, qne d isse chamar-se José H erculano Fit·
JUino . 

- T em motivos ele amisadc particÍila.r, inimisacle ou parentesco COJ.:q o sr _ con
de ela 'raipa? 

-Não, senhor. 
A testemunha prestou juramento aos Santos E vangelhos , e o escrivão leu o 

auto ela devassa. 
-Sabe se n'esta cidade houve tumultos sediciosos desde 2L1 até 27 de julho 

do anuo passado? 
- Sim, senhol'-
- Presenciou alguns d' esses tmnuitos ou soube pelo ouvir clizer? 

·. --No dia 24, andando em companhia ele Manuel Alves Chaves e Manuel Joa~ 
qunn ~ranco Queriol, foí quando ele meia tarde para as A v e Marias se principiou 
a rennn· immenso povo pelo 'l'erreiro elo P aço ; e quasi 'ás A v e Marias, in elo atra
vessando o· T erreiro elo Paço, em clir eitura á rua elos ourives elo oiro, vi junto 
aos -tumultos o ex . mo SI'- conde ela T aipa. 

- E sabe que o sr. conde ela T aipa concorresse clir ecta ou inclirectamente para 
esses ajuntamentos? 

-Não, senh.or. 
-Tinha bastante conhecimento ela figura e gestos elo SI'- .conde ela Taipa, para 

conhecer . ser elle riresmo? 
-Sim, senhor. 
-Lembra-se como ell e estava vestido, ele casaca ou ele sobretudo? 
.- E stava á paizana, mas não me r ecordo se ele casaca ou sobrecasaca. 
- Sabe se s. ex. a estava a cavallo, a pé Oll ele carruagem ? 

l -De. carruagem não estava ; emqpanto a estar a cavarllo ou a pé não me r ecor
c o, porque não tenho memoria ele anjo ; lá está o meu primeiro depoimento, a 
fllle llle r eporto . 
]'. ·o ~clvogaclo observou que esta mesma testemunha clep.oz contra o marquez ele 

rontCJra, e declarou que estava a pé, e nfto sabia como não se lembrava cl'isso 
lllesmo a respeito· elo conde da T aipa. . 
se lA testemunha respondeu que j á tinham passado seis para sete mezes, e não 

ernbrava, porque nunca pensárn. ele ser tão r eperguntado. 
O conde ela Taipa manifestou estar satisfeito. 

s 
1
0 conde ela Ponte r equereu, como juiz-, que se perguntasse á testemunha, se 

e cavam vozes nos tumultos e se era o digno par quem as ·clava. 
1' . O c?ncle elo Rio Pardo disse que já se lhe t inha perguntado se o conde ela 

arpa tmha cooperfl,clo clirecta ou incl ir ectamente para aquelles ajuntamentos. 
O conde da Ponte insistiu em que não era o mesmo cooperar para os ajunta-

:tnentos .ou proferir vozes depois cl' elles r eunidos. · 
O procurador ela corôa disse que, por . parte ela. justiça, r equeria o mesmo. 
Ent" fi ao zeram-se-lhe as seguintes perguntas : 

d p-Ouviu n'esse_s tumultos ou grupos sediciosos, que se achavam no T erreiro 
. 

0 
aço, proferir algumas palavras sediciosas, e ouviu quaes eram? 

ao -Não ouvi vozes sediciosas ; se as ouvi eu não as percebi ; só sim ouvi vivas 
llh se~~or D . P edro IV, á senhora D . Maria II, á carta constitucion al, ao Salda-

a, 10 1 o que mais clistinctamente percebi, e á senhora infap.ta r egente. 
-E algum ou alg·lúls cl' esses vivas foram proferidos pelo sr . conde ela T aipa? 
O Não? senhor; o mesmo ha ele estar no meu depoimento . . . 

ll:lais escnvã.o encerrou o depoimento e depois ? accusado exigiu que se fiz essem 
as segumtes perguntas : ' 

t011_-: f as devassas elos bairros elo Rocio e Romul arel}, em que jtí junl.ra, pergurr
tn:rn sl- he especifi.caclamente se o ex. mo sr. conde accusaclo se achava envolvido nos 
sen

1
ll/os, ou o .que n' ellas d isse 1;elativamente ao digno par foi livremente r eferido 

e l~e designar pesson. alguma certa? · . 
: Nao n~e r ecorclC:J; r efiro-me ao primeiro depoimento . 

se d' . Qual e a rasão· por que, tendo dito que não viu o ex. mo ,Çl.ccusaclo cooperas
n ecta nem indirectmnente pam os tumu ltos, ·depois qua.nclo foi jurar nas rcle-
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vassas, em o bairro do Rocio e elo.: Romnlarcs, se lembrou ele nomear entre os 
tun~ultuarios o mesm.o cligno par? 

- Porque tendo o digno l)n.r observado n 'aquella occasião os tumultos, conhe
cêra alguma elas pessoas que cooperaram para elles . 

Não se tendo entendido bem na camara o conteúdo cl'esta r esposta da test~
munha, foi instada. para que se exprimisse em termos mais precisos e categ·on
cos ; e a testemuJJ.ha respondeu: 

- O motivo por que fallei no ex . mo sr. digno par, foi por elle ali estar; por
que, observanclo elle os tumultos, podia entre elles conhecer algtuna pes:soa qu_e 
cooperasse para elles ; pois que a Gazeta ele 27 elo mesmo mez e o periodico inti
tulado o P01 ·t'L~guez e ou.tros muitos, qne fhllaram nos acontecimentos que houve, 
dizem que n 'elles appar eceram pessoa~ de clistincção. P or isso mesmo podia acon
tecer que o ex. mo sr.· digno par conhecesse alguma ; não tenho mais na9-a a dizer . 

O conde ela Taipa disse estar satisfeito, e o escrivão encerrou o depoimento, 
assignanclo-o com a testemunha e os interrogantes . 

Em acto successivo o secretario conde de 1\IIesquitella leu o seguinte : 

Requerimento 

Dignos pares elo reino : - o· arcebispQ bispo ele. E l v as, par dq reino, t endo ~l e 
provar a contrariedade tlirecta. que oppoz á accusação que se lhe fez, necessita 
justifica.r o seguinte : 1. 0 , que o supplicante, 110 dia 2<.1 de julho proximo passado, 
esteve summamente enfermo com aft'ecção hemorrhoidal e saliente, qu e o obrig-ou 
a sang-ria local de sanguesugas, que o impossibilitou ele sair ele casa ; 2. 0 , que ~or 
causa · ela mesma enfermidade não . saiu ele casa nos dias 25, 26 e 27 elo r efenclo 
mez ele julho, sendo visto e visitado ele dia e noite no convento de S. Domingos, 
.não só por al g,·uns religiosos elo mesmo convento, mas por pessoas ele fóra; 3.o, 
q1:1e informado ela natureza elos vivas que se deram ao pé ela porta ele João da 
Costa Carvalho Guima~·ães na noite ele 26, não se referiam ao supplicante na qua
lidade :ele futuro patri'archa, nem se fez menção inj ur.iosa ele outra alguma pessoa 
eonstituicla em cligniclacle ecclesiastica. Portanto- P. ~1. c amara elos dignos par~s 
haja ele designar o dia para as testemunhas-, notificando-se Severiano AntoniO 
Gonçalves , rua Augnstn. n .0 107; José Q,uirino Valverde, na mesma rua n. 0 113 ; 
Antonio Marques, n .0 103; J oão ela Silva Garrido, n .0 113. - E . R.· lVf. cê =.Ar· 
cebispo Bispo ele Elvas, par elo reino. 

O presidente propoz à camara se deviam notificar-se as referidas testemunhaS 
para comparecerem no dia 18, c assim se resolveu :1 . 

·O conde ela Taipa requereu tambem que se lhe aclmittisse a provar que os de
poimentos das .testemunhas eram falsos, porquanto no dia 24 não houve tumtt~to s 
no T erreiro elo Paço ás Ave lVIal'ias, como se provaria ·pelos officiaes e o:fficHt.eS 
inferiores ela gtwrcla ali n'aquelle dia; e em 25 foi ás quatro horas ela tarde para 
casa elo conde ele Villa Flor, onde j-antou com o general Clinton e seu estado 
maior, pQrmanecenclo n' essc pàlacio até á meia noite. . 

O presidente disse presumir que a camara convÍ1'Ía em admittir todas as pro
vas que o accusaclo quizesse apresentar quando chegasse occasião opportuna; i e 
assim se clflcicliu. 

Requereu mais o accusaclo que, tendo pedido vista dos anto·s o ad vogaclo do 

1 N'es ta conformidade houve as com t~umicações. elo. seguinte teor: . ~ . . • ·te 
"A cama.ra dos pares, form ada em tnbunal de _Just•ça, manda ao escnvao do cnme da :-01

1 e casa, Antonio Caetano Machado, notifique as testemunhas abaixo declaradas parn. o clllL c e 
segunda feira , 18 elo corrente. ' 

«Lisboa, pa~acio da camara d_os pares, 16 de fev.e~·eir~ de 1828. = Duque de Caclaval." d:.t 
, . cc E~ cump;· tme~to ela por~ana antecedent~ not1fi9_ue1 as t estemunhas· Arüonio M_a~·queVa.l 

Stlva Vmnna, Seven ano Antomo Gonçalves, Joao da St1va Ahreu Garrido e José Qmnuo _ 
verd e, para comparecerem no presente dia, pelas onze horas ela manhã á barra da sala ela cns 
mara elos. dignos pares do rei.no, a fim ele respond ~rem ~ serem P.crguntados pe~o conteúdo.~~
artigos do requenm ento do cx."'o e r ev.mo sr. arcebrspo b1spo de l!:lvas, par do remo, ele que fi 
r n.m s cientes. 

"Lisboa, 18 de fevereiro de 1828. ==Antonio Caetano Machado .. , 
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cou~le ela Cunha para r esponder ~.t accusaç~o, solicitava por si e ·em nome elo ar
cebtspo bispo elo Elvas e marq Llez d e Fronteira, c1ue se separassem os seus pro 
c~ssos elo processo elo mesmo conde, se aquella circnmstancia honvesse de prochl-
zu· clilacão . · 
· O p;·es.idente resp~nden que a ·camara já cleciclíra. preferir a fórma de processo 
summario, e po1'-tanto seria para todos o mais breve possi vel. · 

D epois ele consultar a camara sobre se esta se formaria em tribunal ele justiça 
na }Wox ima segunda feira 181, e obtida .a annuencia, fechou a sessão . Eram qua
tro horas e um quarto ela tarde. 

Oita.va sessão- 21. de fevereiro 

Pelas onze horas ela manhã abriu-se a sessão, estando presentes vinte e cinco 
pares elo r eino. Entrou depois o conde ele Lin~'lres, e deu-se conhecimento de que 
0 marqnez ele V alença faltava por motivo justificado. · . 

O secretario marqnez de Ta,ncos leu os seguintes 

Officios 

i.• 

lU. mo e ex. mo sr. - Em consequencia elo officio que v. ex . a, em virtude ela 're
~?lnção da ca.mara elos dignos pares, me dirig iu en~ 14 elo corrente, com o reque .. 
1 ~mento · de Manuel Joaquim Franco QueTiol, ficam expedidas as OI·clens conve
llle~tes para se tomar juclicial conhecimento elos insultos de que o supplicante se 
qneix.ou, e para ser manticln. na praça do Rocio a maior ordem e policia. Em
Cjl1anto ao artigo elo officio que se refere ao mau })Orte da força a rmada, que para 
conservação elo socego se achava na dita praça, cnmpre-me l)articipar a v . ex.a 
qne logo officiei á r epartição competente; e cl'este modo :ficam pela.. minha parte, 
como ministro da repartição dos nego cios ele justiça, tomadas todas as medidas ele 
~ne podia lançar mão para serem legalmente punidos os anotares elos r eferidos 
~~1~tos, e p:ra qne estes s: não repitan: ele ora em diante, com os p erniciosos 

eitos que sao sua necessana consequenc1a 2 • 

~ ~~o r euniu n'esse dia, como se cleprehcmle das actas. 
E1s aq11i as providencias a que o ministro se referià.: 

ea "lll,ono e ex."'• sr. - Tenho lt honra de transmittir a v. ex .• n copin junbt de um officio da 
ca lllara dos dignos pares, clata.clo de 14 elo corrente, com outra da representação que á mesma. 
11~1l1ara ~lirigiu .Manuel Joaquim Franco Queriol. Do teor de ambas ver{L v. ex.• que se tornam 
}Jafessanas promptas medidas para se dissiparem os njuntamentos da praça do Ho•!io, princi
s~[~ellte .na pr~ximidad.e do paJac~o c~ a. camara, ajtintamen~os pelos quaes foi gravemente in
corr:'1.do o sobrecltto Q~eno~ e outro mdtVldno ao tempo ele san·em da c~mf;m, onde foram c~epor 
su 0 .testenmnbas ; nao set se os commandantes ela tropn, ele quem pnnc1palmente se g~e1xa o 
se PP!tcnntc, auxiliaram as pessoas que commettéram os insultos; mas parece fóra ele duVlda que 
ba ~~ao houveram com n. previsão necessaria }Jara evitnr o alnrido, nem mostrarnm nctividade. 
e~ 8 ea~te para acabar logo que principiou; v. ex.• ter:.\. por conseguinte a. bondade de fazer lllr. dn· as ordens precisas aos commandantes elos destacamentos e patrulhas ]Jara que nunca 
a b18 se consintam ajuntamentos nos sobreditos lagares, a fim d.e ser inalteravelmente mant.ida 

oa ordem. . 
de f"Deu~ guarde a v. ex.• Secretarin ele estado dos negocias ecclesiasticos e de justiça, em 15 

everen·o ele 1828. ·- Ili."'• e ex."' 0 sr. Canclido José Xavier.= José Fn~ú·e ele And?·acle. • 
tel' «Ill.n•o e ex.'"" sr.- Manda a serenissima senhora infanta regente, em nome de el-rei, remet
cor/1. V. ex.• as duas inelusns copias, uma de um officio ela caman'l. elos dignos pares, de 1'4 do 
Qu6~.u~c, c outra de uma representação gue :.1. mesma carnarn dirigiu Manuel Joa.quim Franco 
quan~ ' queixando-se ~le haver sic~o insultado por ajuntamentos de povo na praça do Ro~io, 
celer· 0 elle c outro samm do palac10 ela camara; e ordena sua alteza que v. ex.• com a mmor 
p1·aç Jdad~ cl~ as ordens necessarias para que nunca mais se consintam taes ajuntamentos na dita . 
tare~' pru1c1p~lmente na proximicla~le elo palacio, dmante o tempo das ·se.s.sões, a fim de se e·vi· 
pa1·ec acontectmentos des8gr:ulave1s, gue podem ser resultado das reunwcs de povo, as quaes ,,0 terem por uni co objecto a .Pertur~ação ela or'dem. ., . 
d1·a.cl cus, guarde a v. ex." Palac1o da A,juda, em 15 ele fcvercn·o de 1828.=José F1·e~1·e ele An· 

ei "'7 Sr .. José Joaquim Roclrignes ele Bastos.» . -
lltes~n!~n~la a se~enissilna senho~·a iufantt'l. regente1 em .n?n;c de el-rei, rem~tter a v. m.c1 a ,re
qt1ei"' af.,to que a camara elos d1gnos pares elo remo .chnglll Manuel JoaqUim Franco Quenol, 
t·c1111icluc o-se ele haver si~lo insultado por ajuntamentos tttmulFuosos de povo, que ~e a.cl~ava 
S:tía111 °1 na pr~ça do Roe1o em o dia 13 do corrente, quando o supplicante ~ outro mc~VIduo 

c 0 Palacw el a mesma camara, l\0ndc tinham ido Jegn 1m ente chamados, ctrcum stancia csfla 
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D eus !?:narde a · v. ex. a Secretario. de estado llos neo·oc ios ecclesiusticos e de ._, o · mo 
justiça, e11i. 15 ele fevereiro de 1828 . = José lflrei1·e de Andmde.= Ill."' 0 e ex. 
sr. marquez ele 'ranéos, par elo reino . 

2 .• 

111.mo e ex.mo sr.-Levei it presença ele sua alteza a senhora in'fanta regente, 
em nome de el-rei, o officio de y , <:x.a na data ele 14 elo corrente mez, incluindo 
a r epresentação ele Manuel Joaquim Franco Queriol; e tendo tomado sobre ~uclo 
as ord ens de sua alteza: t enho a honra ele· communica1" a v. ex.", para o fazer 
presente na camara, que a mesma senhora me tem dado as suas ordens para que · 
os com mandantes clqs destacamentos st:jam presos, e para . que sobre ·o facto se 
instaure um conselho ele investigação, a fim de se pr.oceder com aqnelles officiaes 
na fórma elas leis ! . · 

D eus guarde a v . ex. a Secretaria de es tado dos negocias ela guerra, em 16 de 
fevereiro ele 1828.-111."'0 c cx.mo sr. marqnez de Tancos, par elo reino . =Can
cl-ido José Xavic1·. 

. 3.0 

Ill.mo e ex. mo sr.-Fiz presente a sua alteza a sen hora infanta r egente, ell1 
n01:ne de el-rei, o officio de v . ex.a de 16 do corrente mcz, incluindo a r epresen
tação de Miguel Ribeiro Franco, tenente da oitava companhia do batalhão de ca· 
çadores nacionaes de Lisboa oriental, commanclante ela guarda de honra que se 
achava ng palacio da camara dos dignos ·pares uo dia 13 elo corrente, e em qne 
pede justificar-se das argnições que lhe fez Manuel Joaquim Franco Queriol; e 
a mesma senhora me manda participar a v. ex.3

1 a rim ele ser presente á clita ca
mara, que a r epresentaçrLo elo supplicante terá o destino qonveniente . 

D eus guarde a v . ex." Secretaria ele estado dos nego cios ela guerra, em 18 ele 
fevereiro ele 1828 . - Iu.mo e ex .mo sr. marquez ele Tancos, par elo reino secreta
no . = Cand·ido J osé Xa.vie1· . 

que ton:ia os insultos summamente criminosos, pelas graves consequencias que se lhe segtlern i e 
como sobre es~es tnmultos, que foram presenciados até por alguns dignos pares das j rLnellns do 
palacio, v. m.cê deva proceder na conformidade das leis : sua alteza determina que v. m."" f;~ç.11 
da sobredita represe11tação o uso qne for legal, devendo em seus procedimentos t er t oda a actt· 
vicladc, a firn ele serem punidos os auctores do crime, como merecem. 

ccDeus guarde a v. m."" Palaeio dn Ajuda, em 15 ele fevereiro el e 1828. =· J osé F'1'ei1·e de ·A.n· 
d,-ade . = Sr. eorrt'geclor do bait-ro do Rocio. " 

I P ela terce ira re1Jartiç.ii.o ela segunda clirecção ela secretaria ela guerra passaram-se ordens 
c1 'este teor: 

uCoustando a sua alteza a scrcuissima senhora infanta regente, que no din 13 do co rren~e 
os cornmanclantes da guarda de inf:mteria e elo piquete ele ·crnia llarift postados junto ao JHLl!1~ 1 0 

da c:tmn.ra elos dignos pares do reino, esquecidos da obrittação que pelas leis milita1:es lhes 111 -
cnmbia ele fazer em a policia d 'aquelle districto e das ordens que expre8samente haviam rece
bido ele manterem u'elle a tranquillidacl e publica., prevenindo quaesquer actos que tendessem fJ, 

perturbai-~, se consen 'nrara es pec ta lores tranquillos elos excessos que ali se commette r::u11; con· 
t1·n individuas c!Jamaclos áquella camara para cumprirr.rn. perante ella deveres que :t le1 ] ~es 
impunha i não occorrenclo os referidos commanclantcs á desordem senão cl E> pois de perpetr!LC 0~ 
fac tos em si mesmos offensivos da lei, e cujas consequenci as poderi am, alern cl'isso, ter sido 111111 

graves: ordena a mesma augusta senhom, em nome el e el -rei, que v. ex." faça recolher já á ca· ' 
deia do eastello aquell es dois commandantes, mandando proceder, sem perda de tempo, a ulll 
conselho de averiguação sobre aquclles factos, c á vista dos ·documentos .de que se remebte ~ 
v. ex .' eopia, a fim ele que tudo possa ser vir de b ase ao procedimento que hotwer de ter logn~ 
com os sobreditos officiaes, na conformidade el a lei; e ordena, outros i m, sua alt'lza que v. ex. 
m11ncle renovar as ordens mais positivas para que os commanclanles elos des tacamentos destin.adoS 
para o futuro áquelle serviço não pennittam ajuntrnncntos no cl ist.ricto confiado á sua vig tlnJJ: 
cia, e n'elle mantenham inalteravelmente a tranquillidade e a bo:1 ordem, como é do seu dev:1~ 

"Deus guarde a v. ex.• Paço ela Ajuda, em 15 de fever eiro de 1828. = Candido José )La 
'I:Íer; = ll!.ma e ex.wo Sr . Carlos Frederico de c.iL LJ la. ,, . t· 

"111."'• e ex.mo sr. - Sua alteza a senhora mfanta regente em 110m e tle el-rci, manda rcJJ1C 
t er a v. ex.• as inrlusas copias, assignaclas pelo coronel Mat.b'ias José Dias Azedo, chefe c~a se· 
g unda direcxão d'esta srcreta~·ia ele estado, ela. re presenta.~ã.o que dirig iu á camara dos d 1gn·~~ 
pares do remo Manuel J oaqlllm Franco Qacnol, e elo of:hmo do secretn,r io ch mesma cai1l111d 
que a acompanl1av a, e que devem,· para os effeitos ·necessarios, ser considf:'.rados como fazen ~ 
seguimento ao aviso que sob1:e est.~ as s~mpto foi e:pedielo a v. ex• rra data ele bontem. O qu 
communico a v. ex.• para sua mtelligencJa c execnçao, de que darú parte. J(a· 

"Deus guarde a v. ex.• Palacio dn A,incla, em 16 de fevereiro ele 1828. == C' anel ido José 
1.:ie1'. = Ill."' 0 e .ex."' 0 sr. Cad os Frederico ele Cauta., 
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. Couclnida a leitura elo expediente entraram na sala e fo~am occupar o~ r espe
ctJ vos "lagares o procmador ela corôa, o esc ri vão, seguindo-se-lhes o conde ela . Taipa 
e seu acl v.o ~?:aclo . 

~ u ' 

C 
v ompareceu tambem a quarta testemunha, c disse chamar- se Manuel AlYes 

haves . · . 
Começou o inten ogatorio por . esta fórm EJ, : 
- T em algum impedimento legal para poder ser. testemunha a respeito do . 

. ex. mo sr . conde ela T aipa ? 
- Não, .senhor. 

l A testemunha prestou então o jurameut; aos Santos Evang.elhos , e o escrivão 
en o auto ela devassa. 

Prosegtliu o iuterrogante : 
· - Sabe se nos dias 24 até 27 de julho passado existiram estes tumultos ele 

que trata o auto que se acaba ele ler? 
- Sim, senhor . 
. - Presenciou-os? 
- Sim, senhor . 
- Em qual elos cllas? 
.- Não estou certo .s·e no .dia 24 ou 26 ao anoit~cer, horas ele Trincla(1es, pouco 

lllais ou menos. . · 
-Lembra-se .que clia era ela · semana ? 
- Não 1ne posso lembrar. 

l' -Lembra- se ao menos so no dia antecedente j <í. tinhtt havido algum tumulto 
· c essa natureza ? 

·- Não posso dizer nada a esse respeito. 
- Sabe se o sr. concle ela Taipa estava n 'esses tumultos ? 
- Sim, senhor. 
- - Viu-o? 
- Sim, senhor. 
- Em que sitio o v in? 
- Ali ao pé das secretarias, junto cí rua elo Oiro. 
- O sr. conde ela T aipa estava a pé ou a cavallo ? 
- A pé. , . . 
- l;embra-se como estava ves tido? 
- A paizn,na. 
-Era ainda dia ou j ú começava a fazer noite ? 
- Era pelas Ave Marias, pouco mais ou menos. 
- ~~ssou em distancia elo sr. conde ela T aipa que o pqdesse conhecer bem ? 
- Sm1, senhor, em pouca distanc1a. 
- J ~1, conhecia O sr . conde ela rraipa de antes? 
- S1m, sell_hor . · 
: ~ sr · conde ela T aipa estava no centro dos tunmlt0s ou da parte de fóra? 
E~tuva arrumado aos tmnulto s, mas da parte de fóra. 

Par; Vlll pra~icar ao sr. conde da Taipa alg uwa ucção que parecesse concorrer 
< aquella desordem ? 
- Não, senh0r · viu-o ali simplesmente. = 8~viu prom;nciar alguma palavra 'sediciosa ? 

.J..~ ao, senhor. . : i em algum acrescentamento ou declaração "que fazer a este seu depoimento? 
zes , ' n nada mais tenho a dizer senão que, como têem passado quasi sete me
aca,b P~1cle ser qne haja alguma divergencia ~m palavras sobre as perguntas que 
llleir~ c e re:.eber, e por isso me reporto e dou por valioso e r atifico os meus pri-

s depoimentos . . 
~ ~lvC>gaclo r equereu que se lhe fiz esse a seguinte pergunta : 

ql1e or que rasão não tendo visto praticar a.cção alguma ao sr. conde da T aipa, 
Parecesse r - 11 · · I l gn111a da · cone 1zer para aquelle tupmlto, nem 1.e ouvir pronuncrar pa a.vra a -

_ P mesma natureza, o declarou como tumultnano nas devassas em que JUrou ? 
22 arque cl'aquelles tumultos é que saíram muitos vivas e morras, e entre os 
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q_tutos pucle distinguir avi;va o Saldanha, viva a r epnblica e viva a senhor~ in
fanta regente, se vi'.'er o Saldanha)). 

O advogado requereu mais que se lhe fi.zesse es~a outra pergnnta: . 
-Quando vossemecê nomeou o sr. conde ela Tmpa, nas devassas em que .Ju

rou, foi simplesmente por ver que tinha presenciado aqnelles tumultos ou por Jlll-
gar que concorria para elles? · 
~ Nada posso dizer a esse respeito . 
ADVOGADO : - Em consequencia declara que não salJe qual foi a tenção coro 

que fallou no sr . conde da T~Lip::t? . . 
CoNDE DA 'l'AIPA :-Pergunta-se-lhe se quando me nomeou nas devassas fol 

simplesmente porque era presencial e po~1eria servir ele testemunha,. Otl qualifican
do-me ele tumultuaria: responde que não póde dizer a tenção que tinha qu~nclo 
me nomeou; entr(o escreva-se que não s:ibe a rasão por· que fallou em mim. · 

TESTEl\iUNIIA: - Eu fa.Ilei em v . ex . a por o ver ali, mas não sei a tenção eoro 
que v . cx.a estava. · 

CoNDE DA PONTE : - Pm·ece-me que é preciso faz er mais clara a pergunta, 
porque conheci que não a entendeu. . 

CoNDE DE ANADIA : -V ossemecê cliz no seu depoimento nas devassas que tL
nha visto o sr. conde ela Taipa : disse-o como julgando-o tumnltnario ou como pes
soa que podia declarar a respeito e1'esses mesmos factos? 

TESTEMUNHA: .-- Eu, senhor, não posso ajuizar elas tenções . 
CoNDE DE ANA.DIA: - Mas por duas fórmas poclia vossemecê nomear o sr. conde 

ela Taipa nas devassas : ou para ser chamado para t estennmha., por ter presen; 
ciado os tumultos, ou como pessoa que tinha concorrido para elles . 

TESTEMUNHA: - Esse juizo não está ao meu alcance, deve-o fazer o tTibunal; 
lJerguntaram-me, respondi o que sabia . 

ADVOGADO : - Por consequencia c1cclara que não tinha tenção ele nomear 0 

sr. conde da T aipa. como tumultuaria. 
CoNDE DA TAIPA: - O juiz devassante foi quem lhe perguutou.sc me tinha 'Visto? 
TESTEMUNHA : - Perguntou-me quem tinb n. visto-. 
CoNDE DA 'l'AIPA: -l\tlas não perguntou por mim? - . 
TESTEMUNHA: - Não, senhor, pergántou-me quem· tinha visto e eu respond:t. 
CoNDE DA TAIPA : - Esta tcsten1lmha foi chamada contra mim em uma de-

vassa tirada por mo ti v o de, um crime ele lesa-magestade de primeira cabeça, e fal
lon em mim, mas não sabe se eu andava lá para tomar fresco ou para fazer uJJllt 

r epublica ; não sabe a clifferença. . 
O advogado requereu se lançasse nos autos a resposta da t estemunh.a, e fez-se 

nos termos seguintes : 
«Que :fica àO alcance elo tribunal de justiça e que elle não pó de julgar O fil11 

para que elle andou, pois que só isso pertence á camara dos senhores dignos pa
res, para conhecerem do facto.»· 

CoNDE DA TAIPA: - Sr. presiclente~ t01·na esta testemunha, assim como a.s on
tras ela guerrilha a que ella pertence, a affirmar Hm instrumento pelo qual -va~ 
ser perseguida por falsa, porque cliz que me viu nos tumultos nó clia 24 ou 2u 
ele julho. No clia .24 não podia ser, ]JOrque não· podia eu estar ~LO pé ele um.a cot;sro 
que não existiu. Está provado que n'aquelle dia n~i.o houve tumultos no 'rerren·o 
do Paço até ás nove para as dez horas ela noite; or~ no dia 25 fni, como já tenho 
dito, pelas quatro horas da tarCLe, para a casa do sr. conde de Villa Flor, onde 
jantei com o general Clinton, seu estado maior e outras pessoas muito bem conhe
cidas, e me demorei ali até perto ela meia noite . Portanto é a testemunha fn.lsa.· 

TESTEMUNHA: - Não sou tal, senhor. 
CONDE DA 'TAIPA- Sr. presidente, eu peço licença para ler um requerimento 

a esta camara. 
Foi-lhe concedida a. licença que pedia, e o dito par leu o seguinte 

R f)querímento 

Dignos pares c1o reino:- O arcebispo bispo ele Elvas, o marquez ele Fron~eí· 
ra, o conde da Cunha e o conde da Taipa representam :.í. camara que, tendo sJdo 
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cruelmente ultrajados em \1ll1 r equerimento ele Manuel J oaquim Franco Queriol 
. (uma das t estemunhas convencidas de falsas em differentes conselhos de guerra), 
que foi pela camanL remetticlo ao g:ov;erno, mas sem que a camara tivesse d'elle 
conheeimento, por isso mesmo que a parte do requerimento ultrajante á camar::t 
e aos pares recorrentes não fo i lida á camara, por se enganar na leitura o digno 
l)a!' secr etario o ex .mo marquez ele Tancos, e saltado o paragrapho em que os pa~ 
res são accusados ele t erem éompraclo gentes para atacar as testemunhas ú· sa.Í'da 
d~ camara : pedem á camª'ra uma satisfação cligna ela justiça cl' este tribunal e cle
"1:1a aos pares ultr::0 aclos, que vem a ser : que a c amara mande cl eclarar na .a c ta 
e l!Tiprim~r na Gazeta que a decisão tomada sobre este r equérimento foi em conse
qnencia ele q, camara não ter el ' elle um perfeito e inteiro conhecimento, peJo .en
gano que houve em sua leitura, e que a camara declare que depois ele ter tomado 
conhecimento· do r e-qt~erimento, pelo ter visto impresso na Gcvúta de 18 do cor
rente mez, o censura como libello· infamatorio. 

Lisboa, 21 ele fevereiro ele 1828. = ·Anebispo Bispo de El uas) par elo reino= 
Ma1'quez de Fronteim) par do r eino -:- Concle da Taipa~ par elo r eino. 

~01\'DE DE LINEARES: ~ Eu .desejo saber quando é que se ha· de tomar em 
C0Ustcleração esse r equ erimento . 

PRESIDENTE: - Qu~uclo a eamara quizer. 
, 90NDE. DE LTNITARES: - Mas a discussão d 'elle parece-me que é ele natur eza 

a san·em el a sala todos os estranhos á camara.. 
PRE-SIDENTE: - Então será melhor tratar cl' elle no fim da sessão. (Apoiados.) 
Retiraram-se ela sala o conde ela Taipa e o seu advogado. 
Procedeu-se logo á justificação do arcebispo bispo de Elvas, que t endo oBtido 

~p~lavra , elisse : « S_r .. presiclen:e, cn ?ffereci a est~~ camara, na lista elas testemu-
as, alguns dos i·ehg10sos de S. Dommgos, para v1rem depor em lU \'lU favor; mas 

);~opozeram-me as suas difficulclacles, toclas illegaes e illegitimas . Eu prescindo 
\ lsso· e elos motivos que deram Jogar, porque não é difficil penetrai' o véu d'esta 
~ euegação, filha cla3 circumsümcias; mas é ele notar que se eu não tivesse ou-
ros meios de elefeza, seria escandaloso que sacerdotes quizessem privar cl'ella a 

lntro sacerclote ela Igreja lusitana. Quizera tambem evitar a minha presença diante 
~as testemunhas, para que possan.1 elizer o que souber em com toda a liberdade; 
se a c . . 

c amara o permltte, cu me r etiro. . 
Obtenelo assentim ento o clito par retirou-se da sala . 

J • Compar eceu a lJrimeira t estemunha, e dil:; se chamar-se Francisco Cesario Ro-
Ül'J ~''t l\'r .r l R o !es 'Loacho, casado, morador n 'esta côrte, na rna c a osa, tendo a sua casa 
.~Ul . Campo l\!Ia,ior , sargento mó r graduado de milicias, ele cincoenta e t1:es · a.n nos 
oe Idade. 

----,.Tem alguma r elação de parentesco ou clé íntima amisade ou inimisacle com 
0 e::x:. mo b' b ' l 1"'1 " • · sr. arce 1sr:o 1spo c e !.. vas r .· a , N 

t . -O ~er meü b1spo, porque son ele Campo _ Mmor e s. ex . e . meu pastor. Nao 
enb() ma1s coinmunieaçFto com elle, que eu sa1ba. . 
. · Pl:estott juramento aos Santos Evangelhos, e, perguntada pelo conteúdo do 

~l~tnen·o artigo da clefeza, isto é, «que o arcebispo bispo ele Elvas, clig110 par elo 
~em~ , no dia 24 el e julho proximo passáclo, esteYe su~mamente enfermo com af-

l~cç~~o hemorrhoiclal e saliente c1ue o obrigou a san,gna local ele san~>'uesua·as im-
)Oss b 'l· ' . d . o '"' ' p , ' 1 1 ttanclo-o ele sair ele casa)) 1 clisse q ne no elta 24 e JUlho se elirigiu elle ele-
s 

0
ente, lDelas sete horas ela tar de, ao convento ele S . Domingos, r esidencia de . 

Únh~:', a ~1m ele obter des1)acho ~m um requerimento qu~ ~le Campo Ma~or lhe 
s'b·tln env1aclo pessoas de sua am1sade , ·achou o sr. arcebt spo enfermo e Impos-

1 
1f,ta:1o ele poder deferir ao dito r equerimento . . , · 

eu~ _e1 ~untada pelo segundo artigo ela mesma clefeza., 1st o e, <<que por causa da mesma 
Vist~micl~c~e não saíu de casa nos dias 2õ, 26 e 27 do r eferido mez ele julho, sendo 
rei· · . e Vtsltaclo ele dia e de noite no convento ele S. Domingos, não só por alguns 
dit~g~osos elo _mesmo convento, mas por pessoas de fóra>>, disse que é verdacle o 
tando r. arc~b1spo, no dia 25, achar-se d?ent; de ca~·na, porque elle dep?ent_e, vol-

ao d1to convento de sua resiclencH\J n esse clm, pela h01~a de Tnnclacles, o 
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achou muito qu~ixoso, c dizia. paclcccl· grandes soffrimeutos de cab eça e estomn~·o . 
Demorou-se o cleprwntc até quasi nove horas, e j á a es te t empo se tinham ouv1do 
por dna~ vezes vozes d::tndo v ivas c acclamaçõcs ; e é do dever d 'elle depoent.e 
declarar qne s . ex. a fiz~ra, para. elle cle1Joente, ~una r eflexão bem trist~ elos :ffm
tos que podiam 1)l'ocluz1r taes gntos e acclamaçoes, mostrando a c~guena e Jgn?
rancia elo vulgo indiscreto em querer por similhante modo pedir o que não pocha 
nem devia. · · 

A t estemunha assignon o seu depoimento com os intelTogantes e o escúvão. 
O conde elo Rio Pardo propoz que, para poupar tempo, deixasse de escre· 

ver-se DO depoimento de cada testemunha OS dois artigDs sobre que bavian~ .de 
responcl er, p assando a escripto 110s autos apenas <(foi p erg untado pelos art~gos 
acima r eferi elos >J; e elo mesmo modo quanto iL inquirição elas t est emunhas r elatryas 
ao t erceiro artigo . 

A camara approvou esta proposta. . 
A segunda t estemunha disse chamar-se Pedro Bernarcles Lata e ser p1·esby· 

t ero secular, capel1ão do conde el e Sampaio , morador na rua ele S. Vicente n .P 1\J, 
freguczia de S . Vicente, ele idade vinte c sete }Jai'a vinte c oito annos. 

- T em algum parentesco on rasão ele amisacle ou inimisacle, on outra qual
quer que o impossibilite para ser testemunha n' esta justificação elo sr. arcebispo 
bispo ele Elvas? 

-Não, senhor. 
A testemunha prestou jm·amento aos Santos E vangelhos, e, pergLmtach pelo 

primeiro artigo j ~l. referido, disse qne, constando-lhe nn. manl1ã elo dia 2L1 qne o 
arcebispo bispo de Elvas estava doente, foi vi sital-o ·pelas sete hora8 ela tarde a 
S . Domingos, aonde o achou doente, e se demorou até ::ts dez horas da noite, e 
que por isso é t est emunha oculal'. _ 

Pergnntaçl a p elo segundo artigo, disse que, continnanclo a vi sital-o nos dias 25, 
26 e 27, o achou doente com um ataque hemonhoiclal c com bichas . . 

O escrivão encerrou este clepoünento, assignando-o com a test emunha e os Jn
terrogantes. 

Compareceu a terceira tcstemnBha, a qual disse cl1a:pJar-sc Antonio JoaquiJl1 
Farto, presbytero secular, morador na rna da Rosa n. 0 76, fi·cgnezia ele Nossa 
Senhora elas Mercês, ele idacle ele trinta e oito annos . 

-Tem algum parentesco com o sr. arcebispo bispo ele Elvas1 amisadc parti· 
cular ou inimisacle com elle? 

- Nilo, senhor. 
·Prestou juramenlo aos Santos Evangelhos, e, lJerguntada pelo artigo primeiro 

elos aci1p.a r eferidos, disse que no dia 24 ele julho foi visitar o arcebispo bispo ele 
Elvas e o achou doente de cama com um .ataque hemorrhoiclal, gue o obrigou a 
levar uma sang1•ia de bichas loc:;tl. Antes cl'este dia já se achava doente e o con
tinuou a estar até meiaelo ele agosto, e n' este tempo todo o visitou . . a 

P erguntada pelo segundo artigo, cli.sse que no elia 24 achou no quarto de s. e){. 
alguns r eligiosos e seculares ; os nomes elos r eligiosos não os dizia porque não os 
sabia, e ·entre os seculares que estavam ouviu nomear o juiz ele fóra de Campo 
Maior, A1moclov-ar e T avira ; e sabe, porque víra a. s . ex.a no seu quarto, pel,a 
molestia que então tinha, e não é de prcsmnir que quem está doente possa s&Jl' 

quando a molestia o impossibilita. 
O escrivão encerrou o depoimento, assigna.nclo-o com a testemunha e os inter· 

rogantes. . 
Entrou a quarta testemunha, que disse chamar-se Joaquim João ela Veiga ~l

torres, presbytero secular, morador na rna elos Gallegos n. 0 46, fregu ezia elo ::sa· 
cramento, ele idade ele vinte e quatro annos. . 

-Tem algum parentesco, amisade ou inimisacl e, ou algum impedimento· pnrn. 
poder ser testemunha a r espeito elo ex . mo sr . arcebispo bi.sp-o ele Elvas? 
· - Nllo 1 senhor. · 

A t estemunha prestou juramento aos Santos Evangelhos, e, }Jerguntacla yei4 
primeiro art igo já r eferi elo, disse que sabe, e até assistiu ao eleitar as bichas, no eha 2. _ 
de .fulho; qne s. ex . a, acltanc1o-se com u111 ataque hemorrhoiclal e ass istimlo-lhe o ct 
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rnrgi:?to B11rral, este lhe mancUra deitar uma dnzia de bichas, as qnaes foram appli~ 
ladas por um barbeü·o, a quem não sabe o nome, mas que o viu agora áli na sala 
c e fóra, tambem para servir de testemunha, e, que todo esse dia 24 lhe esteve 
~azeuclo companhia, lendo-lhe as Gazetas e periodicos que eutfto havia, e isto IUL 

i~lta do seu secretario, que tinha ido á feira de Sehtbal, .receben~lo n'esse dia va
l'Jas pes?oas que visitaram s. e:x. a, entre as quaes alguns relig·iosos do convento de 
S. Do~1mgos , qae , effectivamente entravam e. saíam, e que depois elas dez horas 
ela no_lte se recolheu para sua casa, e no dia 26 pela manhã tornou a ir visitar 
s. ex. a c soube que tinha tomado n'essa manhã um purgante, com o c:xcBsso do 
qual algumas st.zuras elas bichas, ainda mal cicatrizadas, tornaram a verter san
g;ne, por cujo motivo veiu outra vez o mesmo barbeiro para as curar. Os faculta
tivos que assistiram a s. ex ." foram o medico Lima Leitão e um cinuc·il'ío Luiz c 
out~·o Bar-ral. No clia 25 esteve toclo do mesmo modo na companhia ele s. ex.a, 
assuu como no dias 26 e 27, mas n'estes dois dias, j ~í menos t empo, por ter vol
~'tel? de Setubal o secretario de .s. ei.a Advertiu mais que nos clias ~5 e 2G viu 
. a Janella de s. e:x. a, no convento ele S. Domingos, passarem por clnas veze1:1 es
:lls grupos de vivas e morras, estando elle tes~enmnha com s. e:x. a, n~ganclo que 

e lá anelasse, v1sto que elle testemunha os v1u passar estanclo s. ex . <1 na carna . 
. l ~erguntacla pelo segunclo artigo, disse que-já respoudêra a tudo quanto sabia, 
~e ativamente a ambos os artigos, e qne só t inha a declarar q1:10 por não atten~er 
< •• P01Jsunta se era presbytcro secular, rcsponclêra que sim; mas que só é clengo 
tn 111L7W?·ibus. 

O escrivão encerrou o depoimento·, assigntmdo-o com a tesÚmnnha e os iuter-
roga:.ntes. · 
C Compareceu a quinta testemunha, e disse chamar·sc Anselmo José Xavier 
J oes, mestre barbeiro, moraclqr na l'na elo Amparo .n . 0 75, frcgnezia ele Santa 
llsta, ele idade ele trinta e cinco annos . 

1 . - Tem alguma réh1.cão de parentesco, amisacle ou inimisade com o sr . arce
)tspo bispo de Elvas? , 

- Nào, senhor; sómente ser seu freguez . 
. · A _testemunha l)l'estou jmamento aos Santos Evangelhos, e, perguntacla pelo 

~~ Jme~ro artigo, dis~e qu~ no dia 24, pelas dez horas da manhã, o I?anclou ch.amar 
ex. para lhe deitar bfchas, por cansa de um ataque hemorrhmclal que tmha; 

~1lle ~o clia 25 seguil1-se tambem o s. ex. a 1mrgar-se , c foi outra vez chamado, era 
ll1as1 meio dia, por causa ele se lhe terem aberto algumas elas sizmas elas bichas, 
;m rasão ela 1mrga, e que esteve ali até {ts duas horas da tarde junto com o seu 
ctnnllo, por nome o padre Bitorres. . 
_ Pergrmtacla pelo segundo artigo, disse que s. ex. a foi visitad_o pelos vjzinhos 
~ 71llesmo poF varias r eligiosos elo convento, e que não saíu nos chas 24, 2o, 2G e 

' poe causa da mesma molestia. 
, O escrivão encerrou o depoimento, assignanclo-o com a testemunha e o::; inter-

1 ogautes. ·-
, . .A presentou·se a sexta testemunha, que disse chamar-se Antonio Affonso Pe

Sctra. e ser caixeiro ele mercearia morador na rua do Amparo n . 0 70, . freguezia ele 
anta J nsta, ele idade ele q ua.renta o dois ann os. . 

- !em alguma rasão ele amisacle, inimisade, depenclenc1a ou .outra qualquer 
qne 0 Impossibilite ele ser tes temunha a r espeito elo sr. arcebispo bi spo ele Elvas? 

-Não, senhor. . 
peloA testcmunl~a prestou jmamento aos Sant?s Evangelhos, e,. sendo p ergt~n~acla 
A. . teor do pnmeiro artigo cli::;sc que no cha 24 est::wa em casa elo seu v1zmho 
ns~lmo José X:;tvier, viu 'que o vieram chamar para deitar as bichas as. ex. a 

e ergnntach pelo segundo artigo, disse saber que no dia 2f> esteve de purga, 
c1 ~ue_ 0 sabe porque foi a casa ele s. ex .a,. e sabe tambem pelo observar no resto 
cl~ scchas, até ao :lirn elo mez, que nã.o saíu ele casa e foi visitado por pessoas tan~o 
c1 ?nvento como ele fóra do convento por as ver á janella ela casa, da sua r esl-

eucta. ' 
0 escrivfto encerrou o depoimento, assignanclo-o com a testemunha e os inter~ 

rogantcs. 
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Foi iutroduzicb na sah a setirna testemunha1 que disse chamar-se Antonio 
Marques da Silva Vi~nna e ser mercador da classe de lãs e seda, mo1•ador na ru<J. · 
A ug ustfL n. 0 1121 freguezia de S . Nicolan, de idade de vinte e nove annos . 

- E parente do sr. ~tcebispo bispo de Elvas ou tem com elle alguma depen
dencia1 amisade ou inimisade? 

- Nao1 senhor . 
A testemunha prestou juramento aos Santos E vangelhos c foi perguntada 

pelo terceiro artigo apresentado pelo arcebispo bispo ele Elvas, isto é, «que infor
mado ela natureza elos vivas que se deram ao pé da porta ele João da Costa Car
valho GuiJ;nades

1 
na noite elo dia 2G1 não se r eferiam ao mesmo sr. arcebispo, 

na qualidade de futuro patriarcha; nem se fez menção injuriosa ele outra algum~ 
pessoa constittüda em dignidade ecclesiasúca n, ao que respondeu saber que os VI

vas que là se deram foram ao senhor D . Pedro IV, {t senhora D. Maria II, tí 
carta constitucional e ao Saldanha; que depois houve uma pequena pausa, e do 
aj untamento pediram mais um viva1 que foi «viva o sr. arcebispo bispo de Elvas1 
grancle patl'iota n; e que nada mais sabe. 

O esêri:vão encerrou o depoimento, ãssignando-o com a . testemunha e os inter
rogantes . 

Foi presente a oit::wa testemunha, a qual disse cham::~.r- se J ol:io da Silva Abreu 
Gar1:iclo e ser caixeiro ele mercadm· da classe de lãs e seda, morador na rua Augnst~ 
n. 0 113, freguezia de S. Nicolau, el e idade ele trinta e einco annos . 

- T em alguma amisade, inimisacle, deuendencia ou outra qualquer rasão que 
o ünpossibilite de ser testemunha a Tespeito do sr. ::~.rcebispo bispo ele Elvas? 

-Não,. senhor. 
A testemunha prestou juramento aos· Santos Evangelhos, e, senclo perguntada. 

pelo terceiro artigo j cí r eferido, elisse que o que quviu foi «viva o senhor D . Pe
dro IV, viva a senhora D . Maria li, viva a carta>>; c quando j it principiava o tu
multo a ir-se embora, uma voz disse «viva o sr. arcebispo bispo ele Elvas, grande 
patriota>J; · e que tambem se deram vivas ao Saldanha :qo ministerio . 

O escrivão encerrou o depoimento, assignando-o com a testemunha e os inter-
r ogantes . ·. , 

Compare.cen a nona testemunha, a qual disse chamar-se Severiano Antonio 
Gonçalves, mercador ela c~asse ele lãs e secla1 morado:r· na rua elos Dourado1:es 
n .0 31, fregnezia de Santa Justa, de idade ele trinta e um annos . 

- T em algum nwtivo ele parentesco, amisade ou inimisade eom o sr. arce
bispo bispo de Elvas? 

_- Não, senhor . . 
. A testemunha prestou juramento aos S::tntos Evangelhos, e, perg untada ,relo 
teor do mesmo terceiro artigo, disse que, áchanclo-se ali em uma casa aonde tmb:.t 
ido ele visita, ouviu os vivas seguintes no dia 26 : «Viva o senhor D . Pedro IV, 
viva a senhora D. Maria II, viva a carta constitucional, viva o Salclq,uhan ;- ~z;e 
ram uma pequena pausa e pediram mais· um viva : << Viva o sr. arcebispo bispo 
de Elvas, grande patriota >J; e que nada mitis ouviu . 

O escrivão enccrron o depoimento 1 assignaudo-o com a testemunha e os inter· 
rogantes. . 

. ARCEBISP~ BrsPO DE ELVAS: -Tendo eu j á dado as provas que julgo s~rfü;
mentes, .r equerro ~í camara que, segtmclo os termos geraes, mande fazer os alltos 
summarros, na f6rma elas leis ; e como os cinco dias que a lei concecl e são em fa
vor do accusaclo, eu r enuncio a elles e me contento com vinte e quatro horas para 
apresentar a minha defeza . 
.• , PRESIDENTE : - Eu creio que a camara não r ecusará ouvil-UJ quando for occa

srao . 
ARCEBISPO BISPO DE ELVAS : - Para mim já é occasião ele fazer a minha de-

feza. · 
Tendo-se r etirado ela sala o arcêbispo hispo de Elv::~.s , - o procmaclor ela corô[t 

e o escrivão, o conde ele lVIesquitella leu o requerimento apresentado pelo conde 
ela Taipa e uma copia elo que apresentára Manuel Joaquim Franco Queriol, a qne 
o primeiro ;:;e referia. 
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, Co~DE DE LINHARES : - En ci-·eio que saita aos olhos a impropriedade cl'esse 
teque~·unento1 e pela minha .parte declaro n 'esta camara que ele nenhuma maneira 

~ 0 ouv1 .l er concebido nos termos em c1ne o vejo impresso na Gazeta) e qhe o acabo 
de. ouvH· ler, porque ele antro mocló seria impossível que eu tivesse passado sobre 
a mclecentissima p:hrase que elle contém, quando cliz : Q Que importalJ 1 etc. Como 
era possível que eu tivesse aclmiüiclo u propriedade de um r eqtterimento, no qual 
:e ~alumniam (clígo calumniam, porque esta asser ção não se pocleria estabelece~· 
~nao depois de um processo que a provasse) ,quatro membros cl'esta camara, que, 

muda que se acham susrJ ensos no ' exercício das suas fnnc cões, nem por isso dei-
Xa 1 • · • m c e · mer ecer .toda a ::tttenção, e qtle, na qualidade de accusaclos, gosam ele uma 
pro.tecção muito clistincta n' esta camara, formacla em tribunal ele j Llstiça? Como 
~el'ta po~sivel, digo, que eu tivesse deixado passar esta r>hrase se a tivesse ouvido 
f,e:, ·.Muitos d ignos pares igualmente concordam commigo, em que esta phrase nãõ 
01 h~a na camara, c então clei~o a cada um fazer as refl exões que quizer sobre 

este m l t. . . . l E b . ' c ecen tss1mo mete ente. um a uso hornvel que se commetteu n esta ca-
~atb eontra a confiança ele todos os membras ; e, a dizer a verdade, entre homens 
c e . em,, este proceder clevia clesapparecer: nem se pócle conceber como elle j a
tnats pôde existjr. Snpponhâmos que a camara não tivesse advertido esta phrase; 
como é que escapou á mesa? Pois a mesa não tem acaso por seu dever examinar 
03 papeis que lhe são apresentados, para evitar este inconveniente? Porta,nto, sem 
~c:·escentar mais nenhuma r eflexã.o a est e ·r espeito, digo .que a camara n~to pócle 
c encar ele elesapprovar altamente este incidente, e ele tomar medidas para que 
conste publicamente que foi objecto ele uma resolução cl'esta camara e inadvertida- . 
l~eute . E eu não proponho o meio por que isto se ha ele fazer, mas o que cligo 
e quB é positivamente necessario que a camara negue chtr qualquer approvação a 
este requerimento. Alem ele que, não é só esta phrase a que não se pócle deixar 
Passar; aqui ha outra igualmente impropria e que esta camara não pó ele aclm~ttir, 
\XeJn a . s~r quanclo di z : <<Por conseguinte coactos . .. )) ' etc . Pois esta c~n~ara 
~ e adnuttn· que a testemunha declare nullos os conselhos ele guerra, os JlllZOS 

1~
1e. se fizeram sêgunclo a lei? E~tas phrases 'não podem ser admittidas pela ca

c U.la; e como se pócle julgar que este papel foi approvaclo p ela camarHJ, é p1;eciso 
gne s~ declare qu,_e foi surprehenclida e que clesapprova este r equerimento. E ne
b 01 .ssar 1 ~ tambem que faça constar ao governo isto mesmo e que o declar e ~o pu-

lco E ,.t ,_ . . l t . . d a· . d ,. · ~ e e o mClc en ·e mms m ecente que po 1a acontecer, }Jorque nmg uem po-
àerta conceber que um tal pa1Jel fosse apresentado pelà mesa . Eu SU}Jplico, pois, 
ll1 catuara que; r espeitando-se a si mesma, tome meiliclas para que este requeri
ne~~o seja clesapprovaclo eompleta.mente, e- cle_clare que não toma conhecimento 

tun a respeito d' elle. 
dos PRESIDEN'l'E : - Eu creio que a camara ~onh~ce m~1ito .bem qual é a probi~a~e 
q n:ten1Lros que ~omrJõem a mesa, e por tsso Julgo muül r esponder a argtuçao 
ne se ll 1e acaJba ele fazer. 

e 0?}l'DE DA PONTE : - Tenclo eu fallaclo n'esta camara, qnasi constantemente, 
,:U cliversas materias calar ae:ora IJareceria uma par cialidade sobre este negocio ; 
....,as o ' ' u l . l 1 . r u: l 4teu proceder é mui to franco e não tenho c nv1c a a guma em mannestar a 11llla o · . ., J L' h l · ze lDnuao, separando-me da elo sr. conde ne m ar<3s, com a qua mmtas ve-

• e'~ :stou ele accorclo . A camara não tem eluvicla, ne~ a tem tido 'muitas vezes, 
~~ 1 etra t J ·h r. · · · "' T cl cl · tas "\T ~ ~ ar-se CLe algm;uas cousas que teu a ielto com prempltaçao . em a o mm-

eot . ezes exemplos cl'Isso, e espero que os ha ele dar sempr e que fizer alguma 
Jnal~a q~e ·não seja bem feita. Portanto eu concordo em que se declare que a ca-

<la nao · l E "' est . ouvm ou não soube cl'aquella p 1l'ase que agora se apresenta. 1 u nao 
qu~:~ certo s.e se leu aqui similhante phrase; mas porque eu não me lembro, não 
a th conchur que se não lesse . Entretanto, estabelemcla a hy}Jothese, e m esmo 
sito ese que se aHirma, ele que se não leu , não posso suppor que fosse ele propo· 
C{llal essa omissão . Não supponho que houvesse um digno par 'que quizesse , por 
o)"]i ~ner motivo, omittiT uma phra.se sobre a qual a camara devia emittir uma 

.t' ntao · e ' t · l l d . L ' h que ~' n es e caso eu sou ele clifferent e parecer c o sr. cone e e m ares, por-
se 

0 
11~0 . supponho que houvesse uma vontade ele omittir essa phrase, mas sim que 
tnittnl por in.aclvertencia, como diz o· rcquerimcnto, com o qua1 en concordo, 
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porc11H~ é muito polido, c certamente os i·equerentes tinham todo o direito par:1 
pedir, porque o requerimento cl'aquella testemunha falla nos r éus, e parece q:1e é 
relativamente aos qúatro dignos pares accusados, e se a camara o tivesse ou~1cl~, 
teria declarado que o requerimento .não era admissivel por conter })hrases mel:- , 
gnas cl'ella. Eu concordo, PC!is, com o requerimento, mas não concordo com o ch
gno pal', que disse que sê omittiu determinadamente, porque não supponho que 
haja individuos que queiram fazer votar a camara em objectos que não c?~he
ce. Voto, pois, que se eleve fazer a declaração no sentido dos mesmos d1gnos 
pares, mas separo-me .inteiramente da opinião do sr . conde de Linhares, quando 
pretende atacar a mesa, não por omissão, senão por acçflo determinada e ele pro
posito. 

CONDE DE LrNHARES: - Eu p eço penlão c1e tornar a chamar a attenção cl' esta 
camara, mas eu não exprimi uma opinião sobre a maneira com que isto se fez. 
Eu disse que a mesa Elevia responder á çamara por este successo, porque se p~s
sou debaixo ela sua. iuspecção. Eu não emitti opinião alguma sobre qual tinha s1clo 
o motivo que deu Jogar a este successo, mas sim que se não tinha lido essa phrase~ 
e outros muitos pares concm·clam commigo n'este- ponto . Esta opinião a form~1 

n'esta mesma camara, porqu·e chegando a ella, e n~io sabenclo nada elo requer~
mento, porque não tinha lido ?- Gazeta, ouvi a muitos pares declarar que não ti
nham ouvido ler similhante a-rtigo, e muitos estão presentes, que poderão confir-
mar a verdade· ela minha assercão . · 

· CONDE DE VILLA FLOR: --'Eu fui um elos que di sse que não o tinha ouvid3, 
porque, certamente, se o tivesse ouvido não teria deixado passar essa expr essao 
sem fallar a respeito cl' elb. 

CONDE. DE LINHARBS:- Eu agradeço a bondade com que o digno par co~1fir· 
mou a minha verdade, mas torno a declarar que eu n1,mca quiz dizer qual tmha 
sido a causa cl'este incidente, e n'isso o sr. conde .ela Ponte enganou-se completa
mente; o que eu disse foi que este incidente, tenclo succedido . nas attri'buições da 
mesa, esta em alguma maneira era responsavel por elle ; foi debaixo cl'este ponto 
de Yista que eu encarei a questão. Por consegninte, comtanto que a camara des
approve este r equerimento e diga que não approva a sua doutrina, e que o re
jeita, o meio é-me inteiramente inclifl:"erente. . . 

Cor.'DE DA PoNTE : - Assim como o sr. conde ele Villa Flor declarou que fot 
cl'aquelles que disseram que não tinham ouvido essa parte do requerimento, e;t 
tambem acab.ei de clizer ainda agora que me parece que não o.uvi, e que, se a tl
yesse ouvido, não quereria que se approvasse um requerimegto em que se ataca 
a quatro membros d'esta éamara; mas de eu o não ter ouvido, não se segue qtle 
se não lesse, porque 'poc1eria muito bem ser que escapassem á camara duas pala
vras em um papel tão longo, em ,que depois se tinha r e:B.ectido, vendo-se na Ga-
zeta. . 

QoNDE DE LlNHARES: - En não tenho objecção alguma a fazer a isso; o que 
digo é que me parece elo dever da mesa examinar os papeis que passam pela sna 
mão. Poderiam muito bem estas palavras escapar á mesa e _4 camara, mas é pre
ciso que este incidente se não repita. 

CoNDE DA LouzX: - Não posso suppor que esta phrase fosse omittida ele pr~
posito, porque conheço demasiado bem as tres pessoas que compõem a mesa. NaeJ 
tenho l)resente se se leu a tal phrase, mas supponho que sim, e que a mim we es
capou, porque eram só duas p'alavras, e foi lido o requerimento com pressa, e 
talvez escapasse tambem á camara inteira, porque é impossivel que cleixassern c1e 
se ler. · 

O presidente poz a vo~os ~ 1~rimeira parte elo r eqaerimento <<que a caJl) 81•
1
: 

mande declarar na acta e nnpnmn· na Gazetct que a decisão tomada sobre o 1 . 

querimento de Manuel Joaquim Franco Queriol foi em consequencia de a carnal a 
d, 11 .c • • t · h · sna não ter e e nm penmto e m e1ro con ecunento pelo engano que houve em · 

leihtraJJ. 
Esta parte foi approvac1a. 
A r espeito da segunda disse-se: t 
PRESIDEN'rE: - Parece-me que esta ultima part~ eleve entender-se unicaroen e 
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das palavras . que fazem relação ,aos dignos pares, porque, emquanto ao mais, a 
c~ma1~a convirá em que o governo dê as necessarias pr~viden:ias para a averigua
çao c este facto. 

ÜONDE DE LINITAl~ES: - P eço a palavra para falbr em uma phrase que eu 
acho que não pócle passar, })Orque attenta ao poder judiciario no que diz dos COJl

selhos ele guerra, e a. camara não pó ele ap provar uma doutrina contraria ás leis 
estabelecidas . . 

ÜONDE DE rL Ui\IIARES: - Sobre o que. disse o sr . conde de Linhares, r elativa
~ente aos conselhos ele guerra, devo declarar que em dois em que eu fui presi-
c ente não houve insultos ele qualidade alguma. · · · 

O presidente poz a votos a segunda parte elo requerimento: <<que a camara 
~leclare que, depois de ter tomado conhecimento elo r equerimento, pe·lo ter visto 
.ltnpresso na Gazeta elo 18 elo corrente IDez, o censura como lihello infa.matorioll. 
t . Resolveu-se que se declar e <<a censura r equerida pelo que r espeita á parte ul-
l'aJante aos dignos pa1:es r equerentes)). · · 

MARQUEZ DE TANCOS: - Se houve alg mna eqnivoca ção ou se se cleixaraiD ele ler 
as pa~avras ele que se faz niençã'.o, i:m creio que a caiDara tem IDotivos ele sobejo 
para Julgar ela prohiclacle com que desempenho o metl logar ele secretario, visto 
qtle tres vezes me tem eleito para elle . N'esse caso peço que se faça. igualmente 
esta cleclaração na acta. . o 
: ONDE DE LINUARES : - Eu não faço uma accusação á IDOsa, senão ele descuido, 

VJsto que este r equerimento passou e não devia passar. A phrase que eu acho que 
~. c~mara ·não pó ele pas ·ar em silencio é esta: <<e por .conseguinte coactos e nullos 
811:Ullhantes juramentos e taes conselhos >>. T aes conselhos não se pode r eferir senão 
~os conselhos ele guerra

1 
e não creio que a camara }Jossa aclmittir a nulliclacle d' es

ses conselhos. Portanto parece-me que a camara deveria clesapprovar inteiramente 
0 texto elo r equerimento nos termos em que está concebido . 

T erminado este incidente, o marquez ele Tancos letl o seg uinte 

Requerimento 

Dignos pares elo r eino : - O marquez ele l!'ronteira, par elo r emo, tendo ele 
;~·ocluzir em tempo coiDpetente a sua clefeza ele facto e ele direito, q hem assim 
')

8
• t~stemunhas para ser em inquiridas sobre diver sos artigos da mesma clefeza, 

~ 1b~lsa qt~ e , para hem de sua justi ça, as r eferidas testemunhas sej am inquiridas 
ao 1 0 os ltens seguintes : 1. 0 1 se o accusaclo fôra ou não no dia 25 ele julho elo 
~uno proximo passaclo, às cinco horas ela ta1·cle, para casa elo digno par do reino 
n ';l1':.1llo sr. conde ele Villa Flor, se ali j antára e se ele ahi .·aíra depois ela IDeia 

1 
~lte i 2. 01 se o mesmo accusaclo, em o dia 27 elo r eferido mez e anuo, anclára ou 

1f0 ás ordens elo mesiDo digno par o ex.'"0 sr. conde ele ViJla Flor, e se por fa
c os 011 palavras dera a entender seguir ou proteger o partido elos tlnnultuarios. 
t Para ser em inquiridos sobre os referidos itens o:ffer ece o depoimento das tes-
erntl:uhas, Cl~jos 11omes constam ela r elação junta, por elle assignada. · 

h O recorrente .ahstem-se ele produzir testemunhas icloneas q\tC provem não 
haver estado nos tumultos em o dia 24 do r eferido mez e anno, e pelo éontrario · 
lll.aver estado em logares cliffer ~ntes > porg'ue se acha provado que os tumultos co
p eçara~ elas nove para as dez horas da noite, qun:nclo á guarda elo Terreiro elo 
c~'l.ço fo1 r emetticlo preso o pr.ior elo BaiTeiro, e não CID a tarcle elo mesmo dia, 
.,., tnlo falsamente depõem as test emunhas que juraram nas devassas do Rocio e Ro
...,.ll ares . 

(( E si)e· · b l · t. t · f ' <n.11. 1. · I a, portanto, que, para eiD c e sua JUS ·1ça, es a camara saüs a_ça a sua 
)P rca - E. R. M .cê= .Lliw·qgez ele F1·ontei1 ·a) par do r eino. 

"Vas~s testemunhas l)l'Oduz.iclas foram o barão ele Sabroso ; J e ro~1ymo P ereira ele 
1,, ~~ oncellos, coronel elo r ee:im ento de infanteria .n. 0 1 G; e Manuel José Mencles7 " "J0l' á ' l . v 

O 8 o_rc ens el~ concle ele Vill a Flor. . . . . . . . 
se e ·t PFes1cl ente chsse que, se a camara Julgasse c.onvomente, poclenam mqnmr
trah 

8 

1fs testemunhas na proxima sessão, o, senelo assim approv~elo, encerrou os 
a los. Eram quatro horas ela tarde. 
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Nona sessirtO - ~~ ele fev e1'e il.•9 

Às onze horas Ja mn.nha abrin-se a sessão estan{lo presentes vinte e seis pares 
elo reino, e depois compareceu o concle ele Linhares . ' .. 

O conde ela Louzã. declarou que o marqnez ele Borba o incumbíra ele parttCI· 
par que não podia assistir á sessão cl 'aqnelle di a pôr, motivo ele doença . . 

Entraram na sala e foram occupRr os seus Jogares o procurador ela corôa, o 
escrivão, e pouco depois o marquez de Fronteira. 

Procedeu-se á inquárição elas testemnnhas offereeiclas pelo accusado para· stra 
defeza, perguntanclo-se-lhes sobre os artigos ségLTintes : «1 .0

, . se o digno paraccn
sado foi ou não no dia 25 el e julho elo anuo pássaclo, ás cinco horas da tarde, 
para a casa do digno par elo reino o ex . mo sr. conde de ViUa F lor, se ahi j antára 
e se d' ahi saíra depois ela meia noite ; 2. 0 , se· o mesmo digno lJar accusaclo, em ·o· 
clia 27 do r eferido mez e anuo , anditra ou não •às ordens do mesmo digno par .0 

ex.q1o sr . conde de Villa F lor , e se por facto s ou palavras dera a entender segmr 
ou proteger o partido elos tumultuarias v. 

O maTquez· ele Fronteira pediu licença á camn.ra para se retirar emquanto ele· 
punham as testemunhas, o que lhe foi concedido 

Compareceu a primeira testemunha, e disse chamar-se Carlo s Infante ele Lit· 
cerda, barSto ele Sabroso, coronel -do r egimento de ·cav'allaria n.0 1, morador erll 
Alcantara, ele id ade trinta e dois ánnos. . · ' 

-Tem alguma · relaçfi.o de parentesco ou clependencia com o sr . marqnez de 
Fronteira? 

- Nenhuma. -
A testemunha prestou juramento aos Santos Evangelhos, e, perguntada pelo 

contexto do primeiro artigo, disse que no dia 2õ j antá.ra em casa do digno. par 
conde de Villa F lor; que quando ali chegou pouco clepoi:=; elas cinco horas, Já lá. 
estava o marquez ele Fronteira, e pelas novo horas ela noite, quando se recolheu, 
ainda lá ficava. 

Perguntada pelo segundo artigo, disse qtle no dia 27 viu que o marqüez ele 
F ronteira acompanhou sempre o general encarregado então elo governo , ela força. 
armaela e de restabelecer o socego publicp na capital, manifestanclo constantemente 
a sua plena clesap1Jrovação por aquelles acontecimeDtos . 

Seg uidamente assig.nou o seu depoimento com os interrogantes e o escrivão . 
A segunda testemunha di sse chamar-se J eronymo Pereira de Vasconcellos, c?

ronel do r egimento de infanter.ia n. 0 16, morador na calçada elo Cascão, freguezl& 
de Santa Engracia, ele. idade quarenta e um anuas, pouco mais ou menos. 

- T em alg·uma amisacle1 inimi:sade, parentesco ou depenclencia do sr. marqnez 
de Fronteira? 

-Não, senhor. . . 
Depois ele prestar juramento aos Santos Evangelhos, foi perguntada pelo P!'t· 

meiro artigo, e clisse que desde as cinco horas ela tarcle até ~\s dez horas da noite 
elo dia 25 de julho proximo preterito esteve com o marquez de F ronteira em casa 
elo c~nclc ele Villa Flot:, onde j a~tou. . _ .. 

I erguntacla pelo segLm clo ·artlgo, cltsse que no dta 27 recebeu ordem para mM 
d~ar. com o seu regimento ao T erreil'o elo Paço, o durante ·toda a noite, em que 
alt se conservou, viu o marquez de Fronteira, que anelava ás ordens elo conde c~e 
Villa Flor·, transmittindo as suas ordens aos differentes corpos que ali se ach!t-
vam. . 

Pergtmtacl'a se tinha alguma consa mais a declarar para a justificação elo · ch
gno par accusado, disse que estando, como já depozera, em casa do conde de 
Vilia . Flor, c passando por ali grupos ou ajuntamento de povo, ouvíra dizer ao 
mesmo marquez estas palavras: cmao sei como isto se consente>l . 

A t estemLmha assigaou o seu clepoimento co m os intedogantes e o escri'vã.O · 
A terceira testemunha disse chamar-se Manuel José Mendes , major ::í.s orcleit 

elo general conde ele Villa F lor, ele idade trinta e ·um annos, morador em casa 
0 

mesmo general. 
- T em alg[LID parentesco com o sr. marquez ele F ronteira? 
-Não, senhor . 
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. P1:estou juramento aos Santos Evangelhos, e, sendo perguntada pelo teor do 
prunen·o artigo, disse que o marqucz jantou no dia 25 ele julhó em casa do gene
r~l conde ele Villa Flor, onde· esteve desde entre as quatr0 horas da tarde para as 
Cl~~o, até d~pois das onze ela noite, em companhia ele muitas outras pessoas que 
ah Jantaram n ' esse dia. · 

Perguntada pelo seg undo artigo, disse ser verdade que no dia 27 o digno par 
lllarquez de l! ronteira serviu ás oTC1ens do conde ele Villa Flor, na occasião em 
que os tumultos foram dispersos pela força armada, commandada pelo dito gene
ral, its orcle_us ele _qtwm elle te~temmilia tambem se achava1 e que n' essa occasião 
0 mesmo digno par· marquez d:e Fronteira foi insultado com uma pedrada que ati
ra~·am elo meio do tumulto; e que por factos deu rprovas o dito marquez ele Fron
ten·a que não os approvava,1 pois contribuiu para a sua dispersão, e por ·palavras 
sempre lh'os ouviu reprovar. · 
. . Perguntada p elo conde · do Rio P ardo se lhe lembrava alguma co usa mais r'ela
tiv-a á j~lstificação do marquez de Fronteira, ou se qrieria fazer alguma acclamção 
a respeito do que tem jurado, r espondeu negativamente, e assümou o depoimento com . ..., , 

os mterrogantes e o escrívão . . 
t - . ÜONDE DO Rro PARDO: - Sr. presic1ente, as tes~emunhas c~e clefeza, constan
tes c~o rol que apresentou o sr . marquez de Fronteu·a, estão tn·adas ; v. ex . a cl!'l 
ermmará o que se .ha ele fazer agora . 

. PnusmENTE: -Segue-se a inquirição das testemunhas apresentadas pelo sr. 
conde c1a T aipa. 

l
.Procecleu-se n' essa confurmidacle, sendo o contexto elos artigos : « 1. 0 , se víra 0 c Igno par accusaclo em casa elo ex . mo sr. conde ele Villa Flor logo clepois elas 

f~atro hóras', se jantou e se se demorou até á meia noite do dia 2õ de julho ele 
27; 2. 0 1 como lhe ouviram f aliar n' essa occasião nos tumultos '). 
Compareceu a primeira testemunha., J eronymo P er eira ele ·Vasconcellos, que, 

qclanto á sua pessoa, fez decla-rações iclenticas ::'Ls da primeira vez interrogado. 
-Tem algum parentesco, amisacle ou inimisacle com o sr. conde da Taipa? 
- Não, senhor. . 

1 
.Prestou j_u.ramento aos Santos Evangelhos, e, p erguntada pelo teor elo pri-

2~e1l0 ~-rtigo, disse que desde as cinco horas da tarde até às dez da noite elo dia 
v·uc e julhe proximo preterito esteve com o conde· ela 'l'aipa em casa elo conde ele 

1 a Flor, onde j antou elle testemtmha. -
c1 • Perguntada pelo segundo artigo·, disse que, peb distancia em que esteve cl'elle, 
e l~tante o j antar, lhe nlto ouvira fallar cousa alguma a r es1J eito dos tumultos, por 
s ar a conver sar o dito conde com o general Clinton e outro suj !')ito. 

cl' . Perguntada se tinha a.lg-uma cousa ma.is a depor a r espeito c1o conde da Taipa, 

1
. 
1 8~6 que no dia 27 ele julJ.10, ao entrar na praça elo T erreiro do Paço com o seu 

aegrm.ento, a primeira pessoa que lhe saíu ao encontro foi o conde dn, Taipa, · e o 
l~co:m.panhou até á esquerda da memoria, onde formou o seu regimento em co
~~na cerrada ; e que mandando-lhe peclh- o conde de Villa Flor quatro compa
"' ~as c1o seu r eg:imento, para serem em1Jregaclas em outro destino, pouco depois 
c1~lll 0 conde ela Taipa · dizer-lhe qtte o conde ele Villa Flor ordenava que man
cl~18.8e outra companhia , o que fez, · sendo· esta guiada pelo concle ela Taipa; c que 

~~nte toda a noite o vür anelai·· ao lado do conde ele Villa Flor. 
1.0g _escrivão en(Jel'l'9tl o depoimento, ass.ignanda-o com o clepoerite e os intcl.·

antes . · . 

0 c Foi introduzida na sala a . segunda testemunha, barão de Sabroso, que repetiu 
l~ ~eclarét.ra pouco antes r elati:amente ~o. n~me, profissão, resiclencia e id~de . 

N e:m algum par entesco, amiSac1e ou mnmsade com o sr. conde ela Ta1pa? p ão, senhor . · · · • 
attj.,. restou juramento elos Santos Ev:1ngelhos, e, pergunt:1cla pelos mesmos dois 

. ca,2~
0~ qn~ a antecec1ente, disse, quanto ao primeiro, que no dia 25 jantou_ em 

q'lle lc 0 ~Igno p~r conde de' Villa Flor, .onde tambem jantou o conde da Tmpa~; 
}?a c epoJs elas mnco horas, quancl0 para p.li foi, j á lá se achava o conde da. Tai
cli ~s e }Jelas nove horas da noite, quando ele lá saíu, ainda lá ficava. Ao segundo, 

e c1ne lhe ouviu manifestar completamente a sua clesap1Jrovação por aquelles· 
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acontecimentos, e quando no dia 27 chegou elle testemu~Üta á praça elo Terrei~o 
do Paço com uma. força composta da brigada n. 05 1 e 4 de cavalh ri.a, que entito 
commandava, ali chegou tambem o conde da 'l'aipa, o qual permaneçeu unicl o :is 
tropas que ali se ajuntaram, o que fez em t odos os maiB dias em que teYe logar 
a r<;mnião de tropas n'aquella praça, ele cuja força fez sempre parte elle testemunha. 

Nada mais depoz, e assignou com os interrog:mtes e o escúvão. · 
N' esse momento as sal v as elo castello de S. J org·e annunciat am a chegada elo 

infante D. Miguel. Então apresentou-se na sala o 
CONDE DA TAJPA :- Sr . presiclente, eu prescindo de todas as outras testemn· 

nhas el e defeza, contento-me com estas e peço que seja consultado o ex. mo sr. procu
rador da corôa, sobre a petição que faço para sermos julgados hoj e mesmo, pelo 
merecimento dos processos . P oder -se-ía suscitar algmna clnvicla, por não ter apre
sentaclo o sr. conde ela Cunha as suas testemunhas de defeza ; mas, mes1uo 
n'esse caso, não é justo que pelo impedimento ele um padeçam tres, ·que ntLO têeUl 
impedimento. Se esta circnm stancia for urb. embaraço para o que r equeiro, peço 
sermos .separados elo processo e julgados hoj e mesmo pelo mer ecimento do mes
mo, porque prescindimos ele todos os outros meios de defeza e assignaremos n~ 
termo em que conste isso mesmo. Eu penso tambem que não eleve haver impecll
mento nenhum a r espeito elo sr. conde da Cunha, porque aquillo ele que o accn· 
sam, não é um crime, mas ainda que o fo sse muitas v~zes nos processos se se~ 
param uns accusaAclos elos outros . P eço, pois, que se consulte o sr. d.esembarg~ac1~1• 
procm·aclor ela coroa, para saber se tem logar o assignarmos um. termo ~le presemcl:I 
ele todas as formalidades jucliciaes ela nossa clefeza, para sermos julgados hOJ 0 

mesmo . . 
PRESIDENTE :- P arece-me que a camara ponderará muito bem as rasões qn° 

ex}JÕe o digno par: por outra parte deve tambem cons1clerar que uma decis~o ~o
macla com 1wecipitação e sem passar por todas as disposições elas leis, podcrH1 1~
t erpretar-se ele uma maneira pouco favoravel aos dignos pares .accusáclos e á.:rneb
ma camara. Tambem parece que se deveria fechar a sessão, para irem os chguos 
pares apresentar-se a sua alteza. 

CoNDE D A TAIPA : - H aver uma sessão r eal e ser priva do cl e assistir a e li~, 
o julgo um castigo e um castigo muito grave e que a camara não quererá iufh
gir-me. Nós prescindimos ele tudo quanto é em nosso favor, porque o caso está h0J11 
claro e todos conhecem qual ha de ser o resultado. P ortanto, }Jeço que seja cou· 
sultado o sr. procurador ela corôa, e que a camara cleeicla em vista do que elle. J1l~
nifestar; pois não me parece justo haver um castigo, ·sem haver crime, e eu Julg~ 
um castigo, o não .comparecer na sessão r eal, e o mesmo julgam todos os outros 
pares accnsados, e isto merece algum consideração . 

PROCURADOR DA COROA: - o recruerimento sendo para diminuir a clefeza, 1° 
não a accüsação,. pouco me pócle interessar . Nl'Lo acho· imp~climento em que. cac: 
um possa renunmar aps termos ela sua clefe:t.a, mas é premso que o r enunc1e 5 

• 

lemne ·e legalmente. E de lei, que quando os accusaclos o são, não por qualqn·0~ 
outra parte, mas por bem ela justiça, hão ele correr a sua sorte e ser ju,]gaclos J1

( 5 
tamente. Esta é uma clisti.ncção legal elos outros casos, em que muitos accu~acJ 
o podem ser por uma parte que não seja a justiça. Aqui falta a concorreucla ~ 
todos os quatro cl.ignos pares accusaclos a assignarem este termo, para ent_ão tJ
loga:r. Se se reum ssem todos os quatro, eu não teria por parte da justi ça cllfficr,., 
clade alguma que ponderar; . n;w:;; acho esta que é conforme ás leis, que é o~~~ 
c~mcor):erem para essa r enunma todas aquellas partes que elevem concorrei> 1 ~ [],
é, todos os que juntamente foram accusaclos e que juntamente devem ser JLVg' 
dos e sentenciados. · 

C T · · P ó l .c l . · accu· ONDE DA AIP.A.. - c e-se 1azer entrar na sa a os outros tres pa1 es ' f_ 
saclos, porque todos elles disseram que renunciavam todos os out eos meios ele c1d 05 
za . Pócle-se fazer o teáno e todos asssignarmos a r enuncia, pa:r a sermos jnlga. 

0 

pelo merecimento dos autos. . to, 
' CONDE DE LINHARES:- Certamente eu não desejo precipitar nenbu:rn . a? :; 

l ' 1 t · t l f d · · · N css[Lrltt ' e ac 10 qu.e e c o nosso es n c o c ever o azer to as as mqmnçoflS nec ' 550 
para vir no conhecimento ela vcrclaclc ; mas certa,mcnte, ele todo o longo proce·' 
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gu: a,qui se tem formaclo, ·par ece que não t em havido nem niesmo uma verda
deu·a. accusação, })Orque o crin1e ele que os dignos })ares são acCl~sados nã o exis
te, Vtsto que todas as t es ternunLas dizem que os dignos par es estiveram n'aquelle 
lagar , mas que não tomar am parte nos tumultos ; ora o estar ·em ·um logar publi
~o , qu_anclo nenhuma intimação foi feita para não estar n 'elle, não é , nem póde 
:~: cn me, e por conseguint0 aqui não ha crime . Eu posso ernittir j á a minh a OJ3Í- , 

lJ ao, porque r ecae sobre nm facto que se t em passado publi camente e, eu, como 
todos os demais , t emos v isto · que não existia esse crime, porque todas as teste·
n::-1nha~ da accusação pareciam mais depressa testemunhas de clefeza . P ortanto, 
~ao veJo necessidade elas outras formalidades, tanto mais que a clefeza é para jus
tJ.ficação elo accusacl o, é este pócl e dar ·a tal justifi cação ernqnanto a julga suffi-
1tente par a acclarar a sua condu cta . A qtu não existe crime, e por conseguin te a 
c efeza não é preciso que sej a muito grande ; está. sufficientemente dada nas t este
lllunhas que já juraram e não vejo obstaculo em que se passe irnmedi atamente 
a Uma decisão . Se a camara julgasse na discussão secr etn. qu e ·ha ele estabelecer 
~e que o clelicto existia, que as testemunhas ch accusação er am de algum a poiJ.-
c era_ção, e que os accusaclos deviam ser adrnitticlos a nova clefezu, então p oderia 
conttnuar o processo; mas eu cr eio que- e111 consequencia cl 'essa di scussão, a ca
mara poclerá vir a um r esultado decisivo. O sr. procurador ela corôa pócle e eleve 
necessariamente n 'este n egocio ser ouvido ; e elle poderia talvez provar á carnar a, 
~a recopilação que fiz er ela accusação, que ex ist e um crime e que ha su sp eüas 
llndadas contra os accusaclos ; en tão a camara deveria tomar is to em consideração, 

e 0 processo ser levaclo pelos passos legaes ; mas uma vez que não apparece cri
me, parece-me que se pócle desde j tí tomar uma decisão . 

. Co~DE DA TAIPA: -Eu peço que sej am chamados os dignos l)ares accusados 
l~~la dizerem se desistem ou não ela. sua clefeza, e então mandar-se lavrar imme
~h'ttamente o auto ele clesistencia; porque o que· acaba ele clizel' o sr. conde de- Li
o- ares parece-me que é a opinião Qle toda a camara, e não cleciclir hoj e é casti
~~r positivamente, porque é um cas tigo para mim haver uma s·essão r eal e eu 
) a~ poder comparecer n' e !la. Portanto, eu p eço que se 'mande entrar os outr os 
~~~~~, accusacl os, para ver se fazem a cles~stenci a, como disse o sr . procurador da 

~' para ar camara então (l eciclir. 
pa. CoNDE DA PONTE: - Ül'eio que nenhuma duvida pócle haver , ele que os dig nos 
cl~l es accnsados cl esistem, uma vez que o diz o sr. conde da Taipa, e t anto fa z 
fal~~~al-~s agora, ~omo elêpoi.s, de ~e tomar a r ~solução . Eu não_ posso ~1 e~_::ar ele 
qtl 1 11 esta mater1 a quando .P aqlll tenho mamfestaelo qne a m rnha opimao era., 
v-e e a pronuncia não procedi a, fundando-me em que a lei determina que, uma 
a z que do auto elo corpo de clelicto se tira a existencia elo facto criminoso, pl'Ocede 

1
,) ]ll.'ounncia ; mas não pó el e procede L' senão por um crime que clepois rn. ereça uma 

ena 0 . 1 . . . d t d' el· · ra pe os autos se via que o nmco cnme lmputa. o aos qua ro 1gnos par e.s 

ll a_ '0 ele ter em pvesenciaclo os tumultos, e por este sim1Jles facto não podia im-
Ot -se r l o N ] • ] o A po· )ena a guma · e estabelecia eu, que nao poCLra procecLer a pronunma. gora, 

q11~\1uão posso ~e i-~ar de aclmi.~tir qu~ o ~ dignos pa~·e_s p~·es cü1dam d'e~se direito 
do tes dá a le1; porque não e um chretto para o JLHZ .Julgar, mas s tm a b em 
Çào a~]:lsado, e uma vez que os accusaclos prescindem c1 'ell~, e q~1 ~ não ba obj e~
rne t guma el a parte ela corôa, assento que a camara eleve elec.lclll' pelo mel:em
Pa u 0 elo processo, porque as t est eml.mhas clizem só que os viram n o T erreiro elo 
e11 ç,~{ e,. cert~mente que se todos os qu~ lá es tiveram1 houYessem de ser julgados, 
u.dm· t l,t mtuta gente, e muitos cl ever1am ser accusaclos. Portanto, voto que. se 
qne 

1 ~'t a peti9ão elos dignos pares, uma vez que o sr. 11rocuraclor ela corôa clisse 
cnao ha lei e'm contrario. 

cu.11fl ONDE DE LINEARES : - A proposição que eu faço é que deixemos caír a 
e en~~p or f~lta de fundamento. Admitta-se o t erm_d aos dignos pares accusados, 
tabel .ao clec1cla a camara se a causa não cae por SI mesma, vis to que não se es
tida eceu um_ fundamento bastante, cl iante elo tr.ibun al. E sta é uma fórma ac1mit
Pois em. q_nasr t odos os juizos crimi naes ; não é uma innovação a que proponho, 
não ~t1ltas ·vezes se vê nos tribunaes crimes r etirar-se uma eausa, quando ella 

estabeleceu bastantmn cnte. 
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O presidente poz a votos se se aclmittia o requerimento dos dignos pares, e 
decidiu-se affirmatiyamente . . 

Entraram, po.is, na sala os qt1atro pares accusados, e tendo o escrivão lavrado 
o termo de clesistencia foi assigBach por ellest. 

CONDE DE Rro PARDO:- Sr. presidente, este termo é muito legal, .porque o.s 
réus podem sempre prescindir. da sua clefeza e J?eclir serem julgados pelo u:ere~l· 
monto elos autos ; mas serem J nlgaclos sem a le!tnra elo processo c a ·combma~ao 
elas testemu·nhas da accnsação e da clefeza, é contra todos os princípios de direito 
e contra a nossa ordenação. Alem cl 'isso parece-me que a sessão devia estar fechada, 
porque temos um decreto para que logo que haja sign;:tes ele estar na barra o 
senhor infante haja tres elias ele grande gala e feriados, e nós estamos tl;abalbando 
qnanclo já se deveria teí· fechado a sessão. 

CoNDE DO LINHA . .RES : --:- En devo notar que não ha decretos, que possam ~re· 
valecer contra as decisões ele uma camara legi r>lativa, e esse decreto não extste 
legalmente porque seria uma lei, e lei que não passa pelo corpo legislativo ,· não 
existe hoje entre nós . Os decretos, segLmdo a carta, não são senão regt1lamentos pa;r· 
ciaes para a execução elas leis existentes, e é improprio citar-se n'e~ta camara nD1 

tlecreto que eu considero como uma infracção ela lei ftmclamental e como 11~:a. 
cousa que não existe legalmente. Creio que se cleterminaram as homs que de.'n& 
durar cada sessão, e sem uma nova decisão da camara não se elevem alterar; e .Ju~
ganclo segundo a estricta justiça parece-me que se não deve levantar a sessão.· Eu 
bem sei que· a. camara póàe estabelecer agora essa alteração, mas o decreto nupca 
pócle prevalecer, lJorque seria uma lei, e não ha lei que não passe pelos tres 
canaes determinados na carta, isto é, as duas cam.aras e a sancção real. . .., 

PRESIDENTE : __:. Vejo, comtnclo, que ba opiniões diversas na camara, e eu n~o 
elevo tomar sobre mim a responsabilíclacle cl'isso . Portanto os dignos pares que fo
rem ele opinião que a cama.ra se eleva fechar, queiram levantar-se . 

Assim se resolveu. Eram duas horas e meia ela tarcle. 

D e cim.a sessão - 1 d e rnãrço 

P elas onze horas e trcs /quartos ela .manhã abriu-se a sessão, estando presen· 
tes vinte e cinco pares elo reino; compareceram depois os condes elas Gal veias e 
ele Villa Real, e justificaram a sua ausencia por doentes os marquezes ele Borbn, 
ele L avraclio 1 ele Pombal ~ o conde ele Sampaio . 

Entraram 11a sala o procurador ela corôa e o escrivão. . 
O presidente observou que, conforme as. instrucções, se devia proceder ~L lel · 

tura ele todo o processo; mas a camara poderia clispénsar a elos autos ele corpo 
el e clelicto e devassas, por isso que muitas vezes se tinham liclo, bastando clar co· 
nhccimento na integra elas r eperguntas {ts testemunhas. 

Assim se r esolveu. · · 
Compareceram os quatro pares accusaclos, a requerimento elo procurador clíl 

corôa. · · . 1· 
ARCEBISPO BISPO DE ELVAS : - 0 meu advogaclo ·está aqui, e pocler{L dizel' &r

gnma cousa ~ apresentar á ca.mara varios documentos que trag o aqui para c@nfi 
mar mais a minha clefeza. Trago certidão elos facultativos que me àssistiraJU lla 

minha eloença; trago outra certidão que prova que no dia 25 ele julho n~io foraOl 
os tumultos a casa elo juiz elo povo; trago tambem documentos p~ra provatr o qtt~ 
passei no tempo dos francezes por motivo elas ordens que me deu o general Juno 
e da resistencia que ·eu fiz; e trago tambem a resposta que sua alteza se clignoll 

1 Eis o termo alludido: 
«Aos 2? dias do mez de. fev ereiro ele 1828 ann~s.> n'esta cidade ele Lisboa, na. sal~ da~~ 

mar~ elos chgnos pares do re1.no, que se achava reumda e formada em tril;mnal ele JUStiça Pelo 
contmuar no processo elos chgnos pares accusaclos, sendo estes }Jresent,cs disseram que P te 
presente desistiam de todos os ~ai s termos elo processo, a :fim el e serem .it~l gaclos na presedol' 
sessão, o qual a camara detcrmmon qtle se lavrasse, sendo ouvido o ex."'" sr. clesembarga 0 
procurador da corôa, que disse não havia lei que objectasse o requerido pelos dignos paredeS 
ex."'• e rev."'" sr. arcebispo lJispo ele Elvas, e ill."'" " e ex. "'"' srs. rnarquez ele Fronteira e con do 
da Cunha e Taipa, que assignaram depois ele lido, do que dou fé.= Antonio Caetano Jll[ac~a d~ 
o escrev i. = Arcebispo Bispo de IVlvas = l.1arque>; ele Pronte·ira = Conde da Cunltc6 = Con e 
Ta ipa." 
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dar-me, estando j{L sua magestacle no Rio ele Janeiro . Não quizera iocommodar a 
camara, mas parece-me que seria bom que se lessem estes documentos e se ajun
tassem ao processo. 

A camara permittiu a- ·entrada do advogado elo arcebispo e a leitnr~ dos do
cumentos offer ecidos 1• 

ÜONDE DA TAIPA : - Como é preciso ·que a ca.mara fa,ça um v.erdadeiro juizo 
~o ca~:acter das ._test~m:mhas que clepozeram contra ~im, tenho aqui um ofl1cio ele 

·.1YI1guel P ereua l<o1Jaz para se prender como laclráü a testemunha Manuel Joa
ql.um Franco Queriol, e peço que se mande tambem juntar aos autos 2. 

O presidente concedeu a }Jalavra ao advogado do a.rcebispo bispo ele Elvas 
para a defcza, que o jurisconsulto fiz era por es.cripto e leu perante a eamara. Eis o 

Discurso 

Omnes ltomiues, patres conscripti, qui de rebns dubiis consultant, n.b omo, nmi~i~ 
tta., ira1 c.Jtquc mi sericordia. va.cuo$ esse decct. Haud fa.c ilc animus vcrum proviclct, ubi 
illa. ofli cinnt. Ncquo qu isqua.m onmÍl\111 libi dJni s imul, et" usui pnruit. Ubi intendcris 
ingenimn, va.lct j s i libido possidet, en domÜH\tnr; nnimus nihil valet. 

SALLUS'l'., De Bcllo Catilinm·io. 

d Todos os juizes; eli_gnos pares elo reino, quando exercem suas funcções, não 
evem ser pr~occupaclos pelo adio, pela amisacle, pela ira ~ pela compaixão, por

que, quando a alma ·geme debaixo elo jugo ele alguma cl'estas paixões, ella é in
capaz _ele conhecer a verdade i nem jamais homem algum póde ao mesmo tempo 
~l.!npnr com o seu dever e condescender com a paixão ele que se acha dominado. 

força natural do talento pó de em prehencler e conseguir as c ousas mais elifficeis ; 
tn.as ~ alma nada pócle, se é dominada e possuicla pela paixão. 
c1 ~1s ~ seütença com que Ju~io Cesa~ p ersuadia aos semrclores ~·omanos quando 
. evJarn Julgar a causa do trmclor Caülma para poderem, profenr uma sentença rrta i e eis a maxima que cleverÍall1 ter sempre presente os juizes, tanto quando 

0
Y gam como quando form am os processos criminaes. Ah! E foi um tal preeeito 
r~:ervaclo_ e religiosamente cumprido pelo s_ juizes elos bairros elo Rocio e Romula
g : 1ue tn·aram as duas celebres .devassas pelo: acontecimentos que tiveram lo
eU~: esta capital nas _noites dos dias ?'~·a 27 de ju~ho do ann? passado_? Pr?cura.r~m 
da . ' sem serem dommaclos pelo espn·Ito ele parhclo, elo ocho e da ammosJdade, m· 
e~ar qu~m fossem os auctores dos tumultuarias acontecimentos que se verificaram 
l'Í<l' toc~'ts aquellas noites? Fizeram elles as diligencias necessarias e as precisas av·e
nl~llaçoes para poderem conhecer a verdade por meio de depoimentos ele testerim
quas proba~, que desapaixonadamente 'e sem espírito de prevenção dissessem o 

e na r eahdacle tinham visto e ouvido? Fizeram-se a estas testemunhas todas as 

•Ma~ A certidão com r efcrencia aos tumultos é d 'este teor : . • 
' uel Antonio Moreira, mestre alfaiate examinado, estabelecido n'esta cidade de Lisboa, etc . 

n'ell<Certifico qur, servindo o anno proximo passado de deputado n~ ca~a clos .vinte e quatro, 
se c: ~ecupei o logar de escrivão do muito honrado jt1iz elo po\·o, e·que no dia qui11ta feiTa, que 
loga1~ aram 26 ele julho, pelas oito horas e meia ela noite, pouco mais ou menos, é que tiveram 
na rtl 0~ tumultos qt{e se clirigiratl! a casa elo mesmo mu ito honrado na casa da sua rcsiclencia 
l'~tn : ?~ Fanqneiros, e ele là a mit~ha casa na rua do Oir? n.0 232, com o fim de no? obrig_a
Btn1a s poh -nos. em marcha para a vtlla elas Caldas da Hamha, para representarmos a serems
casa u encl.or~ lllfa~ta reg-ente o es tado ela capital, o que deu motivo a convocação da mesma 
lavrou~ la yrnnê clnlto 27 do mesmo julho, conforme consta do termo que no mesmo dia ali ~.e 

«Li ·bsstgnou. E por me ser pedida passei a presente, que juro nos Santos Evangelhos. 
do tabel~._?a,J25 ele fevereiro de 1828. = Jl1anuel Antonio .Mo1·ei1·a., =(Segue o reconhecimento 

2 "'" l.fto osé Manuel ele Antas Barbosa.) 
J!.Is aq · . · . , 0 -. l~L a copia textual: 

Cedeu ullrhc1p.e i·egcnt.e nosso senhor, a quem foi presente o termo ele conferencia a que se pro
terillo Pol ospttal militar de Gouveia, e o summario ele testemunhas que faz parte do mesmo 
lllestn~ se 0h qual E e. prova o roubo de roupas commettido pelo :fiel Manuel Joaquim Franco: é o 
tatnente eu. 01' s~rv1clo que em qualquer hospital em que elle se ache, v. m.'" o mande immedia
v, n1.'" d~~~enclc~· e remetter para o hospital dé Gouveia, aonde deverá ser processado; devendo 

«Deu ·me parte logo que ali tiver chegado. ' . 
1Fo?jaz. =sS~uarde a v. m.'" P\\lacio .elo governo, em 28 ele janeiro ele 1813. = D. M·1:guel Pe1·e~ 1'a 

, «Está 1. dr. José Carlos Barreto. . . 
tel tJo 30 'd co~1for:ne com o origi11al. Lisboa sccretnria elo expediente elos hos]Jitaes mtli~ares do 

' e Jilnetro de 1813'. = Thomaz Vi~ente Arclisson.» · 
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pergnnt:1s inclispensaveis para se conhecer se ellas se podiam enganar no que de
punham, ou· ele p1'0posito queriam illuclir a santidade elo juramento? Em ttma pa
lavra, ligaram-se os juizes n'a,quellas devassas a todas as formulas legaes, sendo 
formadas segundo o impreterível preceito cl' estas mesmas leis? 

Ah! Se todas estas questões se poclessem decidir pela affi rmativa, nem tanta 
gente jazeria agrilhoada, nem "parte cT'estas devassas teria sido reilletticla a esta 
camara para ella julgar come supremo tribunal ele justiça o crime ele que é accu
saclo, e pelo qual foi pronunciado o meu constituinte o digno par o ex.'"0 c rev ."'

0 

sr . ::trcebispo bispo ele Elvas. 
Se, pois, esta accusação t em tido logar é porque têem sido desprezados e trans

gredidos pelos juizes clevassantes todos os preceitos e regras que as leis têem pre· 
·scripto para as devassas; é porque foram inquiridas e perguntadas testemunha~ 
falsarias e corrompidas pelo oelio, pela animosielade e pelo espü·ito ele partido i e 
porque mesmo a estas testemunhas se não fizeram as ;perguntas precisas pa~·a 
conhecimento da verdade e elo animo com que vinham depor. Demonstrar, p01s, 
a nulliclacle ela . accusação pela nullidacle das devassas e fazer ver a sua falsidade 
pelas testennUlhas que lhe servem ele base pelos seus depoimentos, pela contra
dicção que .tem o crime em si mesmo, e por aquella que , o seu proprio objecto 
tem com o caracter elo ex. mo accusaclo i e, finalmente, pela absoluta impossibilidacle 
demonstrativamente provada de facto, pata poder commetter o crime de que é ar
guido : são os pontos carcleaes que me proponho discutir. 

Se combino as devassas com a ordenação elo livro r, titulo _LXV, § 31.0
1 eu logo 

encontro a preterição que se fez cl' esta lei. Ordena ella que os juizes elevassante_s 
})rincipiem a tirar devassa elos factos que acontecer em nos lagares onde elles r esl
dem, dentro de dois dias d'aqnelle- em que os mesmos clelictos se realisaram. Ora .0 

objecto cl'estas devassas foram os tumultos que tiveram logar n'esta capital nas noi
tes elos c1ias 24 a 27 ele julho ; a devassa, porém, 1Jrincipiou-se a tirar, sendo lavrado 
o seu auto no dia 1 . 0 de agosto: deve ella ser terminada clentro ele trülta dias; a 
data., porém; elos despachos das pronuncias em ambas aquelkts devassas mostra 
que se passou muito mais el'aqnelle praso legal, não poclenclo servir ele clescu]ps. 
aos juizes clevassantes o § 1. 0 do alvará de 31 de março ele 1742, porque, st~p
posto que por esta lei se limite simi].hante disposição no caso em que se faça << lu
dispensavelmente precisa maior demora para se perguntarem algumas testemnubas 
r efer.idas1 ou para concluir-se alguma outra diligencia », com tudo, ele nenbnroa 
parte dos processos remetticlos a es ta camara se pócle concluir que houvesse tal 
necessiclacle. 

É solemniclade substancial ele qualquer processo criminal o corpo de clel_ic~o, 
§§ 1.0 e 2. 0 elo alvará de 20 de outubro ele 1763; segundo esta \tltima disposiça~, 
o corpo ele delicto se forma ele duas maneiras, ou por inspccção ocular, qua:nc 0 

o facto deixou após de si vestígios permanentes, ou por testemunhas quan do esteS 
mesmos effeitos foram transeuntes . · 

Formalisaclo 0 auto elo corp9 de clelicto, d' esta maneira deve elle,. n[l. confor
midade elo § 3.0 elo alvará ele 4 ele setembro ele 1766, conter todas as circt~U:: 
stancias do crime, sem se omittir alguma. São taes as palavras da dita lei, td tb~ · 
<c Estabele~o outro si~ que nos referidos autos do corpo fle clelicto se especifique: 
todas as Cll'Cumstancws que houverem concorrido no crime ele que se tratar ort 5 

j am con(j.ucentes para se absolverem os réus, e eu lhes moderar as penas elll que 
forem sentenciados, ou sejam para se lhes aggravarem os delictos a elles e s~u.s 
socios nos mesmos clelictos, de sorte quo cesse toda a perplexidade e que os ]111

-

zes possa~ sentenciar como cleve·m, só com os olhos no serviço ele p eus e 1uett;~ 
Combmanclo-se, porém, os autos de ambas as devassas com aquelles elo cor~ o ~c 

c1elicto, observa-se uma absoluta repugnancia em relação · ás referidas disposlçoe~ 
legaes, porque, 1. 0 1 ~liz-se nos aut?s ela cle:ra.ssa, 51ue nas 1)arecles da rua ~~o 
gu~ta se achára ~scnpt_o. um letren·o que drzi[l. ((VIva ~ 1:epublica)) i este deh se 
dmxou após ele s1 vestJgws permanentes. Logo , se exiStm o facto a qu.e e~le 7'o 
refer e, porque se não ~ez immediatamente qn e elle appar~ceu o ex!lme e insp.~cç~le 
ocular no mesmo letrerro? 2. 0 Nos autos elo corpo de deh~to, ou no ~um:?"~rJO ttl' 
testemunhas sobre elle p rguntaclas, apenas se faz mençao elas concttaçoes e 
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mt~Itos populares que houve n'aquellas noites, por occasião ela clemisslto elo minis
te,no ela guerra do general Salcbnha, sem outras circumstancias aggravantes se
~ao. os desejos ~umultuarios ~la. restituição elo mesmo mini~tro. Est~, pois, era. o 
c ehcto que clev1a _fazer o obj ecto elo auto ele devassa, po1s se havw, outras cu·
cun:stancias aggravantes, ele que fossem acompanhados aquelles tumultos, ellas 
clev1am ser especificadas no auto e sobre ellas perguntadas as testemunhas. Snc
c?cleu por acaso assim? Digam-no aquelles autos, que r eferem, não só a existen
c:a de um clelicto, mas de muitos e elos mais horrorosos. Proclamou-se e victo 
l'l~n-se uma r epublica em similhantes tumultos. Acclamou-se u~ dictador ou 
pnmeiro consul para esta ; até se victorion a um. João VII; a sert;Jnissima senhora 
lnfanta regente foi sacrilegamente desacatada; fi nalmente, taes tumultos ameaça
r.atn a destruição do throno e a aniquilação da monarchia. Cada um d'estes de
lctos não se podia comparar na sua gravidade c enormidade com o simples acto 
c a. repro_vação que o p,ovo fazia é\ demissão elo general Saldanha ; se estes delictos,. 
kOis, ex1stiram, porque se não fez menção d'elles no auto elo corpo ele delicto? 

i porque não foram sobre elles perguntadas as testemunhas que clepozeram :q.o 
secl summario? . 

bai•~ão escapem tambem. as. pala:v~as com que e concebido o at~to da devassa do 
l '1°. elos Ronmlar•es; alu d1z O·Jmz clevassante: que pelas tes';emunhas do corpo 
~ ~ ?hcto, e pelo mais que vein ~1. sua noticia, constava que tinham sido com-

e ~Idos todos aquelles crimes. Que é isto? A r eferencia ás testemunhas elo sum
l~~l'lo do corpo ele delicto e falsa, porque cllas nada dizem a respeito ela taes cle-
11~ ls. Ent~o a partícula~· sciencia elos mesmos delictos, que teve o juiz clevassante, 
~ c e constttuir sem corpo ele delicto a existencia ele similhantes crimes? E po
~lerá. bastar esta simples e engraçada lembrança d'aquellc bom jniz, para se ter 
a ~sstficado ele crim.es ele lesa-magestade ele primeira cabeça aquelles r eferidos no 
~~to ela devassa, sem ter sido a sua existencia manifestada ele fórma alguma pE\lO 

ec~dente auto de corpo ele delicto? - ' ~ 
va. Nao_ é menos notavel o auto ele devassa elo bairrq do Rocio; ahi o juiz ela cle
t~ ~sa htstorion a seu bello prazer os clifferentes acontecimentos c a clifferente na
O reza elas renniões tumultuosas qne tiveram lagar em cada uma _cl'aquellas noites. 
sn anta, porém, do corpo ele clelicto feito no dia 2>3 não refere nada de similhantes 
se~·cessos i e_ sendo este tão diminuto, como foi abunclanto o auto ela devassa, qual 
cliffa. 0 motlvo de similhante cliscrepancia? Nenhmh outro se pócle dar senão a 
ele elença ele epochas e clifferenças ele systemas que tiveram em vista os juizes 

v-assantes, formalisanelo aquelles processos. · 

qll . 9,uanclo no- dia 28 de J\Übo se formalisou o· auto de corpo ele clelict0 e se in-
ll'Iram . · · fa t . as testemunhas no seu summa.no, teve-se só em v1sta 0 conhecer-se elo 

nic 0
. ve~·cladeiro fJUe motivou aquelles tumultos; não se pôde, porém, então enthl•o-

10;~~1 a Impostura ele · que o fim de similhantes tumultos era promover e }Jrocla
lltl'11 uma repqblica.· Bem sabiam os auctores de similhante calumnia, que tal plano 

nca en:t 1 d J ' • 1 . . 
q tl "' · rou na ·cabeça ele nen mm mora or Ct esta capita., e por 1sso recmava-se 

e nao a h ~ f. 1 · · 'fi · IU'lh ' '.Pparecessem testemun as tao a san as e pmJLU'as, que ver1 cassem SI-
c LI a.n~e Impostnra: el'a preciso procurai-as, insinuai-as no que haviàm ele depor; 
011 ~~ Isso o auto ela devassa, bem longe ele ser lavrado logo no dia 28 de julho, 
cac1 eul longe, para melhor dizer, ele o ter sido dois dias depois ele ter acontecido 
1 o~ um cl'aquellcs .clelictos como manda a lei, foi ao contrario lavrado no dia 

· Cte arrosto J • ' 1 · t cl' · · · test b , sencto preCiso toe o o espaço m erme 10 para procun].r e msmuar as 
tia1:11~ll1has que haviam de depor nas devassas; e scientes já de que ellas exis-

. A e. for~~lisaram os mesmos autos do _modo como se acham exarados. . 
for~llll 110~~} esta verdade existe na quahclade elas. testemunhas qne de proposlto 
lláç? lqt~Inclas para comprovação dos autos elas ditas devassas. Debalde a orde~ 
sas t~ c 0 hvro I, titnlo LXV, § 61. 0 , tenha ordenado que nas inquirições e devas
Pesso e Plrguntem scímente testemunhas ele boa fama e reputação, <<perguntando 
sel'ia as cf:J boa fama e ele que se presuma que dirão a verdade>>, esta lei sómen~e 
a ve

1
•1ex

1
ecntada e cumpricla IJelos J'nizes ela devassa se o seu fim fo&,~e descobnr 

c ac c . 1 11 1 . . c1 . cllcs 1 ' nas se e es só iJretencliam ent 1romsar a Impostura, · c.omo· po enam 
cii;amar unicamente aquellas testemunhas que a lei approva? 
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Eis o motivo por que todas as testemunhM que depozcram em ambas as de
vassas contra o e~:,"' 0 accnsado, pertencem á cabi!da dos rebeldes e slto inimigos 
declarados da legitimidade, e como taes se tornou trto saspeitosa sua couclncta, 
que todos estive.ran1 p1:esos por similhantes m·imes politicos, como elles mesmos 
confessaram, sendo por i.-so inquiridos n'esta camara. · 

A~'.l duas t estemunhas que mais animosamente dcpozeram contra o ex.1110 aêcn
saclo foram o coronel Raymundo José Pinheiro e Manuel Joaquim Franco Que
r iol, testemunhas ele muito boa fama c r eputação ! O primeiro foi preso e pronun
ciado por ladnto no juizo de Aveiro, e tem este crime ai.uda em aberto (docu
mento n. o 1) . O segundo, processa.élo pelos roubos ela fazenda real que commetten 
nos hospitaes militares (documento n.u 2). 

Ambas estas testemunhas foram convencidas de falsas n'esta mesma camara; 
ambas ellas disseram que tinham visto o ex. 1110 accusado nos tumultos que houve 
no 'rerreiro do Paço no dia 24 ele julho: a primeira, pelas seis horas e meia da. 
tarde; e a seguncla, logo antes ou depois elas Ave Marias. Mas como podiam ellas 
ver o ex. mo accusaclo em similhantes tumultos, se estes não existiram em nenhuma 
a :aqnelbs horas no T erreiro elo Paço no r eferido dia; sendo o unico tumulto _que 
ali appareceu entre as nove e dez hm·as ela noite, por occasião. de se condnz1r a 
guarda cl'aquelle sitio o ex-prior c1o Barreiro, o que se acha verificado no ·docu
mento n . 0 3, pelos clepoirnentos do capitão, tenente e primeii·o sargento, que roon
tarmn a guarda cl'aquelle dia no mencionado sitio? 

E que direi do depoimento ela mesma testemunha Raymundo José Piuheir0, n~ 
parte em que assevera· que víra o ex. mo accusado acompanhando o tumulto, que fpl 
na noite ele 25 a casa do juiz do povo? Esta testemunha tem cla~lo tres clepoiwen
tos : o primeiro, na devassa do bairro dos Romulares; o segundo, na devassa do 
baiuo do H.ocio; e o terceiro, sendo r eperguntada n'esta camara. No depoimento 
do bai.rro elos Romulares sómente diz que vira o ex .1110 accusaclo no Terreiro elo 
Paço ás seis horas da tarde; na devassa., porém, do bairro do Rocio diz que taJJ?-
bem o vira uo tumulto que se dirigia para casa do juiz do povo, o que r epetnt 
sendo r eperguntacla n' esta camara. .M as se elle viu o ex. mo accusaclo no tumulto 
elo dia 25, porque omittiu elle este facto no depoimento elo bairro dos Rornu1a-

. r es? Se o ex. rno accnsa,clo ia envolvido no tumulto que foi a casa elo juiz do povo 
na noite cl'aqueUe dia, esta circumstanc:ia era muito mais aggravante do que vel-o 
passeialiclo no 'l'erreirg elo Paço às seis horas elo dia 24; e então era possível que 
se não lembrasse cl'esta mesma circumstancia no depoimento prestado no bairro elo~ 
Romularcs, faz endo men~ão de outra menos saliente e muito mais insignifi.c::111te. 
Que se poderá dizer para explicar um tal pheuomeno? A resposta é facil; no de
poimento do bairro do Rocio suggeriu-se-lhe este novo facto. Ma·, ou houvesse rt 

· não houvesse tal suggestão, a testemnnha .não podia ver o ex. mo accusa,do no c 1 ~ 
25' no tumulto que foi a ca.-a do juiz elo povo, porque tal tumulto não teve logai 
n'aquelle dia, mas sim no dia 2G, como verifica o documento n .0 4. . lo 

Quanto ás testemtmhas Manuel Alves Chaves c .José Herculano Firmino, seDe e 
reperguntaclas n' esta caro ara, declararam que n~io conheciam o ex. mo accusadlh' 
que s6mente sou'beram que elle estava -no dia 24 no Terreiro elo Paço por 

0 

d. ,.... . · d' estzer a tes~~;emnnba Manuel Joaqmm Franco Queriol; mas qual será o crechto , 
tas testemunhas r eferentes, se a r eferida se mostra tão falsaria e pmjura, 00fe 
demonstrado fica? Seria precis0 abandonar ·todas a::; regras da critica, canonisliL as 
até pela ordenação elo livro I, titulo LXXXVII, § 1. 0 para dar maior credito a estfs 
testemunhas do que. á r~.ferente. O :nesmo se clev~. ~1izer ela testemunha João b~: 
Costa Carvalho Gmmaraes e de J o ao Carlos Maunmo ele A o·ui.ar porque alll 
estas, sobr e a existencia elo e-x.mo accnsado nos tumultos ti.nicam~nte se refere~ 
ao façanlmdo Raymundo José Pinheiro; sendo perfeitam~nte ele ouvido, vag·:;t, ' 
testemun~a o pache Albino Feneira Leal . . . ·o e 

l\~aS muda quando aquel.las duas ~estemtu.:has, qu~ se dizem ele vist?', fn;thei~toS 
Qnenol, se poclessem acreclltar, que 1mputaçao poder1a r esultar ele seus cleporrn.ei e 
a~ ex .. 1110 accusttdo? ~eperguntadas ellas n' esta camara, unanimemente c1isser8lll ?~e 
nao v1ram nem ouvn:am que o ex.mo accusaclo fizesse consa alguma peJa qna ele 
mostrasse que directa ou inclirectamento apoiava os tumultos. Nos depoimentos 
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mnbas as clevassas as mesmas testemunhas só de11õem da presença material do 
ex rno ac d O · · l . 1· l · . · • cusa o. ra, ou os .JUizes c evassantes estavam persuac LC os que a e:s:.lsten-
Cla nos tumultos, sem acto alg-um que mostrasse approvação, era ci'iminosa ou Ü1-
nocente. No primeiro caso, elles deviam pronunciar, tanto as testemunhas como' 
·~~ que cllas denunciavam, porque sendo estes tumultos de noite, aquelles não por 
Cla~n depor da existencia d'estes nos mesmos tumultos sem ali se acharem ; e 
entao por que rasão seria para a testemunha um acto inclifferente a sua existencia' 
nos tumultos, e crim inosa para aquelles que estas denunciavam? No segundo caso, 
porém · · · d J • 1 · · 1 t ' se os Jmzes evassantqs estavam persuacuc os que a extstencta nos tumu-
os, sem mais nada fazer, era uma accfio incliffenmte, qual foi · a rasão por que só

mente limitaram os seus interrog-ato rfos ::to simples acto d'aquelles que as teste-
llllll1ha d' · l . l < s IZtam terem estado nos tumultos? Porq ne lles nao perguntavam o que 
ps ~enunciados n'estes ·mesrp.os tumultos praticavam, obravam, diziam ou faziam? 
.01 que só os actos que expressamente demonstr~tssem a approvação ou couniven

CJa para os tumultos, é que eram criminosos, e então, devassando-se de um cri
~~f~ nã~ se pergu?ta por e:c:;t~ cri~ e? Porque rein~rú uma tal obscuridade? S~rá 
cl filh ~t cb estup1clez elos Jmzes mterrogautes? Nao, os seus estudos, a carre1m 
c a magtstratura que t êem .seguido e a pratica elos negocias forenses se levantam 
;ut~·a llma tal conjectura. Logo, qual foi a rasão de similhante omissão . Ella é 
P a;ufesta. Scelemttts odit lucern; qni m.ctle agit amat tenebms . Sim, era preciso 
a ara se envolver tanto innocente, na faticlica e ominosa pronuncia.- ele ambas 
~~t~ellas dev~ssas , que reinasse nos iuterrogatorios elas testemunhas uma affe-

c a a o bscurJclade; para os innocentes serem confundidos com os culpados; para 
llle altos · · · · ~ · · ' t f P . c , conspiCuos, mstgues varoes entrassem como Cl'Jmmosos n eFJ a arça, . 
t~~ad se dar mais algmna importancia ~í conspiração descripta em ambos os au-
u~~~. . 

08 E_ que se dirú ela contradicção e repug-nancia que apparece nos cri ~nes, ele· qu<1 
·n1naut.?s d~· devassa fazem menção? Proclamou-se um.a r ep ublica, um presidente e 
tão l~limen·o consul pa.ra esta, dcsac·atou-sc sacrilcgamentc a senhora infanta, en
ca)·tr eget~te, esteve o throno e a monarchia em convulsão, e todo o povo cl'esta 
in~t~l~l fo: ummuclo e insensível cspect51-clor lle taes tumulto. · ! Que iujtu"ia, qne atroz 
pital ~ nao fizeram os auctorcs de ·tal impostura êÍ. numerosa população da ca
l1at:ch e, um. reino, sempre classico na aclhesão e amor aos seus legítimos mo-
e'" as· Exultem ainda os anetores cl'este attentaclo nacional no exercício ele seus '-U11re - · 
g'ar clgos,. sendo elles aquellcs propYios que por permutarem falsidades, em lo-
livr e c.rnnes, foram os unicos que os perpetraram, na phrase da ordenação, 
ac .. 0 v, tltnlo LXXXV · mas corra-se um véu sobre t aes atrocidades; eu não venho 

''-'USar r h 1 

E ' ' en o só defender, 
tu · , que se póde dizer combinando-se o caracter do ex .mo accusado com a na
a/eb~ elo crime ele que ~lle ' é arguiclo? Um bispo ela Igreja lusitana com honras ele 
ll1 ~~ tspo, um dío·no r)a~· do r eino maior ele sessenta annos, envolvido em tun tn -

tuto co . o ' l c1 . 1 Q t t' rio l 1n rapazes e o·entalha e em tun tumu to emocrabco. ue van agens tra-
" e le l 0 

' · l ' t t ~ · tlos? · . c e anclnr pisando as calçadas cl' esta caplt~ em a,p~n ~men os tao estupt-
b11 .1 R!sum teneatis andei! Mas muíto ele proposlto se qmz fazer figurar n'esta 

t esca · ~ · J t · t ' · a 
811

a fi s?ena o ex . mo accusaclo; suas vn'tuctes c s~u pa no 1smo, assun como 
e"' l dehclac1e pa1•a com seu auo·usto soberano, lhe tmham grangeaclo pocleresos '-'J.ll os e . . . o l 1 . . . l . 
é qne' llllmtgos . Era preciso, se não perc e -o, ao menos lll.Jlll'Ia ·o, e por ~sso 
·co111 'l bem longe ele se pero•untar ás testemunhas quem eram os tumultuanos, 
elas 

0
, c everia acontecer I)ar~ se saber elos auctores elo crime, que fazia objecto 

· Ctevassa · ' · f: 1 : t t h ' t t 1 toB 
1 

s, se perguntava ::'Ls IJernuas e a sa~Jas es emun as se n cs es lllU.U - . 
anc ava ,) ( l t · · f' 11 Verd l c o ex. mo accusaclo como dep_ oz senc o es a a pnme1ra vez que a ou 
ac e) a · f: ' J , p· 1 · l\1[ c 111 ame testemunha Raymundo o se m 1eno · 

esta as tt~do era preciso parEt cevar o oclío ele quem, deshonranclo e insultando 
Pror)rt a · ' · · 1 · l c1 l11oc1, t c camara, qmz faz er ]Jersna-chr que no seu selO 1av1a c emagogos e e-
a as. é l ' t earact . . , ~or m debalde o ex . mo accusaclo apresent~ u?' sua cone ucta pretcn a o 

a.llaeãer:Dr~aJs opposto á ridicula accusação que lhe fmJe~ ta. No tempo em que toda 
no { 

0 0-1 escrava elo clomiuio do celebre corso, que quns1 avassallou toda a Em·opa, 
elUJJO e 'J l l' . f · :c1 lU· que a maior parte elas aucton · ac os c . este remo 01am coag1 as e 
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violentadas a exectltar SLULS clespoticas ordens, foi que mais tem brilhado a fidelí· 
dade e amor do ex. "1° accusaclo ao seu legítimo soberano; ele maneira que a sua con· 
ducta em tão delicacla crise, se o não expoz a ser um consummado martyr, foi por· 
que o estado de violencia durou pou?o, e ainda ~'3sin: m~s~no não foi assás curt~ 
para deixar de so:ffrer grancles penahdades . Eu nao hsonJ elO, menos quero passal 
por encarecido ; o que· venho ele avançar acha-se provado 1)elos clocRmentos n. 05 5, 
6 e 7 t. 

Abrasado n' este mesmo amor, o cK. mo accnsado, nào sÓ tem patenteado pelo 
1 São traslados elos seguint es avisos c carta: 
«Ex.mo c rev.mo sr. - O ill."'0 c ex:"'0 sr. general em chefe, em conseqncncia das clifficulda· 

des que v. ex.• propoz sobre o moclo de satisfazer á commissi'i.o de que foi· encarregado, rc~ol· 
vcu que y . ex." fosse nomeado governador do ccclesiastico em Lisboa, paru. melhor }Jcrsuachr 0 

povo cl'csta · capital :í obedicncia c su~ordinaçilo .quc deve guardar á suprema a.uct oüclacle quo 
actualmente o governa, e fica bem }Jersuadiclo ele que as luzes ele v. ex." produzirão no povo 0 

melhor effeito. Quer s. ex.• que amanhã se decida este negocio para se expedirem as ordens pela 
repartição competente; c no caso que v. ex .• recuse, o que não se espera, é livre interpretar os 
sentimentos ele v. ex.• como oppostos ús intenções de sua magestaclc imperial c real. 

1 "Deus g uarde a v. cx.n Junqueira, 11 ele agosto ele 1808.=Conde da Ega.= Sr. hi spo c e 
Meliapor,,, 

•lll."'" e ex."'" sr. - Tive a lwnra de receber o aviso ele v. ex.• com data ele 11 elo corrente, 
em que me participa que o ill."'" c ex."'" sr. general em chefe rcsolvêra nomear-me governador 
elo ecclesiastico em Lisboa para melhor clescmpenha.r a commissão ele que t.ratRmos t erça feira no 
quartel general ele s. ex:.• Porém esta resolução não é sLrfficientc para facilitar um negocio que 
envolve na sua suustancia difficuldacles incalc"Ílluveis, e quando cu as ponderei na prese~1Çi1 cilíl 
s . c:x.•, mereceram aquclla sizuda attenção que pedia a na tureza ela commissão. Vejo que a l!lC_:l 
subsistem no seu vigor, sem perderem nm só po1tto da rma forçft. Eu n ão sou bispo do cou

1
t{" 

nente, fui destinado para os domínios de sua mngcstadc britannica, aoncl r mesmo son vassa .9 
ele um príncipe que me sustenta c que tem o direi to inaufcriycl de exigi r ela minha pessoa 0 

cumprimento d'aqnellas obrigações, elas quacs a mesma r elig ião me não pódc dispmsar. En1
• . 

quanto não for legitimamente desligado cl'·cs tcs vínculos, t ão mgraclos como naturaes, não elevo 
implicar-me com objectos cxtraorclinarios que embaracem o meu destino. V. ex." não ignor>~ as 
diligencias que fiz para obter passaporte c seguir a minha carreira, e sendo-me permitticl~ em 
t empo· m::i.is opportuno, deveria concluh·-sc que eu não acceitari a outro algum cargo que fosse 
incompatível com a minha viagem para fóra do reino. . 

«N'estas circurnstancias, agradecendo quanto posso a l~mbranç.a ele s. ex." , não me é J?ossJ· 
vel clesfructar uma honra tão qualificadn, principalmente st>ndo ell a dirigida a um fim ch:unr 
tralmente opposto aos ~agrados clevcrcs elo, meu ministerio , que jurei preencher até a efi'usao c c 
sangur.. 

ccÉ verdade que os bi spos de P ortugal, e ultimamónte os. prin.cipaes ela Igreja ele Lisboa, 
publica.ram suas letras pastoracs dirigidas ao mesmo fim para que cu agora sou chamado; po· 
rém, alem ele que estes fall avam às ma s ovelhas, a quem melhor podiam persuadir a eloutn~.~ 
que ensinavam, v. ex." mesmo, quando o ilJ .mo e ex."' 0 sr. general em chefe me quiz pcrsu ~c 11 

c?m o exemplo d'aq_ucll~s prelados , ouvin·me cliz~r que cu não nvançava ~ eloqt:encia su?~~~ 
cl aquellas extraorclmanas pastoraes, c que a mmlm pequena csphcra u ao poch a abranger 
princípi os n' cllas estabelecidos. .. 

. <•Permitta-mc v. ex.' fazer uma breve reflexão. Se :;:quell as pastoraes tiveram força. ele per~ 
suaclir aos povos a doutrina que annuncinvam , é escusada a IDiuLw commissão, e se os povos '9 
não receberam , será inutil a minha emprcza. Quando a voz elo pastor, dcfcnclicla com sentenças 
da Igreja, n ão pôde conduzir o r ebanho ao termo que desej ava, não posso conceber espcra.nÇ: 11 
de ~iJ;ar ~om fructo elo meu trabalho. TalTcz. qL~e inc~rra na indignação ele s. ex.", pm:ém .O Plcl~ 
espn·lto fica unpcrturbavel, poupando-se á mcbgnaçao cl'aquellc Deus que, vendo a JU Stiça ·o· 
minha can~a, conservar á constante a minha alma nos principias ela religião, ela honra e da pl g, 

biclacle. Parece me igualmente que, n ão tendo prestado juramento algum de ficleliclaclc a ~Ll~ 
magestacle imperial c r eal, não serei criminoso na sua presença, nem a.s suas rcacs intePçue . 
poderão ser encontradas lJOr uma opinião particular que existe no meu entendimento; JDfiS eJll_ 
quanto est~ não for convcnciclo, não me posso afastar ela sua regra, nem me é licito obrar con 
tra o seu dJCtame. 

«C?m esta occasião renovo todo o roeu respeito a v. ex.", de quem sou attcnto servidor. 
"Lrsboa, 12 agosto ele 1808. = Joaqui'ln, Bispo ele Melia.pm·., . no 
«Ex.'"" e rev."' 0 sr.-Recebi as cartas ele v. ex.", datadas de 4 c el e 13 de clczerobro do ~n . 

pas;'3aclo, as quaes leyei á augusta prcscnç~ ele sua alteza ~· ~al o pri~ciiJc regente nosso seu ~o;~ 
ass1m como o requcnmcnto que v. ex.• cnvwu n'csta occasmo revestido de docnmentos que, l·v 
po~lendo deixar ele caracterisar os sentimcn~os. de ~clelic~ade e patriotismo, e as virtudes ~eJ.~;z, 
dmramente ele prelado com que v. ex.• se cltstmg um ahi no tempo elo intruso governo fla.n .• 
h aviam necessariamente de merecer a attençào de sua alteza r eal, que posso segurar a v. ~::>.~ 
se acha benignamente clis1Josto a attencler elo moclo possível ás supplicas ele v. ex." ; c quan °,'. 
este Tespeito tenha sua alteza real dado as suas ultimas ordens, terei a sati sfação ele as cou 
municar a v. ex.' . . . , c011de 

«Deus g uard e a v. ex." Pal::tc1o elo H10 de J anmro, em 12 ele fevereiro ele 1811. = 
da s Galreias.= Sr. Lispo ele ·lVIcliapor. " . 
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~eu exemp.lo, mas mesmo nos seus disclll'sos e homilias apostolicas, e com tanto 
~r-vor, zêlo e energi a, que sua conducta tambem, a um tal respeito, mereceu a 
~ngula~· di_stincçno com que se dignou honrai-o a magestade do senhor D. João VI, 
te g·lonosa memoria, ,o que se evidenceia no documento n. 0 8 1• 

Eis-aqui quem é e quem sempre· tem sido o ex.1110 accusaclo; eis-aqui o varão 
que os ministros dos bairros do Rocio e Romulares pronunciaram como sedicioso, 
tumultuaria c r ebelde. . -

Mas o . ex. mo acansaclo despreza tanto os auctores ele similhante pronuncia, 
c? mo a ~ccusa_ção que cl' c lia lhe tem r esultado ._ Para a destruir, ar;iquilar e recrn
zh· a nacla · basta só achar-se plenissim amente provada, tanto pelas seis testemu
~6 as que produziu em sua defeza, como pelos documentos juntos, desde n. 0 9 até 
cid a sua COlltrar~eclac~e clirect~, nã? b ltanclo tambem est.a f~rmal~clacle, estabele
in a pela. orcleuaçao, ltvro v, tttulo cxxrv, § 1. 0

1 
para a JUsttficaçao co-mpleta da 

nocenc1a elo ex. mo accusado. 
ll ~ imp?ssivel que elle fo sse visto nos tumultos nas noites de 24 a 27 de jua;' ~ntenor e posteriormente a estes dias, elle se achava assás doente ele uma 
~ ecçao hemonhoiclal, que clema.nclanclo um tratamento assás melindroso, o. obri7 
.,. a~am os facultativos n. 11ão saír ele casa. No dia 24 ele julho elle fez uso da san
~Na Jo.cal_ por meio ele sn.ngnesugas, · e nas noites el'essc dia e elos subsequentes 
q e t V1sto em sua casa pelas IJessoas que o visitaram; estas não só foram as 
r ue c epozeram em comprovação ela sua defeza, mas tambem as que o attesta-
111110Por ~starem ~usente:c:; , nos documentos j ~t citados .. 

Dei ~t~e l est?-1 _POJs, mms? Jt1lgar o c;x: .mo accusa~lo mnocente? Isso é po~c~ . 
a Xar-lhe clirmto. salvo para fazer pumr como perJm·as as t estemunhas e extgu· 

Oc reslJOusabilidacle elos mabo·istmclos que o lJronunciaram? Isso seria J'n sto . lVlas 
~~ I . 

çõ · ·. accusaclo não poclia, sem trahir seus sagrados deveres, promover accusa-
pe~~ crtmes contra ninga em. Que pedirei, pois, em seu nome? Nada mais senão 
lUa tr, como ~migo ela humanidade, a esta camara, não como tribunal ele justiça, 
legf l co_mo pruueiro corpo legislativo ela nação, ponha, por meio ele pro•:iclencias 
á de~ a:lvas,_, termo e nm~ barreira eterna, tanto á calumnia elas testemunhas, como 

ptavar>ao 1 ° • N 'fi a ' ' N i1111J t c -,c c os Jmzes, para nao ser sacn ca a a mnocenma a tao perversas e 
tin/~oras. accusações.=Ü advogado de s. ex .a rev.ma, Joaquim Jm·onymo JJI[m·-

ozcceu·o 2, 

che A:RcEBISPO BISPO DE ELVAS: -A malícia dos homens, dignos pares elo r eino, 
a e~~~~ 110~ seculo XIX ao maior grau possível, e igualmente chegou a ser a maior 
PaniLiupç~Lo dos ministros . Eu não me envergonho ele ser julgado por vós qnando 
pelJ o, de quem sou indigno snccessor, r espondeu perante Claudio e Felix, e ap
bllU~~1 para Cesar? ~euho, pelo contrario, muita ~onra em ser Jul~ad~- por este tr!
dacle. ' 11?ncle~ as patxoe_s . não tê em Iogar e onde so r_esplandece a J usttça e ~ eq lll -

. 'Ias é tal a i:nahCia elos homens, que r eprodu-ziU no nosso seculo em Lisboa a 
1 

f( Ex 111() , ~ • • • 

Ilhar te · e rev.mo sr.-A angusta presença ele smt alteza real o pnl?Ctpe regente nosso se-
a v. ex~ dhe?'ado o conhecimento elo justificad~ i~pcdimento de molesha que tem em.bar~ç~do 
lllaclo elo z ~l tecoll~cr-se ao seu bispado; m~t~ sm1llhantemeute te:n o mesmo senhor s1do mfo_;·
J:emota i .0 .0 e cmdado com que v. ex." d'a]n mesmo }Jrocura env1m· ao seu rebanho e á sua tao 
ela Pttrt~ gleJa aquelles auxilies que as circumstancias lhe têem podido facilitar, condncta esta 
Sttas virh~ l v. ex." que não póclc deixar ele firmar a opini}l o que sua alteza real sempre teve de 
clelllore e c es, e, portanto, elevo segurar a v. ex." que o mesmo senhor permitte que v. ex." abi se 
certa111011mt qul a.nt:o o seu mau estado ele saucle lhe não dá a possibilidade ele pa~-tir, como v. ex.• "v· e C eseJa. 
Santo.:\~~~: alteza real tn.mbem com a maior satisfação a homilia qu-e v. ex.n prégou na igreja de 
que a expr: 1_~ho, c n'cste pa}Jel notou sua alteza real, não m ClJOS a erudição e talentos de':· ex.•, 
euyolven p _ lsao ela .sua cn:racterisada e invm·iavcl :fidelidade, cujos sentimentos v. ex." ah des
POls, signift a _maneu·a mms ca.paz de inculcar a importancüt e severidade d'estes ·cleveres. Poss_o, 
este testem cah a v. -ex.• po.r esta occasião que sua alteza real recebeu com a. maior benevolcncta 
apl'aziment tl~ 0 nada eqlllvoco elos sent~mentos que o animam, e em demonstração do seu real 
Vn1g;at·isru.· - ~e ~m ordenado que aqui se imprima aquella honulia, pan, que tão digno 1 apcl possa 

"Deus o:n esta marca da sua rea.l approvaçlto. - -
0 nlvein8 g~l arcl.e a v. ex.• Palacio do Rio de Ja,ueiro em 9 de ao-osto de 1810. = Conde das 

2 É ~ = . r . bispo de Meliapor. " ' b 

co111 il1Uito~t1~ _elo rnam:scripto lido no tribunal c n.ppcnso aos autos ; n:~ Gazeta de Liiúoa saíu 
euos <' Y:tnantes. 
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scena do Cal var.io. Não faltaram auctor.iclades promoventes; n?io fal t~U'<ôtn testemu
nhas fals:;ts ; não faltaram juizes qu e conclcmnussem; talv.ez nno faltnsse:tn ta:tnbe:rn 
sacerclotes e pontífices que contrihnissem, para que? Para levar á cruz aqnelle que 
na t erra faz as vezes de Jesus Christo . Que me resta, pois, sr. presidente? Olhar 
para o Calvario, olhar para o meu Divino Mestre e dizer como elle: PcdM·J igno~ce 
illis quia nescútnt quid faciunt. Eu perdôo a todos os meuS" accnsadores, e nm
guem quero per seguir. Se me julgaes criminoso, castigae-me, ou absolvei-II~:e ~se 
me julo-aes innocente, pois eu espero eom toda a confiança a vossa justa demstLO· 

PR~CURADOR DA ConoA: ~Na conformidade elas leis elo reino, que para cer
to~:~ crimes ma is graves estabeleceram certa norma mais breve e expedita ele pro
cessai· e ele julgar, foi breve, simples e summariamente tratado o processo a:est.a 
aocusação1 evitados os rocleio~ forenses e quaesqn~r imtteis sol~nniclades JUC:lÍ 
ciacs, sem comtuclo se preterir o que era da essenCla da accusaçao e ela m•tmn.. 
defeza elos accusados. Estes não qnize1·am a final allegar nos cinco dias que a_ let 
e 6 costume em casos taes permittem, r enuncianc1o a esse direito, como poclH.tlll 
renunciar, visto não fa,zerem 1)arte substancial da defeza as allegações a fin~l. 
Tambem eu não teria que allegar ou dizer a final á face elos autos agora propos· 
tos para serem -sentenciados, se offer ecesse só a accusação, na qualidade de . p~·o· 
motor ela justiça, o qual r egularmente não allega a final confol'me as clispos1çoes 
ela ordenação elo livro 11 titulo xv, e elo livro v, titulo CXXIV; mas eu accuso nos 
termos ela carta, que a isso me chamEL1 como procutaclor cb corôa, e sendo nso e 
estylo nos tribunaes de justiça o:fficíar vocalmente o procnrac1or da corôa ant~s a~ 
sentença definitiva ou vocalmente pro1Jor o que convier n 'aquelles factos cn~es 
em qne assiste, deverei dizer alg uma cousa n' este caso, em que não só assisto, 
mas accuso. 

O caso é ele s e cli ç~o e rebell~fto , hem .manifestada pel?s horríveis fac~os ~ 
vozes elo ttnnulto e motnn acontcctdo na nolte ele 24 e contmuado nas de 2D, 2 

e 27 de ,julho elo anno proximo passado . Muitos viYas dignos, muitas vozes inno
centes e dign as haviam; mas entre ellas horrorosos facto~?, horroros11s vozes .:

0 

envolvm•am. Os factos e vozes execrandas, a inten ção ou 11roposito c1 'ellas, ?:~ 
só contra a ol'C1etn publica e contra o publico socego; não só contra as anctonc a 
eles clelegacbs pelo sobei·ano, ,mas contra o legitimo governo do mesmo soh eran~, 
contra a índole da rno:nar chia, contra os çlireitos ela corôa, tudo foi no.torio n' est~ 
capital, e tudo plenamente se compro va pela s test emunhas de ambas as devassa~~ 
<J,Ue ao m esmo t etrrpo verificam c qualificam o infame crirne ele r eb ellião co111D1° 

. tlclo J?-'aq~e.lic tf~o s~dicio so tumulto. Verificado .e 9-uali:fi.caclo o crime, r esta, pa~~ 
a sattsfaçao ela J11 StJ<;a, saber qt1acs foram os cninmosos,. e se o foram pelÇJ rn~ 
que a lei os caracterisa c comprchencle na sua penal di spos lçrio. A lei, que b, ~ 
~tclena.ção, livro v, titulo vr, impõe a mesma pena, tanto aos auctores da re e e 
hão como aos que para e]Ja dão ajuda, co:p selho ou favor; convem, pol'tant.o, r 
este é o 1weciso obj ecto da presente accusação, inc1agar-se attentam ente, e 1~01' 
meio c1e provas legiÚ1nas, se a.lgmn dos quatro clürnos l)ates accusaclos foi anc 

0
,1 l d" - ' 'J orre• C O se lCIO SO tUmulto 0 qualificado c1elicto ele r eb ellião 1 0-11 Se para elle COJ'I.C ao 

dando ajuda, conselho on favor. As provas dev em nascer elo processo, e eu a 
processo tom ei7 e em ~emorias t enho esc~ipto, as testemunhas que se r~ferelllor· 
cada um elos qt1atro d1 guos pares . Não mencionarei t estemunhas de ouvido, P ·á 
que sóme~tf} são testemunl1as iegaes .as qne presenceiam o act?, como diz o alvd~S 
de 1 ele JUlho de 1776, .e a memona das testerrmnhas, relatrvas a cada unl 
quatro c1ignos 1)ares accnsaclos, é esta. -· · E -

Emquanto ao digno par o sr . arcebi spo bispo ele Elvas, t em a devassa elos . 
0 

5 
mulates .qua~ro testemun~as ele vi~ta, que são ~s elos nume~·os 5, 9, 10 e Si. es:. 
duas ult1mas niio conhec1am antenormente o clJglJO par e chzem que lhes foi 1ll as 
trado por outras pessoas ; as duas primeiras testetnnhhas s[o v erdadeiramente ~ 

1, h ' ' st::L"IT' que c 1zem qt~e o con ec1am e vuam; ·todas ellas c1epõem que o di(}'no par ~· J1 
junto ao tumulto no mesmo sitio do Terreiro c1o Paco 110 dia 24 o~l 25 el e JU 

101 

"' l' h · ' ' · · 1 g·a;res, tnas na.o c 1zem que acompan ou ou segmu o tumulto por outros slilOS e 0 · lto 
:tntes clizcm, senclo r ep e;rguntac1as , que o cligno par n em tomol{ parte no tuw:

1 · i~ 
n em para cllc concon•cu clirecta n em inclircctamente ;· posto t]UC v estido scn1 1118 
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fuias ep iscopaos1 não deu vozes1 nem fez acção para excitar ou a.uxiliar o mesmo 
umulto .. Não .motti .n' oste Jmmerw ele testemunhas de vista um presbytero que 

verdacleu·_nmente depoz na devassa de ouvido, e
1 

quanclo foi reperguntado, disse 
q_ue c~epo1s, no din 26, VÍl'a o digno pnr concorrendo entre o tumulto; não a men
:~~n.e t ~o numero cl'esbas quatro, porque era. presbytero1 e não sendo cb r eal ju
nsc~.tcçao, na forma da .ordenação, não podia ser chamada para as devassas, por 
lllaror que fosse o caso. . . 

Quanto ao cligno par o sr. marqnez ele Fronteira, tem a devassa tres teste
munhas, que são a 5.a, lO. a e 8.a E sta ultima clisse na deva ·saque õ vin a cavallo 
: seJ~clo repel:gnntacla disse que o viu a, pé. Todas depõem que o viram juntv . ao 
ll!Jltuto no mesmo sitio e lo'o·ar elo T erreiro elo .Paço no dia 24 ou 26, mas não que acom 1 . o . 
l . pau 1asse ou segLUsse .o tnmulto1 p.or outras ruas e logares1 antes, r eperguuta-
c as,0c1eclaram que não deu vozes nem fez acções para excitar ou auxiliar o tumulto. 

0 '\\uanto a.o digno par o sr. conde ela Cunha, tem a devassa tres testemunhas 
nom os nuu~e~·os 5, 10 e 23: todas dizem que viram o digno par junto ao tumulto 
ll" 

0 
_llles!J1.o sltro do T erreiro elo Paço, mas nlio dizem que o acompanhasse ou se-

,Lltsse l)Ol" t l ' J d l 1 ~ ele ou ras ruas ou ogares, antes, sencto r epergunta as, c ec aram que nao 
co ~1 • Vozes, nem fez acções para excitar ou auxiliar o tum ulto, nem para elle con-

11 eu e só ' t t ' h · 1 l" · t" 
0 c h ' . · uma, que n es a par e e testemnn a smgn ar , c tz que o vm a 1rar com 

::tpén ao ar. · 

qn ~~~anto. ao digno pa1· o Sl' . conde ela Taipa, ha na devassa quatro testemunhas, 
e e S<l,o a 5.a, 8."1 10.a e 23 .a: uma cl'ellas disse na devassa que o viu a cavallg, 
tt~~efclo repergunta.cla, disse que o viu a pé; todas depõem que o viram junto ao 
rnul~~ to, no mesmo T erreiro do Paço, sem que acompanhasse ou seguis~e o tu
dia 24 e ser:_clo r eperguntad::ts declaram que, segundo a sua lembrança, o v1ram. no 
ou at _.0~1 2o, mas que não o viram praticar acções, nem dar vozes para excitar 

,:xthar os tumultos. 
acc:a~l estas as tmicas testemunhas elo processo relativas aos quatro dignos pares 
ele jts~c. 08

· Pertence agora a esta camara elos dignos pares, formada em. tribunal 
acctr~~cl~a, considel'ar o gran ele imputação que elhs f~zem ou p"oclem fazer aos 
coarct os, e comparanclo-as com a: testemunhas proclnz1clas em clefeza c com as 
saclos aclas, eon.traclictas, excepÇões ou defeito s .allegaclos peloB clignos pares accu-

Co contra as testemunhas, decidir finalmente esta accnsação . 
llltlJlua~~·Eo·DA ÜUNUA:- ~r. prcsiclente, eu tinha a r equ_erer qt~e aquella .tes~e
l'espe·t 81ll:stllar fosse constclerada com0 nulla a meu resperto, ass1m como o fo1 a 
e test

1 0 elo Si" · conde ela Taipa, porque não pó ele ser ao mesmo tempo accusaclor 
emttuha. · 

r·ou Retirararn-se ela sala os quatro pa1:es elo r eino accusaclos e o presidente decla
i~lc _ a camara1 por bem elo estado, í::t formar-s e em ses ·ão secreta. 

berta 
1
:

11
: clt~~s hon~s e um quarto ela tarde. Vinte e cinco minu~os cle1?ois foi rea

'Vas . sessao pubhca, e r)rocedeu-se á votação t'Lcerca elo arceb1spo b1spo ele El-
' sendo . . . . t N ce88· unanimemente declarado mnocente, assim como, em tres vo açoes suc-
lYas o ,., l F . d l C I l 'I' . 0 ' .LU.arquez c e j ronteu·a e con es c a un1a e c a mpa. 
Co~e~~etal"io Illarquez · ele Tancos leu a r e.clacção ela sentença. . · 

ca!Ua. ' DE LINHARES: --Parece-me que se eleve declarar na sentença que a 
, ta os ·c1 . . c1 . ~ ·a. acc,1s 1 .' const era mnocentes ele todo o cnme, porque po erram nao ter s1 o 

chtvi/c 
0t ele rebeUião, mas sim ele ter assisticlo aos tumultos, e para nã:o ficar 

C~·/ g"uma, acho que seria bom acrescentar «e ele todo o crime>>. . 
a caU:r~ .DE DA PONTE: -Aqui não ha outra culpa senão a de rebellião, e dizendo 

Co~a que são absolvidos cl'esse crime, diz tudo quanto eleve dizer. 
hlçã0 l RE DE LINH;ARES: - Eu pe.cl.l.rei então que na acta se mencione esta reso
Viclo8 ~a ca

1
mara, que, declarando-os absolvidos elo crime ele r ebellião, estão abs?l

.A. omp etamente . 
l'aclor denten~a foi assignacla por todos os pares elo r eino presentes e pelo procu
Ctiv~ao ;'L coroa i c sendo ele novo introcluziclos ua sala os quatro accusaclos, 0 es-

, tez 1 · cl"t eutral· a ettura . elo acto absolutorio em consequencia elo que os · l os pares 
, aJn os li ' Eis · cance os para occuparem os seus log·ares. . 

0 
teor ela sentença, cujo autographo existe junto ao processo: 
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Sentença 

A camara do8 J?n.res, formada em tribunal de justiça, na conformidade do § 1.0 

do artigo 41. 0 da c,arta constitucional, para sentenciav os diguos pares accusados, 
os s1·s. arcebispo bispo ele Elvas, marqnez de Fronteira, conde da Cunha e conde 
da Taipa, tendo visto e examinado a accusação do procurador da corôa, o auto 
elo corpo de clelicto, testemunhas sqb~·e elle perguntadas, interrogatorios feitos aos 
a.ccusados, depoimentos elas testemunhas de clefeza e o mais que allegararn os 
dignos rares accusados, unanimemente os declara innocentes do crime de rebel
lião e sedição ele que foram accusad.os, e os manda restituir ao exercício ele snas 
fnncções, de que tinham sido suspensos . 

Lisboa, no palacio da camara .elos pares, em o 1.0 ele março ele 1828. = Du
que de Caclaval; presidente=Duque ele Lafões=Mm·quez de Ab?·antes = Mm·· 
guez de BellcGs = Marquez do Low·içal = Mw·quez de To?'J'es Novas = Ma?·q~wz, ele 
Vagos= Murquez ele Valença = Conde ele ALmada= Conde de Alva = Conde de 
Anadia =Conde de Ca?·vallzaes= Conde de Ceie'= Conele ela Ega = Conde das 
Galveias = Conde ela Lapct = Conde ele Linhares= Conele ele L1.,mia1·es= Conde 
ele Obtdos= Conde de Pamtv = Conele ele Penafiel=Concle da Ponte= Conde do 
Rio _Panlo= Concle ele Villa Flor= Conde de llrfesguitella =Marqnez de 1'ancoB = 
O procurador da corôa, Lucas da Silw Azm·edo Coutinho. 



.V 
A slttmç'io li ' . . . 

que a' t go t lctt de Portugal em pdncfrJlos <lc i828.- Na crtmm'a clecUvaltpl'Csc ntrtm -so parocercs pM·a quo se r crllfl
n,esta ~ 

1 
eUa n.o 2 do imposto de .sêllo, nltOrtJ a. fórma. do pagamento de üccima nas tra.n sacções do bauco de Li til.J oa., o 

Ve1·<l~ .c1c ~de Se es tabe leça 1.1111a .coinmi sslto perm~mentc <le puntas da alf.andegn..- O commercio da proviucia de Cabo 
ernprc"' t1.u010 de mcl~10rn.rl-o . - !\lodi ficaçõcs ao projecto de le i sobre cereae's e azeites. - Fixn.-se a força do excrrito.- O 
rccidn: ~mo cont.rnhiclo no Porto em 1808; parecer bascad o n'uma. supplica. de negociantes e cnpi ta. listas. - Emendas offe
rcspe,itonl~'0P0.s L ç.ão que obl"iga. o consellw de j us tiç,a a 1notivitr as suas aentcuçasl- Moção verba..l do conde da 'l,nip~ a 
nuthenti~~s ul tuuo~ acoutcci~1.e ntos politic?S·- o. dep1ttn..do ~osé A~1t~n i o G ne n e íro rcqu?r 1:10 peç~tm no gov e t:no captas 
fim el o a 8. do_ dect oto confenndo a rege neta elo rc1no a. D. l\1tg ucl, assnn como do auto elo JUramento c.1'aque lle Infante, n 
galhães e a rchlvnrem:- Propo~ta à Q c\escon[i ança 0 11 cc nsum aoH actos governntivos, feüa por Joaquim Ant onio de Mu
devnssn.' a. qual suscl.t_a breve de bate. - Parecet· e documentos annexos da commü;slio de infracções relativamente tis 
do p 0 ,.1" lllanàadas tlmr pelo ministro dos negocies da justiça na cida de do Po t·to. - Representa\'fto dos ex-redattores 
da ind~'ltt~C% quunU. o pr~sos n n cadeia do Limoeiro. - Officios varias . - Direitos nas 1naterias primas para. os productos 
casa dos 1

•
1a n~clm1al. - D ireitos banttes. - Força da armada.-Discute-se na camat·a dos pares a in violabilidade da 

•timpto ~'X'-clno . - P rojecto com o fim de m elhorar ns pescarias e indicaurlo as clisposições promulgndas sob1·e este ns
tca urn~ lllda os premias n. anctores de codi gos . - Officio do minist1·o dos negocias da. fazenda, reme l.tendo ás côr
t ios na 'al~onsulta dtt junta dos juros ácct·ca da lei de 24 ele al>'ril do anuo ante rior. -Duas novas compa nhias de opern
dc iufr~c ~nd eg-a gt·nnde. - Commendas c bens dn. corôa conced idos desde 1 de janeiro de 1827.- lJ~.recer cln. commiSsii.o 
e carta. ,Y0?8 que estavn. l avl'U.db ljat1a sei· presente -.i camu.ru. h creditaria.. -Decreto dissolVend o a. c amara. do s deputados 
tura de \0i~a ao duque de Cadn.vn.t communicaudo o di to neto do poder mod·erador. - D eputados eleitos pm·a. a lcgi~la
bros das 6- 1828. - P n.re!3 do reino que el-re i D. Pedro IV nmncou durn.ute a segtrnda. epocha constitucional. -1\{om-

Ulesas doa dois coi·pos lp.gislativos e nota das sPssÕed cffcctuadas no 1neGmo período de tem}JO. 

pre ~~quanto . os . ~nistros do infante D. 1\fignel tr~tav~m de e:-:onerar dos ~m
par~ 8 ou c~m:r;mssoes de confi ~nça os p~ucos constrtucwnaes muda em serviço, 
volt ~s substJtmrem por absolutistas acernmos e alguns dos· cooperadores ela r e
exa~fao. d~ 1820, que com a rapicla mudança ele suas icléas politicas se tornaram 
au~t ~~llssrmos aclversarios elo systema representativo; em quanto grande parte das 
outo ~1 ,1c acles eccl~s iasticas, civis e militares conspirava contra a fórma ele governo 
de rgada pelo successor ele D. João VI, um as persuadindo os espiritqs r eligiosos 
tatr· que tos defensores ela carta eram ela seita elos pecl1·eiTos Zim·es e inimigos elo al
clei~ ou ras ameaçando com a pena elo carcere ou severo rigor ela disciplina quem 
Jo~ as.se de segnir a causa patrocinada pela imperab·iz-rainha vinva D . Carlota 
cipi~u\na, as côrtes proseguiarn placidamente nos seus trabalhos, e embora no prin
prorn c~ março houvesse uma grave occorrencia em frente elo palacio c1a Ajuda, 
cion· ~:vrcla por assalariàclos ele ínfima classe, meros instrumentos elo partido reac-

Ulto na l . l 'l . . nife t ' · camara (l ectlva guarc ou-se SI encw, mngnem t eve coragem para ma-
ass s b, 0 perigo immine~lte elas instituições liberaes ; e . referimo-nos só áquel la 
henel léa, porque a outra não r eunia desde o julgamento dos quatro pares, ca
talvc 0 a responsabi~idacle apenas á mesa, q Lle evitou convocal-a durante tres dias, 

~z por motivo elos r ecentes snccessos. 
flllbd'lesta e~pecie ele accorclo tacito poz termo o conde ela Taipa quando, apoz as 
eru J' :s fer1as, continuaram as sessões da caruara onde t inha voto, apresentando 
que i at, ele 6 t1ma moçào para ser cmiviclado o governo a dar esclarecimentos 
dia inn eie~savam a mon-archia e principalmente a honra elo infante r egente. No 
êÍ apr~~ed:ato seguin-lhe o exemplo Joaqnim Antonio ele Magalhães, .submettcnelo 

0 .Ciaçao ,_dos seus collegas proposta em sentido ~imilhante . 
nas . alt energt:os brados elos sobreditos parlan;entares1 descobrindo o trama urdido 
goro~asas re~rões c~o poder, apressaram o decretamento ele importantíssimas e ri-
D. Peclr:r~lclas chctatoriaes attinentes á annulfação elo r egimen estabelecido _por 

A . . 
ntes poré1n l · l conta l ' ' c o mencwnar a extensa sene ele peças comprovativas c areme~s 

·c c os restantes actos elas côrtes .· 
:X( 

As duas · · 1 l t!tclos qu c.' prunerras sessões ele março foram destinadas pela camara c os c epn-
ast cxclnsivamcntc a assur:npto ;-; ele interesse r•a.rticular c a cl iscutir o in:l -
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portante projecto para r eftmna provisoria do juizo nos feitos crimes, qne entrál'a 
na ordem elo di.::t de 8 elo mez anterior e por vezes se interr.ompêra; nas subse
quentcs, porém, até G, clata da conclusão elo debate sobre aquella materia, .apre
sentaram-se, entre' outros trn,balhos ele iniciativa individual OL1 incumbenCla ela 
propria camara, os que abaixo transcrevemos. 

Parecer 

Foi mn,ndacla á comm1ssao ele faz enda uma proposta elo sr . . deputado José 
Cupm-tino ela Fonseca e Brito para7 por meio ele uma declaração á lei ele 24 ele 
abril ele 1827, se rectificar a tabella n. 0 ~ elo artigo 4. 0 da sobredita lei. 

A commissão, examinando a acta ele 22 ele março de 1827, pag. 189 elas a~tas 
do sobredito anuo, achou com e:ffeito que, por emenda elo sr. cleputaclo Cordetr?, 
se tiuha vencido que aos })apeis forenses pertencia o sêllo de 10 réis por cada me;& 
folha, quando na tabella n .0 2 do artigo 4. 0 n .0 2 .0 ela Teferida lei de 24 de abl?l,, 
em qtte trata dos papeis que elevem s,eT sellados com o sêllo ele 20 réis, vem 1u- . 
clnielos os pape is do§ 3.0

1 que são os foTenses, · contra o .que se venceu n'aquelle 
dia 22 de março . Similhantemente achou que os papeis r elativos aos §§ G. 0

, que 
trata dos bilhetes e guias elos clespachos ela saída elas alfancleg;as, e 7. 0 7 que trat::t 
elos bilhetes da estiva do sobredito artigo 4. o, estando na dita tabella elesiguacl_as 
com o sêllo ele J O réis por cada meia folha., lhes eleve pertencer o sêllo ele ~O réls, 
entrando para isso em o n .0 2 ela referida tabella, conforme o que se v.enceu. EDl 
consequencia, pois, cl'este ·manifesto engano, nascido ela pTecipitação com que se 
expediu aquelle projecto para a camara elos dignos pares nos ultimas dias ela se4 
são ele 1827, ·prolJÕe a commissão o segLlÍnte 'projecto de lei cleclaratorin, {~, ele 2 
de abril de 1827 . . 

Artigo 1. 0 A tabella n .0 2 das taxas qne eleve ter o papel sellaclo, para n'ell~ 
se escrever, i.mprimir ou lithographar . os objectos mencionacl~s no artig.o 4·. ~ cb ~~ 
ele 24 ele abnl de 18 27 1 deve ser rectJficacla pela tabella segumte, que fica faz;en 
1 arte cl' aquella lei . 

N.0 1, com que será sellaclo o papel r elativo aos §§ 1.0
1 2.0

1 4 .0 e 5. 0 elo a~·-
t igo 4. 0, ca,da meia folha 40 réis . . 

N.o 2, com que será sellaclo o papel r elativo aos§§ 6.0, 7 .0
7 

8 .0 e 9. 0 elo chto 
artigo 4. 0, cada meia folha 20 réi:s. · 

0 

N.0 3, com que será sellaclo o papel r elativo ao § 3. 0 elo sobredito artigo 4. 7 

cada meia folha 10 réis. . . 
Camara dos deputados, 1.0 ele mm·ço ele 1828 . =Filippe Fe1Teim ele A7·atlfJ0 

e Cast1 ·o=F?·ancisco Antonio de .Campos = F1·ancisco de Paulct Travassos=J.ll{a
nnel Alves do Rio=José Xavie1· 111ousinho da Silveim=Florido Rodrigues pe,
?'eira Fm·?·az =Manuel Gonçalves de Mimnda. 

Parecer 

Em sessão ele 21 ele fevereiro foi remettido para a commissão de Ützenda ulll 

officio elo mini::;tro elos negocios ela fazencht _ com a representaçfio ela asserobl~a .ge~ 
ral elo banco e consulta elo conselho da ·fazenda ácerca ele ser em ou não snJ elto 
ao pagamento cl.a clecima os capitaes capitalisaclos p elo mesmo banco, bem çol110 
aquelles que haJam ele serclhe emprestados . ' . a-

Representa a assembléa geral elo banco que, havendo, entre outr0s n1e105 ~elo 
optados para restabelecer a r egularidade e credito elas suas operações, resolvi 

t b . ~ . l . l r- • cento que se conver essem em o ngaçoes pagavets ao l)Ortac or com Jlll'O c e D poi _ 
t fi lh .c . t • }J res as no as que para esse m e .tossem apresentadas, e que se abrisse um eru 5 

timo em metal, vencendo o mesmo juro, lhe constára .cntrar'-se em duvida se 
0

'_ 

porta~lores elas obrjga~ões ~u?stituielas ÍLS notas, e os ~utuant~s que fizerem:~~ 
prestlmo ao banco estao SUJeitos ao pagamento ela demma elos JUros que hou"~ tn, 
ele receber c aos manifestos, e, na falta cl'estes, ás penas e denuncias; que c1 es~ .. ~ 
duvida r esulta forçosamente paralysarem-se as sobreditas operações, jiL por n~o 
quererem os mutuantes sujeitar-se a incommodos, jú pela diminuição elo prcDl 



363 

promettitlo, no caso ele superveniente pa.gamento da clecima. Para a isenção d'esta 
allega a assembléa geral, :na sua r epresentação ao governo, o favor concedido na 
~~rta. de. lei de 7 ele junho de 1824, § H. 0 1 o qual eximiu o banco ele qualquer 
.nbnt_o, Imposto on Gontribuição pelas suas operações ; e, em particular, p elo que 
t espelta ás obrigações substituídas ás 'Qotas, pondera qtle ellas são, como as mes· 
rnas notas que vem substituir, pagaveis ao portaclo1·, e podem po1· isso girar elo. 
l esu_:o modo na circulação, o que parece tornar impraticavel o manifesto e a de
c ucçao ela clecima. Pelo qu.e p.ertence aos em prestimos, r econhece a assembléa 
~~e a soh1ção da duvida não é exp!i?ita na citada carta de l~ i ele rehabilita9ão elo 
§ ~co, nem no regulamento r espectivo, e recorre á generalidade elo mencwnado 
ela _1.~ .cla. l~i ele 7 de j unho ele 1 82~, con:;bimm?o-o com os §§ ~3. 0 e 14.0 da lei 
. mst1t1uça.o do banco e expr essa mtençao r egia ele fazer .ruer ce a este estabele
~lmento e tomal-o clebaix·o ela sua immecliata protecção, a qual pócle ter logar, 
.~uto nos empr estimos em -que o banco é mutuante, como n'este em que é mutna-

110· Na hypothese, porém, de que n'este caso dos emprestimos feitos ao banco de
;~rn os .mutuantes pagar clecima, a assembléa lhes garante a integridade elo jm·o 
~r~~ettido, pois, conforme o § 22 . o ela 4. a proviJ.encia elas instrncções ele Hi ele 

ll U)TO c}e 1762 q o§ 3.0 elo alvará ele 14 de dezembro ele 1775, devendo opa
~atnento ela clecima dos juros ser sempre feito pelos devedores para o descontarem 
f os respectivos l)agamentos aos cr(:)clores, nacla obsta a que o devedor deixe de 
azer aquelle abatimento, tomanclo sobr e si o pagamento da decima. 

c ,,.,0 · c_onselho ela fazenda mandou informar :obre esta representação o juiz da 
c1°1~a ela terceira v::~.ra, o qual disse q Lle esta pretensão é contraria ao regimento 
n ~ . de maio ele 1654,· titulo u, § 1. 0 , e que, emquanto não for revogada esta lei, 
drng\lem p ócle ser· declarado isento ele pagar decima elos juros que perceber. Julga· 
c1 e ~enhum . momento para concluir o contr ario o § 11. 0 elo al yar á de 7 ele junho 
,: , ~24, citado na referida repres.entação, o qual se expr essa nos seguintes ter-
""08 (I D t l . ~ . t ~ N ' b<11 • • e o c as estas negocmçoes, empr es ttmos e nmsacçoes nào pagara o 
a~~~o tnbuto, imposto ou contribuição alguma n. Porque este § 11: 0 r efer e-se aos 
pe· . ~dentes~ em que se tratou ele descontos de letras ele cambw e outros pa
l'e~~ c.: credito, e ele empr estimos feitos pelo banco, em que elle percebe os · in te-

ses e n ~ ' 1 1· t · '] · I · l ce1 ' · ao poc e a.mp 1m·-sc es e pnv1 egw aos ucros que os partJCu ares per-
pe/b. elas transacções . feitas co_m o banco, . e por ÍRso é for çoso ·qug cl'estes lucros 
Porce. tclos por elles se · pague a clecima. Observa mais que pela troca elas notas 
Per ttulos com vencimento ele jlll'o, os. proprietarios cl'estes titulos começam a 
se ce e~· o lncro ele !) · por cento, que cl'antes nã.o tinham, do qual é por con
pr~~:~Cla devida a clecima, e com maiR. forte .rasão dos juro~ clb clinheü·o em
lllntu, elo ~o banco. Julga tambem cont1:ana ;;\, ler a promessa ferta pelo.,., ba~c~ aos 
Cte l antes ele ser por elle paga a cl ecnna, porque por est a tra11sacçao vmLO_ os 

l)at·c ores a perceber algum lucro üe que· não se paga a clecima. E finalmente üe 
' ecer . c d f: 1 l ·c · 

11as que esta deve ser manHesta a, e que, na a ta c e ma1111esto, se mcorre 
Peua.s ela lei. 

ll:!a ? conselho se conf01~ma inteiramente com o pa.recer elo juiz ela corôa infor~ 
ha~1 e, fundado em princípios ele iustica e de lei; considera, poréi)1 1 que pócle 

er rasõ l" . ~ . l ll:!ocl:fi '' ~ es po Iticas e de publica utilidade,· as quaes tornem convementc a gnma 
O ~açao nas determinações elas leis . 

elo c governo, rcmettenclo a consulta á camara, concorda com o jurídico parecer 
dalll ouselho_, entendendo, porém, que rasões políticas ele utilidade publica eleman
r,'all:Je \ prlvlclen?ia ele não serem os capitalisant es e mutuantes obrigados ao pa
e pe11~8° la cl_ecrma, r:.em suj eitos aos manifestos, .e, na faltq, cl'estes, ás clenunci~s 
s~lU ele . ~ a leJ, _mas sun q.t:e o pagamento ela decana eleve .ficar a carg? elo banco 
Clas penclencia de mamfesto algum, IJor ser clesnecessano em t aes Circumstan-

' pro "' á ~ . · A. co_poe. ~ ""camara a alteração de lei precisa. para se verificar esta prov~cl ~n?ra. 
:Projec. illlllls~c:'Lo, conformanclo-so com a proposta elo governo, offer ece o segumte 

to de le1: . 
. .Artig·o 1 o O . t' Stdo c · s JUros elas· obrio·ações lJao·aveis ao portador, nas qnaes ·1verem 

0 nverf l b 
5 

• · 11 · · 1 Prestado lC as as notas elo banco e as elos capitaes q ne a c e tlvererJ? src o em-
s, ficam obrigados ao pagamento ela. clecima. 
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Art. 2. o Este pagamento da decima fica a cargo do banco, sem dependeucitt 
de manifesto algu,m. . 

C amara elos deputados, 4 ele março ele 1828. = P.ilippe Fm·?·eil·a de A1'Cbl(10 e 
Castra= José Xavie1· ll!fousinho dcb Silveint = Fmncisco cl~J Pcmlct T1·cwassos = Ma· 
ntbel Alves do Rio = Mamwl Gonçalves de Mirancla = Fnmcisco Antonio de Campos. 

Proj ec-to de J ei 1 

Artigo 1. 0 As classes· ela pauta apresentadas pelo governo serão a lei ela per
cepção dos direitos r elativos aos artigos n'ellns avaliados em todas as alfanclegas 
do r eino ele Portugal, Algarves e províncias ult1;amarinas, onc1e se costumam des-
pachar sirnilbantes generos . · 

Art. 2 .0 Haverá em Lisboa uma comrnissão permanente ele pantas, c1"0os rneJ11· 
bros serão nomeados pelo governo, o qual proporá a favor dos membros cl'ella 
aquellas gratificações que julgar convenientes. 

Art. 3. 0 As classes ela pauta, uma vez approvadas, serão ele dois em· clo~s n.u· 
nos apresentadas ás camaras com as alterações que o tempo tornar necessaruts, e 
a declaração ele que elevem continuar a reger a percepção ele direitos. . 

Art. 4.0 As tres classes ele vitrificação, papel e suas applicações, e tectclos ele 
seda, começarão a ter execução tres mezes depois ua presente lei. 

Art. 5. 0 Nos primeiros dois annos ela execução ele cada classe ela pauta po· 
cl:erá o governo, sob proposta da commissão, fazer as alterações para menos q~e 
se entenderem justas e necessarias, dando conta ás camaras no principio ela sessao 
legislativa. 

Art. 6 . ° Ficam revogadas as leis contrarias ás disposições ela pauta, e eJU sett 
vigor os tratados com as nações estrangeiras . . 

Camara elos deputados, 1.0 ele março ele 1828. =Filippe Fe1·?·eim de A1·at1-j0 
e Cast1·o = F1·ancisco Antonio de Campos=Manuel Gow;alves de iltiiJ·andct = Fra12

-

cisco (Le Paula '1 ?'cwassos = Flo1·iclo Rod?·ig~tes Perei1·ct Fe?Taz. 

Projec"to de lei 

Muitas são as vantagens que Portuga.l pócle tirar ela provincia ele Cabo V crde, 
quando tratar ele pôr em acção os recursos necessarios para este fim ; o terreno 
é fertil, e ainda que lhe faltam chuvas em alguns annos, comtnclo este mal ue~ 
sempre acontece ; e não existe paiz algum no mtmclo que em uns annos não set 
mais procluctivo que em outros, por iguaes motivos. A província ele Cabo Vet' e 
prodm~ toclos os generos que produz o Brazil, po1;ém o estado ele abandono e~ 
que _te1~ existido é o. pri~cip~l motor ~la sua clec~dencia . O anil é ~1ma ~las pl:~ 
ta~ mchgenas elo pmz, J ~L _ah se fabncou, e na 1lha de Santo A,ntao ex1stem ·o
rumas os tanques que serviram <tm outros tempos para se preparar; procluz alg e 
dão, de, que se tecem colchas e pannos, com que a maior parte dos habitantes 6

• 

vestem; produz tambem a canna ele assucar, milho, café, tabaco e algum arr.o~ 
as ilhas são abunclantes em pastos quando abundam as chuvas, e por isso cl'la _ 
gado vaccum, lanigero; cabrum e caY:allar em quantidade ; ali se encontram ~a~_ 
bem em abunclancia plantas medicinaes: a abntua, os tamarinclos, as coloqnlll de 
das, ~angne de drag-o, seno, etc . A província possue salinas e exporta gralltis
quanttclacle ele sal. O continente de Guiné r)ertencente á província é abunda? 111 . h . é atJ1C' stmo em c u~as; o seu terreno produz tnclo quanto produz o Brazll; por m ' . i o· 
estas possessoes .se encontram em muito maior abandono porque só se arnblCffL· 
nava o commerc10 da escravatura, e clcpois que elle foi prohibiclo passou a .. 
zer-se por contrabanclo, ele sorte que até hoje jamais se tratou n'aquellas proVl~e 
cias ele outro objecto que não fosse o commercio ele escl'avos c igualmente 0

1 
c5_ 

marfim, cera, algum oiro e arroz em grande quantidade; e tendo-se sempre c e 
. ~ . b· · v::trioS 

1 ~ commtss~LO de fazench a1~resentou-o .Jnntat?e2lte com um extenso pare~e r so .. r ele j)s· 
requemneotos de negocw.nte3 de v1dros e represcntaç:LO do aLlministmdor d<L alfamlega: l' ·jobll 
boa, r elati_vamente ao contrato celr.brado entre o g overn'J c os gerentes da fabrictL ela M 
Grande. 
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p~ezaclo o cultivai· o tcüeno, não se çonseguem por isso as vantagens que elle 
0 erece, o que senl, possivel . depois de o havermos cõlónisaclo com habitantes eu
l'?eus, misturados com os africanos ela mesma província ele Cab~ Verde, que irão 
a 1 estabelecer-se, logo que se lhes offereçam vantagens· e se pratique o m~smo 
Íne no Senegal praticam os francezes com os colonos· que ali se vão estabelecer, 

0e~enclo notar-se que, sendo o Senegal um paiz mais doentio que o continente ·de 
· ,nmé }Jertencente a Cabo Verde, tem comtudo prosperado extraordinaTiamente 
~ :stes ultimos annos, em resultatlo ela protecção que se lhe dá, produzindo já 
~~.ande quantidacle de ?-lgodão e café, e principiando a fazer-se novos ensaios so-
l e 0ut~os. generos coloniaes, igualmente vantajosos ao c6mmercio da França. 

8 mglezes têem chamado a Gambia qúasi todo o commercio do paiz confi-
nante co1n · ~ d G · · h b ' t t' ~ b as nossas possessoes e mne, e os seus a 1tan es ou gen 10s, nao 

· ~ 8.tante passarem proximos a Geba, presídio nosso, vão anelar ainda o espaço de 
· t aJs ele 8'J ou 100 legua·s par 11 lhes levarem os seus generos, unicamente porque não 

0
8111~s e~tabelecido feitorias com os artigos proprios para o commercio on troca com 

ps . g~nt10s, . e correndo em Bissau, Cacheu e mais · possessões o valor elo tabaco 
c1?

1 t 00 ré1s o arratel, a aguardente pdr l li\000 réis o frasco, quando o primeiro 

40e~ e~ .generos se compra por 80 a 100 r éis o mais caro, e o seg·unclo por 300 a 
G 1 ~1ll i segue-se que elles andam tão longo deserto, porque os inglezes em 
c;'tm~~ lhes dão por um ar:ratel ele cera limpa, um arratel ele tabaco, isto é, tro-

ec 
111 - ou 100 réis por 360 ·réis, ou L100 r éis, que é o valor de um arratel de cera, 
por t · . ist , 11~ ~rratel de marfim dão üm arratel de tabaco e mew frasco de aguarclente, 

ge~t~'. dao 280 a 300 réis p01: 600 á 80.0 r~is, e assim em proporç~? · .o.ra se os 
1.0 . ls encontras·se:tn estes art1gos em feltona:s nossas, certamente nao 1nam car
o/a.c 0~ andar tantas leguas l)m·a fazerem taes troca.s ; e se os generos lhes fossem 
lJa:l ~clclos commodamente, teriamos então chamado ali o commercio que vae todo 
' a1 a Gambia. 

lUei? paiz .offerece immensas madeiras de construcção,. ele cujo córte eu fiz o pri
cicl;~ e;lsa10, enviando cinco cargas para Lisboà, de differentes qualidades conhe
bop 

8 
n aquelle continente pelas seguintes denominações : <nniseria, bissalão, ca

sal a~ pan ele incenso, pau de sangue, pau ele conta, ma.bocle, goiaba bi·ava, 
fora;a, 111ancete, mampataz, malagueta e mancou», que depois de examinadas 
cl 'est appro~aclas pela insp ecção ele marinha para construcção de navios . Alen.1 
boa us . ~ade1ras se encontra o mogno, de que enviei as amostras e que é de muito 
do 111q~1c'bhclacle ; e porque um tal objecto só t eve principio nos dois ultimos anpos 

611 o·o...,.e · · ~ J. • 1 · ] h t ·a l · t ó o·r · o v 1no, por 1sso nao y poss1ve amoa cou ecer ·o as as mac mr as en re 
ra~ pn~le numero das que se apresentam. Finalmente, muitas vantagens podenl. ti
lt!e1· OihJgal para o futuro, quando tratar d'esta provincia, applicando para iss_o os 

08 con~· · ' · .c 1' · ' t b esb .e~wntes ; porém, como por agora so qtuz 1azer .um 1gmro e mtu o reve 
b011°~0 .elas cu·cumstancias ela província, limitando-me unicamente a propor em seu 
e p:. c~ o tun projecto de lei sobre os artigos que já se expor tam em quantidade, 

1111Clpal · · 1 l d tens"' ,c l'tlente sobre o cafe, que t endo-se ammac o a sua cu tura em gr an e ex-
do :Ê~ r: estes ultimos tempos, e sendo ele superior qualidade, excedendo müito ao 
Port,1 ~Zlll , paga quasi dobrados direitos do que este, e por isso não é enviado para 
Ih 'tga ne · · · 1 t ~· es .. 1 m mesmo s-eus habitantes se ammam a contmuar sua p an açao, por 

nao <·er t 'cl p . l . . J 1 . Al't' . ~ . lJl'O eg1 a . o r tal motrvo propon 10 o segumte prOJ ecto ne . er: 
Paço d Jgo 1. 0 O café da província de Cabo Verclc senl. livre ele direitos peló es
Jnente ~l dez a~nos, sempre que for transportado em navios portuguezes e directa-

A.rt~ ~ ~ro~Incia para Portugal. . · . · 
os clire't ." Fmclo este praso ele t empo o café· ela provmcm de Ca,bo Verde pagará 
coll!me

1
· ~s que se encontram estabelecidos no proj ecto de lei para a liberdade do 

qna11t0
1 c~o, l_ogo que este proJ' ecto for sanccionaclo e posto em execução, mas em-
nao ü · f' c1 B 'l Art. 3_ 0 ver ~1gor pa.g:ará menos 5 por cm:to. do que pagar o ca é o raz1 : 

Parte O café que for exportado da provmera de · Cabo Verde para qualquer 
l, qtle não · p · 1· · 1.c l · c aqttell . S~Ja para ortugal, eontmuar& a pagar os c u·eüos nas a ra.nc eg:;~s 

a prov · 1· 'l . Art. 4 0 , lllCia. que a t costuma pagar este genero por smc a. ; . 
l'eltos · Senl. hvre a exportação ela ltl., sendo considerada, r elahva.mente a ch-

' como se acha estabele.ciclo parn· o café nos artigos 1.", 2. 0 c 3.o c1'cstc projccto. 
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Art. 5. 0 As bebidas espiritnosn.s; a. saber : vinho, aguardente, etc., só poderão 
ter entrada na província sendo transportaclas ele Pot-tugal com os competente.s 
despachos, ficando d' este modo prohibidas todas as que forem conduzidas de pal-
zes estrangeü·os. · . 

Art. 6.° Fica sendo ignalmente prohibicla a entracla de tn,ba.co estrangeiro, de 
qualqner qualidade que seja, na província de Cabo V CI·cle, e só será admittido 0 

da: fabricas de Portugal. 
Al:t . 7. 0 A junta da fazenda da pro·vincia, sendo obrigada a fornecer as pra

ças de Gniné com aguardente e tabaco em folha, por serem estes generos uJDi1 
parte do . dinheiro que corre n'aqtwlle paiz, e ser indispensavel pagar com elle á. 
tropa e aos empregados publicos, lhes será por isso concedido o poder cornprn.r 
unicamente a porçao ele tabaco americano que for p.ecessario para aquelle forne
cimento annual, o qu\3 deverú ·só ter logar emquanto não prospera e augmen~a a 
plantação de tabaco na. província e a· sua folha se prepara. nomo a da Amenca; 
mas logo que isto se realise, e que o tabaco de Cabo V ercle possa servir para 0 

negocio de Guiné, como já aconteceu em tempos anteriores, não poderá então a 
mesma junta continuar a comprar ele tn,l tabaco, cuja entrada ficará inteiramente 
prohibida na província. 

Art . 8. 0 O mesmo .se deverá entender com a aguardente, ela qual a junta po
elení. só comprar aos estrangeiros unicamente a porção que for indispensavel pa1é·~ 
o fornecimento das praças de Guiné, o que deverá praticar, quamlo a não pod 1 

obter na província, por motivo ela escassez, preferindo sempre em todo o caso 8< 

compra da· aguardente da província a qualqüer outra. , · 
Art. 9 . 0 As pelles ele cabra e couros não pagarão direito algum por espaço 

de seis annos, quando forem exportacla's em navios portuguezes clirectamente da 
província para Po1·tugal; findo este praso ele tempo pagarão os clireitos que se 
acharem estabelecidos pelas pautas ela alfanclega de Lisboa. . 

Art. 10.0 O marfim c a cera não pagarão direito algum por saída na provln
cia, quando estes generos forem carregados em na vi os portugnezes e transpot:· 
tados clirectamente para Portugal, continuando a pagar só nas alfauclegas d'este 
reino os direitos que estiverem estabelecidos. 

Art. 11.0 Ü;:; generos incluídos nos artigos 9. 0 e 10.0 corltinuarão a pagar .nas 
alfanclegas da província os mesmos direitos que actt1almentc pagam por salda, 
quando forem carregados para qnalquer paiz estrangeiro . . _ 

Art. 12.0 O sal pagará só 500 réis por moia para qualquer parte que seJa. eJC 
portado. • 

Art. 13 .0 Sendo · muito limitada a quantidade ele assucar que se fabríca JlU. 

provjncia de Cabo V m·cle, a qnal por· agora apenas chega para o sen cons11JJ1°' te 
devendo dar-se um vigoroso impulso, para que este genero se augmente, a P00 ~ 
de se exportar em qna.ntidacle, será por isso igualmente livre ele direitos por e\ 
paço de dez anuas o assucar que ali se fabricar, l)l'aticando-se, relativ~ro~llte ~ 
sua exportação, o que se acha estabelecido para o café ela mesma proVJncia JlO 

artigos 1.", 2 .0 e 3 .0 d'este projecto . , 
Palacio ela camara, em 4 de março ele 1828. =O deputado, João ela ]l{at~ 

Chapuzet. 

Parecer 

A commissão encarregada de examinar o projccto ele lei n.0 1701 offereci~o .~ 
esta camara para eohibir o contrabando e descaminho elos generos cereaes e azele 
tes, vem apresentar-vos hoje, senhores, o resnltaclo elas suas observações, 9-ue, do 
:n,ã~ for~m tão. acm~taclas como ella. mesma d?seja, sendo comtuclo nasCid~~ as 
mmto zelo que a amma pela prospendade pubhca, acharão na vossa sabedo::l~ul
necessarias correcções e uma bem entendida desculpa na vossa reflectida 1n 
gencia. · . ·o-

A vossa commissão, . senhores, não pócle deixar ele conhecer que as leiS P~ol" 
hibitivas, sendo sempre uma diminuição da liberclade individual, são pela Jl)&

1
be 

parte más, porque fazenclo desviar o legislador ela esphera magestosa que lhe ca :to 
na concepção geral dos objcctos legislativos, o precipita muitas vezes ele excepÇ• 
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etn cxc~pçã.o, lev~nclo-o a Jneclidas que parecem excessivamente rigorosas; mal que 
1or mtutas rasões se faz sentir com maior gravidade, quando essas· medidas teu
c ~~n _a cercear a liberdacle ao commercio ou pôr obstaculos ao livre uso da pro
l~.11e.clacle. Todavia a commissão reconhece que a lei da necessidade, ele cuja supe
-r~~nclade ainda ninguem cluvi.dou, sancciona em muitas circumstancias .aquellas 
eJs i po1·quauto remeclios ha que nunca produzirão effeito sem clóses veneficas . 

E tal é, senhor es, a nossa sitnaç~io actual, Telativamente a este objecto. 
Portugal prende-se ao continente etnopeu por uma extensíssima orh ele terra, 

qn~ ~o.r todos os lados assenta em terreno de Hespanha . D'este contacto r esulta 
a . ~CÜ t c~acle reciproca a estas duas nações de importarem e exportarem as suas 
Pzo ucçoes; mas, por uma triste fatalidade, Portugal não só est:i fóra ela propor
Çao~ ~u~ tornando o commercio igua.l, annuilaria o mal que cl'elle póde resultar, :al' e mteiramcntc condemnado a supportar os cffeitos de uma importação sem 

eocla ele generos cereaes. . 
t ~ão é tarefa ela com~issão referir as causas que produzem estes effeito~ cou-
rarJos . n ~ ó.] J • J fl . . b g ' 1a.s nao p ue CLmxar CLC r e ecilr que os mmtos gravames que so recarre-
d am a lavo·nra nacional, influindo sobre O"'J?reço elos cereaes elo paiz, os põe fóra 
a ~ncorrencia com os que entram ele Hespanba. 

se remeclio, senhores, seria atacar o mal na sua séde, seria remover todos es
cla~~~st.acul?~; .q\te entorp~cem a industri~ agr!cola, seria constituir sobre os ver
e~ . 108 ~·prn1C1p10s a ma1s nobre e a ma1s utü ele todas as artes, que póde, sem 

d ageraçao, chamar-se O rn·inCÍ})ÍO vital das sociedades e o· elemento ela actividade o e· · · 8P1nto humano . · 
~uitos obstaculos, porém, se contrapõem n: esta. idéa ! · . . 

pa l aucto~· cb natureza doou-nos um bello chma e dotou-nos ele um espmto ca
os :~:.8 mms subidas concepções; todavia muitas circnmstancias têem retardado 

T ltos ele tnntos beneficios. · 
do ~dds os auctores, assim nacionaes como estrangeiro s, fallam com exageração 
ros es a 0 florescente da nossa agricultura., mesmo nos 'tempos ·elos nossos p rimei
a -111· lll.to~archas, com particu1m·ic1ade nos de el-rei D . Diniz. Seria facil, seguncl0 

s Ol'Ja; . fi E F' ' mostrar que desde o berço quas1 começou ella a de nhar. · 
lll.olc U. ·ao convem lançar mrio cl'aquelles remedios que tê em waior analogia com o 
impo 

8 ~1~ presente . A molef)tia é o contrabando; o reme di o, prevenil-o, não só pela 
qllc à:~Uo de penas contra os que o :fizerem, mas creanclo interesses oppostos aos 

O e possam resultar. 
provideal~arás de 15 ~lc outubro de 1824 e 4 de junho ele 182~ começaram ~st.as 
terio ncms; a despeito porém cl' elles, o contrabando t em contmuado, e o mims
conc' .l:.ergtnitado ücerca cl'isto, responde que entre as circumstancias qu<1 t êem 
1Uiss~1 1 1clo para a: inexecução d'estas leis é ·a waior a falta de empregados. A com
ele 

1
: ,tto parece que não só esta é uma rasão mui ponderosa, JJOrém que o systema 
u eress · ] · ' t ás P . cs mncta não fôra bem com bi.nado, não so porque se concentrou _qnan o 

ig11aisf~0°1~s, mas porque se applicou ao thesomo tambem, e esta é outr~ rasão de 
A.. . ça, bem como a delono·a dos processos . · · · 

\7Jsta l' o . ] . ' a . . 'irei. EU· ' c estas causas julga a commissão que a materm CtO pro.Jecto e a miSSl-
e lJ1'e .e apel'feiçoa aquelle systema ele interesses, deita algemas á chicana forense 
tr:.r 08\7J~e 0.8 ab.usos que á sombra do direito ele propriedade poderiam commet
a irnp ~ltop~·l etarws elas fronteiras . Esta medida, até agora clesconhecida, quanto 
t l 01 aç·to ~ N .. ] ~, J 1· t. 11 0 cxxv ' ' nao o er a quanto a exportaçao, e .la a orCtenaçao CtO 1vro v, l-

o Pl'oje' t ' falla~clo ela exportação elos gados, ordenou um igual manifesto ao que 
e1u fàc c ~ . l)l'opoe. Esta medida,-que {L primeira vista parece espantar, mórmente 
C!lle os e. c·: carta, nada tem ele extraorclinario, nada de contrario á mesma, por
tra con~eglmentos policiaes são por ella garantidos, e similhante medida não é on-.,a. 

beque t~ . · . 
Ott de eem SOlvido as grandes ameaças contra os contrabandistas dos cereaes, 
Propr1·eqtn~ servirão as maiores r)enas comminaclas, e as melhores medida.§, se os 
· ar1os l · ll · 1tnporta. c a ra1a pocl 'rem n'nm momento encher d'elles os seus ce e1ro~ e 
1lleio cl

1 
a9.uelles cereaes estra.no·eiros IJara o interior como nacionaes? O um co 

c evlta. t f o x cl 1 cs a raucle é obrigai-os a um manifesto elos seus exce entes, que-
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rendo mettel-os em commercw, o qual, se produz algum incommoclo, 6 ligado com 
uma mui grande. vantagem ele todo o reino; e n'esta collisão deve prevalecer 0 

maior bem . 
. A nova creação elos homens bons, a faculdade que se lhes cH c1e empTegarenl 
a força publica para a apprehensão elos contrabandos, e a divisã.o que se faz elo 
seu producto por todos aqnelle~ eNpelas ~am~r~s; vae interess_ar tantas pes~oas etn 
tal apprehensão, que a .comm1ssao se hsonJeia que procluz1rá ngora e:ffmto estit 
p1·oviclencia. . 

As delono-as nos processos são um grande mal; convem marcar-lhes prasos l~'L
soa.veis e co~pativeis com as formalidades prescriptas pelas leis, a fim de se uao 
protelat·em, em desprezo elas mesmas. 

Muito podia dizer-se sobre este objecto, porém n. vossa commissão receia abu
sar do vosso so:ffrimento, e confia muito ela sabedoria e patriotismo elos illustres 
membros cl' esta camara. . . 

. Algumas alterações, comtudo, pareceu á commissão que deveria fazer em a~
guns artigos elo projecto, e são estas as que se seguem. Os fundamentos cl'ellas sei
vos-hão referidos, senhores, na discussão . . . 

Parece, portanto, à commissão que o artigo 1.0 deve ler-se ela fórma segUJnte . 
<<Todos DS proprietarios de generos cereaes e azeite, produzidos nas terras cl'e?tes 
reinos, sitmu:1as dentro de 10 leguas, contadas da ·raia de Hespanha, são obrlg~ 
dos a manifestar perante a camara elo respectivo concelho, n'um termo que sel 
fixado p•)r editaes da mesma, depois das competentes colheitas, a quantidade ~ 
qualidade elos ditos gcneros que houverem ele exportar. Este manifesto terá logar 
no presente anuo, logo que esta lei for publicada>>. . 

Que rio adigo 6. 0, em log~r das palavras ccnen~um genero cereal ou . aze1te~l: 
se leia <tnenhum genero cereal excedente a 5 alqumres, bem como quantidade ' 
guma de az ite excedente a 12 canaclasn 1 etc . · ,., 

Que em logar elo artigo 7. 0 se leia o seguinte: «Ü conductor dos cereae~ n~~ 
poderá abrir mercado elos generos que condu~, em qualquer dos logares desig·n, 
dos na gLÜa, sem que faça visar esta pela auctoriclaclc respectiva>>. 

Que o artigo 8. 0 deve enunciar-se da fórma seguinte : «Os juizes qüe pas~a
rcm a.s guias marcarão os d:ias necessarios para a conclucção com respeito ás. dis~ 
tancias, designando o numero de leguas que devem corresponder a cada clia, 
nenhuma guia sení valida passado o tempo por que foi concedida» . ._ 

Que · depois elo artigo lO. 0 deve collocar-se o novo artigo seguinte: «Nos P0~
tos molhados deve o conductor da carga apresentar, alem elo despacho ela resp _ 
ctiva ~lfanclega, nma guia ela quantidade e qualidade dos generos conduzidos, paSs 
sada pelo escrivão ela respectiva eamara e assignada pelo juiz, n qual clevení. ante_ 
da descarga ser apresentada ao juiz onde esta se :fizer, e por elle visada, á e:s:ce 
pção ele Lisboa e Porto, onde continuará a ter vigor á legislação actual» · t .0 

Que o ar-tigo 11.0 se leia da maneira seguinte: <<Todas as pessoas que den .1 s 
ele qualquet· das terras indicadas no artigo 1 . 0 pretenderem armazenar geneiO _ 
cereaes ou azeite, comprados aos seus proprietarios para o commercio ele e~f:. 
culação, deverão immecliatamente fazer averbar as compras no livro dos ]J)anue _ 
tos, substituindo assim os vendedores em toda a importancia das mesmas coJll 
pras». u 

Que depois elo artigo 11.0 se colloque o novo artigo seguinte: aSerão tall1~01 
acompanhados ele guia, na qual se declare a sua quantidade qualidade e destiP

1
°5' 

d . . c1 . ' l t ·o c ~ os cereaes que o mtenor o remo passarem para as moendas situadas c en I 

10 leguas da raia para se reduzirem a farinha>>. ., pei-
Que o artigo · l2.0 se leia assim : aAs guias serão passadas em papel níLO 

lado e não custarão mais de 60 réis>>. · 
•Que o artigo 1:4.0 cle':e dividir-se _formando dois: · ct-
<c 1. 0 Alem das auctondades e mms empregados a qnem as leis tê em cOJJlf ·e

tido a fiscalisaçã.o elos contrabandos e descaminhos, havedL em cada uma elas 1
,05 

guezias dos concelb?s situados dçntro das 10 leguas da raia de Hespanbf.b, :et· 
homens bons) cscoll1lC1os pelas camaras c por cllas ajurmucntaclos. Para -stc e
VIÇO poLI rZio ser num cados todos os indivíduos s1~jeitos n.os encargos elos 0011c 
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~?s , c as camaras farão em cada anuo publicar por edi taes os nomes dos ()leitos. 
fi roceclcr-~c;e-~a ~o~ntuclo á eleição elo~ ~1c smo~, log-o· que esta l ei for publicada, n 
m de ter prmct.pw a sua obscrvanma m1mechabmente. >> • 

. . «2.
0

• Estes homen.· bons scáio e.·pecialmcntc encarregado. · ele vig iar p ela ob
se~~anCla elas leis qne regulam o commercio dos ccr eaes e azeite, assim estran 
gen os corno elo paiz , e de fazer a apprebensão a todos os ditos g-eneros que á.s 
~esmas freguezias c.heg·ar cm por contrabando ou descaminho, ap enando para esse 

1~11 todos os homens qu e neceÚ;;il.rios lhes for em, :ficando suj eito á pena de oito 
C IasQclc prisão _aqucile qtle1 sendo. requm:iclo, Se . não avromptar,' ». 

ne no a.rt.1go 16.0 a pena sep de 01to a trmta cb:1s de pr1 são . 
l . Que ametade da multa, applica.cla no arti g-o 17 .0 para o thcsouro, fique sendo 
_)al a o con~clho onde teve lagar a 4lpprell cnsão. 
o· . Qnc SOJ mn considerados com nm accosso aqnellos magistrados que se clistin-
olllrem ' · · · ~ · n es.te Importante servi ço (ar ti::::o 21.0

) -

re. Q_ne o fun do artigo 22 .0 se leia assim: d)ando parte elo qnc acharem a este 
spelto ao governo pelas estações competentes» . 
~ne a materia. do ar tigo adelicíonal é estranha á elo proj ecto . 

m amara elos deputados, em A de mrwco de 1828 . = l:Jrt?·ão do Sobml, IJe? '-
ano =F. . l L B n' p . d /'Y T ' T • p . Janc ~sco c e ernos eltencom·t = ento e?·e~1'Ct o vC1?'?1W == uose 1gnacw tez/'e1a De1'1'amaclo = Antonio J osé Clmtdino P imentel = Rod?'l·go do Sousa Cas-
o 1'etnco = Joaq1tún Antonio de .Magalhães. , . · 

Pr~jcc-to ele lei 

f.1 Em sess~o ele 23 ele j aneiro elo corrente a.nno fo i remcttido á commissão ele 
c'i~e~da., por orclcm ela ca.mara, o r equerimento elos negocjantes e capi talistas da. 

; : c~o Por Lo, para que sobre o sen objecto a commissão interpozcssc par ecer . 
zêlo ~ poe1:?- -?s recorrentes qu~ no anno ele 1808, qua~1clo . aquella. cidade, p e~o 
cl'est pa~uoüsmo elos seus Lab ttantes, tentou e levou a effCito a fehz r estmu açao 
ceucles r~mos , a j unta elo supremo governo elo reino, que ali se instaurou, conhe
lltio 

0 
_que para o fardamento e municiamento elo ex ercito que '6n tão se organisou 

ciclackaJ~ ~astantes os . donativos de _toda a esl? eci~, <!ue os habitantes d'aquella 
rncnt 0 

· ei ocoram, abnu um empros timo ele dOJs m1lhocs de cruzados, com paga
ram ~ b hypotheca especial no p rodncto de impostos, que privativamente pesa
cl'est 

0 

1~·e .o commer cio cl'aq nella praça, e t enclorequericlo ao govemo o pag·amento 
sonr a c J Vt~la tão l)rivilegiacla, se lhes deferíra nao caber nas attribuições elo thc
a quo FnbLco a resolução cl'es ta pretens?to, por dep ender elo medida lcgislativa1 p't os supplicantes p odem. · 
sr. l ~los documentos r emetticlos pelo governo, em consequencia ela propvsta do 
nho c c:putado Francisco Vanzeller e que foram mandados a esta commissão, co~ 
j t1nl~onlolla. c1ue a j unta provisional elo supremo governo, por portaria de 29 de 
~1e00° c~ 1808, querendo acudir ás grandes mgcncias e incalcnlaveis despeza.s 

ssanas l . ~ l . . . . ,l 
ab 1-~t- G para se ultimar a r estauraçfio c o r emo t::Lo g onosamente prmcip!aua, 
por ca 0 sobredito emprestimo de doi s milhões ele · cruzados, com o juro ele f) 
. ento e . ;. l ' . ~ J • 1 ltnpost l . oons1gnara para pagàmento c ·estes e amort1saçao cto caplta o novo 
fine se o _c e 9i$600 réis em cada pipa el e azeite e 4t$800 r éis em cada uma de vinho 
se arre e:xportassem p elas barras das tres províncias do norte ; impostos estes que 
janeit·o ode aram_ para a fazenda até que o governo do reino} por portaria de 17 de 
sasse ele e ~ 81b, mandou que a comi_Janh~a g-eral das vinhas do·. alto Douro c_es
Postos . os ~obrar desde o 1. o ele· Janeu·o cl' esse a. uno em dtante : estes Iro
quantiaprodnzJram, segundo o calculo apresentado pelo thesouro, 923:002aon réis1 

l , G est-:t, q11e t · · I' J I' J • t · ( aqnell . G _erta pago com mmto excesso a mvor CLa 1azencta a 1mpor -anela 
~éis se e ompr_cstLmo, que comprehende 360 apolices ho valor de 213:5968540 
v 1)01• U1 vencimento algum e elo 25:999f.il200 r éis con1 vencimento de juro de 

E cento . 
l i stas ci t·ctl ·t · · ~ · ~ d I' ' (,a, a qual . ,. ms a.nc~as mereceram a partiCular attençª'o da ~omm1ssao c 1 a~en-
l au.1 001 J.'t na sessao passada propoz a esta camara os metas que lhe parece-

211venJeJ1tcs para excluir os titt1los cl'este emprestimo ela divida Bue~nante elo 
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estado a:fiançando as iru aos seú.s propri •tarios a pToposta c.lc providencias eol'l'CS

}JOnelel~tcs ~\ con>=ideração que devia m?reccr do gov rno o zêlo c lealdade coro 
que elles n'aquclla gloriosa epocha &ratm~amente emprestaram os seus fundos, ~c~ 
que para isso os anima·sse, ou a prc±er enCJa ele pagamento? ou o grande e partlCn_ 
lar serviço que se lhes prometteu attenclc_r i e ~enclo resolVJclo esta camara_, em ses 
são ele 5 ele fevereiro, que essas providencias propostas fossem matena de n_ro 
projecto ele lei, a commissã.o h·ataria logo ele o propor, se a não clemor[lsse o cn·
eumspecto ~xame que est~ negocio por sua I~~~urcza exigia i mas v nc~o ngora 
pelo r elatono apresentado n esta camara pelo mimstl'o ela fazenc:a, em .s~ssao ele 12 
de fevereiro passado, que sua alteza, reconhecendo o sag1·aclo c1 esta clivJcla, manda 
em seu real nome p1·opor a conveniencia que resnlta do seu _efF ctivo pag?'mcn
to, querendo que este se clcCl·ete por meios propoTcionados <.ts circumstancHtS elo 
estado, a commissão1 em couscqucncia cl'csta proposta elo governo, tem a honra ele 
offereeer á consideração da onmara o seguinte projccto ele lei , que reune úqu lln. 
proposta a j ustiça ele que a commissão se possuiu a f:wor elos rccorr ntes. 

A1·tigo 1. 0 O emprestimo contrahido na cidade elo Porto no anno ele 1808 pela. 
junta provisional elo supremo goyerno, rcconhecielo p la carta r gia ele 12 ele ~-o
vembro do mesmo anno1

1 que se eff ctuou na qn::mtia ele 230 :5966740 ruLs, 
ela qual 25 :909tl)200 réis com vencüuento ele jmo, será pago nos seis annos conse
cutivos <Í publicação cl'esta lei em prestações jguae ·, que se s parariio annual
mente elo producto elos impostos estabelecidos pcln. portaria elo 1·eferiào governo, 
e que ainda se cobmm com o titulo de imposiÇ<"O para as urg ncias ela guerra, 
e quando estes se extingam, o goverüo fic1.1: auctori.·aclo para preencher . a 1·cfc· 
Tida prestação anuual por outros quacsquer rendimentos elo tbesonro I ublico. _ 

Art. 2.0 A companhia geral ela agricultura das vinhas elo alto Douro sedt 1111
_ 

ctorisacla para fazer o êlObrcdito pagamento á vista elas apolices originaes elo l!l
05

_ 

mo cmprestimo ou elos titulos e liquidações da divida publica que por lias se t~ 
nham passado, c cla.rá conta no thcsouro publico cl'csta incumbcncia com a entreg;~. 
dos títulos que resgatar . 

Art. 3 .0 E ste pagamento, porém, ní:io cmnp.rchende os j.nros elo cnpi tnl, que js·~ 
haja emprestado, pelos quacs se passarão aos respectivos credores titulos de ct_ 
viela publica, que con titnirão ilivicla fluctuante elo staclo para ser comprcheJl 
clida nas transacçõcs que se acham estabelecidas p::n-u. a sua amortisação . l _ 

~rt. 4. 0 As elispos~çõe~ los u.rti&·os antecccl_entes nao clarão direito algum a, J:cc ~ 
maçoes a favor elos pnmmros possmclores elos titulas que tenham sido comprados P~ 
governo, e terã.o o seu devido e:ffcito1 qlmlquer 'que seja a legislação m contra.rl~; 

Camara dos deputados, em 4 de março ele 1 '28.=Filippe FeJTei1·a de Araj! _ 
e Cast?·o=Fmncisco .Antonio de Cam.pos=llfanuel Gonçalves ele Jllú·cmda= 11,1. 
nuel A lves do Rio=Fmncisco de Pmda Travassos= J osé Xavie1 · JJ!lousinho clct J:3t 
veú·a = Flm·ido R od1·igues Pm·eint Fe1·1·az. 

. ' t s nleus 
• 1 Revm:endo b•spo ü~ P?rto, do meu conscll:o e u~ dos govcrn~dores nomeados <l es e 1ta an 

remos. Am1go. Eu, o pnncJpc regente, vos enno multo snudar. l::iCJJdo-mc presente ::J. 001.ans c 
jw1ta. e:1o.-tincta do supremo go>crno <l'essa cidade, de que fostes prcsident sob1·c as medi ~to 
providencia~ que_ tomou par_a a feliz 1:estauraçüo elo governo que deixei estab~lecido, v i c01n ~~ os 
prazer confirmado o. concmto que t mhu fo rmado dos vossos serviços c elos qne tinlt:).ln fct ~rr.· 
deputados e secrot:xn o_, quauclo vos escolhi pnxa um dos governadores, c mandei lo~war e 1117 

0 r11 
decer os mesmos scrv1ço~:~, CfUC arTora se mostram inclividnal c especificamente justdicndoS ~do 
provas ele toclo o zêlo, ac~rto e energia. E querendo dar maior demonstraçito do meu réaJ ogr;re 
e contemplaçao, sou serVldo renovar os mesmos louvo1·cs c am·auecimento . consel'Yan<lo sel)]·po· 

l b · · ~ ' d d' · o· ' e co! em~ em umça os. serviços, ~ao so n 1ta Junta, mas tambem ele todas as mais pessoa.s . :tJII 
1·açoes que na d1ta conta sao xccomm ~dadas {t minha inclefcctivcl justiça c munifweucL::J, ttas 
as a ttender, como rnexecerem, em occastõcs OJ>por tunas. Outrosim sou ser 1,iclo aJ>provar as ,C ·t BS 

d . l .d . . li b . u es me te as e prov1 enc1as, c com cspecta dadc os emrJrcstimos que a J\ mta mn.ndon a nl' us· 
· 1 d't I 1 29 1 · 11 ]' · • ' ' • · anL s xewos pe o e 1 n c e c c JU :o, e so LCltax na corte de Lonche. , como indispensave1S P rell l 

tent?-L' a gu~rra c defender o estado,_ reconhecendo-os como dividas contra11idas pelo me~~cidO 
erano, dcbauo da hypot.heca e co_ns1gu~ção elo nov? imposto sobre 0 vinho c azeite, estnb~ (ljtOS 

~ara a mesma l~ypotheca c comngn~ç_ao, e. qnc he1 por approvado c auctorisado pal'a_0
0 

c co.· 
fins, o que :fi carCl~ entendendo c.pm·üc1 parms .. E ao chancellcr da relação c casíl do poit f ,,ros 

. maru d?- mesm~ c.Idade mandai:cr xcmct ter copia d 'e~ta, para a fazerem reg-i si ar nos seus l: ]of.í· 
l>espccttvos. Escnpt~ no J?ahtcJo do ~overno, em 12 ele noYemuro ele 1808. = Jlfw·q_ucz dGJ,•oro· 
nas= Conde Monle~?'O 11101· = F1·ancuco· clct Cunha e lliene::cs = D. F 1·ancisco Xavzer de 
nlw. = Para o revrrcndo 1Jispo do Porto. 



371 

P rqj cc-to ele lei 

A commissão militar enc~iuega.cla ele propor o projecto de l i para fixar a força 
. a~·m1 acla ordinaria c extraordinaria de terra no anuo de 1828 poz na possível acti

VIc : de c de accor clo seus conhecimentos, trabalhos c bons desejos para sat isfazer 
·a ~1ao ponderosa incumbencia ·, se não conse.2:uin o desempenho com IJerfeita exa-ctr ::o =~ .._, . 

c<lO, ecas copiosas luzes cl'esta camara espera o supplemento. 
for Tod,as .. as nações ci;ilisaclas, persuadidas c~e que t.auto inais fl.oren~e e fructno~o 
. 0 progresso da agncultura, elas artes, da mclustna e elo commercw, tanto mais 
~~cer~a ou menos segura será_ a frui ção •. cl'ess:s . bens (porque mais vivamente hão 
d ptovocar a estranha amb1ção) se nao exiStir uma força armada que os clefen
ll~s re~onhec_em a necessi:lade d~ a or~·anism· e entre~m· maíor ou menor, c~mo 
. f01 pos::nvel e convcmente. E por Isso que no art1go 15." da carta consütu 

010

1~al está determinado que o IJO cler le!!·islativo fixe annualmente a forca armada ore 11 •• • • ...., · ' 
fu.:a~a~la e cx.traordmar:a _ele _mar e da terra. Por tres _modos póde esta força ser 

a· ::tugmentando, clnnmumdo ou conservando a existente. 
Q Je~r~ ~t·imeiro e o?:io eleve~· _ela commissã~ conhe~er e adóptar d;aquell~s tres 
c I ~çoes a quo polttJca c. tmhtarmente ma1s conv1csse. Consultou as diVersas 
t~:~lclerações que servem sempre de base, sobro que se levante o calculo da quan-

e e da qualidade da força armada ; a sabet·: 
tu. ~ual é_ actua1mente a situação política ou o estado elo direito publico de Por

ga relat1vamente ás outras potencias; 
t. · ~ual a l~recisão de guarnecer pmças e outra s fortificações, ele guardar arsenal, 
a'ens, cl eposltos, estabelecimentos militares e civis, e de manter em todo o reino 

segurança, a tranquilliclacle e o respeito ás leis; 

0 Q.Ltal a. distancia ou proximidade da periph ería das fronteiras á capital, que é 
centro político elo r eino · 

ten ~n~l 0 numero total ela povoação, c el'esta a parte disponível para as armas, 
c 0 sempre attenção {Ls exigencias elos outros ramos elo estado; 
fuaes as f~rças c recursos elo thcsouro, que deYe sustentar o exercito. 

tes ~ua~clo a Circumspccçll:o mais attenta se estenclia sobre todos c cada um cl'cs
har un~ amc~tos ela. deliberação, graves clifficuldades encontrava .para os pôr em 
a e lllO.llla. :B'malmc.-nte a comrnissão, contemplando o grande deficit elo thesouro e 
e a~o~~e cle;Speza attri?':lida ao exerci to, julgou urgent.e q~te as pr'tcisões militares 
cia fo sG·ono~u~s -~e concllw.ssem e fizessem mutuos sacrifiCios; que por COL'I.sequen-
18!4 se clunmmda a for_ça armada ac~Llalmente estabe~ecicla pe lo r egulamento ele 
Illar ' colntan~o que a lm elo bem pubhco, a segnrança mterna e externa elo estado 

SUSSeln a IU1preterÍ vel extremiclacle ela diminuição . , 
cli11 .?bre Qstes princípios p::ircceu á commiss[io: quanto á força armada extraor-
pl". au~ ou. em pé de g uciTà, que ella ele via ser apenas sufficiente para repellír os 

lll1eiros I l l ~· I! • á . J J . • I t est mpu sos c e agoTessao 101ta c mCLepenetencla namona ; porque, se con ra 
§ ~4aoq:uella porfiasse, eskí, para esse caso decretado o plano no artigo 113:0 e no 
elll t · 1 elo artigo 1.45.0 ela carta constitncional; c é glorioso systema consagrado 
clina ll os os tempos ela mona.rchia pol'tugueza, que á clefeza do estado são subor
rlentc· as 

1
toc1as as contem1)tações particular es e lhe são cleviclos to elos os esforços 

.Aie
11

10 

1
;.a possibiliclael e, Cl~jos limites devem ser os mesmos do ultimo reClU'SO. 

boa \c ~ss? a sufficiencia cl'aqnella força p6cle verificar-se intensivamente 1Jela 
ptidãc

18l1plina. elos soldados, perícia e yalor dos generaes e officiaes, pela prom
qt1e ~ c 0 equ1pamcnto e elo material ele gueiTa, e aproveitando-se as vantagens 

c natureza . l " '1' l . . Qt · c mesma me wa e aüx11a os pontos c e resistenCJa. 
tisfaç~tanto á f?rç~ oreliuaria ou em pé ele paz é preciso não sómente. qúe ella sa
clinaria ao .servi~o mdíspensavel, mas q.ue estej a em tal distancia ela força extraor-

. De 1 gue possa para esta facilmente passar por via elo r ecrutamento . . 
l'eCl'tU.a POis d estas ponderações, e tendo lJresentes a informação elo governo e os 
co~te lllentos que têem sido diversos, segundo as circumstancias que lhes eram 
elll ·temporaueas, pareceu á commissão que, attenclenclo ás actuaes, era excessiva 
de 18~4° Qcle paz a força armada de 40:840 homens, determinada n~ r e&·nlamento 

· ue, portanto, es ta fi casse sendo a força armada extra.ordmarm, ou em 
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tempo ele guerra, c que n. ordinaria, ou em tempo ele paz, constasse sómontc do 
ostmlo completo c1c. 25:50.0 homens . . . . •. . 

Não duvidou a comm1ssão prescmchr ela resi.ncta proporçrLo para gracluaT est::L 
distancia entre as luas forças a favor cb economi a, umn, v z que não se arri sc:w~ 
o estado na demora da transição: 1. 0, porque os corpos de cava.llaria, de artil~e
l'Ía c o ele artífices eno·cnhciros, cujo ensino c servi ço 6 mais complicado c ex1g·e 
::mnos ele thcoria c clc

0 

pratica, ficarão sempre mais approximados á mesma força 
qtte ·chwem ter no pé ele guerra,· clcve~do o augm011to te~· Jogar principaln~cr~tc nn 
infanteria ctljas r ecrutas em poucos dms se npromptmn para cntrnr nas :filcuas c 
com batel·' ao lado ele soldados aguen idos; 2. 01 porque as .tábuas estatísticas ele 
Franzini c de Bal.bi (ele cuja data até ao presente n[o houve motivo de cOJJ Si~le
ravcl cliffer cnça), segundo as maximas ele economia politicn, quasi gcra.Imcnt~ 
adoptadas na Europa , offereccm inclividuos de dczeset c a vinte e cinco annos até, 
para complctaT triplicaclamcutc. a prOJ)OSÜt for ça cxtraorcli:naria; 3 . 0 1 porqllc a J:ova 
orde1lança, ele que fnz menção o artigo 117. 0 ela carta constitucional, deve facihtarl 
fazer suave· c certo o recrutamento; 4. 0 , porque sendo conservados todos os oJliciacs c 
officiaes inferiores segundo o plano de 1814, este apresenta. uma base ampla c ca
paz para admittir qualquer m1gmento que as futuras ciJ·cúmstancias app1·ov:wcDJ· 

Os mesmos clictames de economia insinuaram á commis~ão que a proposta forÇ.11 

arrn?cÜt ordinaria de 25:500 homens poderia ser rccluzicla, quanto á dcspeza, h
cenciando-se t1ma terça parte da infantexia c caçadores, do que 1·es1.1ltava um p6 
ele força p0rmanentc ele 20:550 homens, c ainda menor em conscqucncia do licen~ 
ciamento variavel dos outros corpos elo exercito, bene·ficianclo-sc assim ao mesmo 
tempo o thesouro, agricultura., etc. 

Comtudo era neccssario conhecer por um exame previo se esta forya pcrro3 -

ncntc corresponclia ao serviço incséusav cl 1 j á mencionado, á guarnição r egula!: 0 

nfio r egular ele quarenta e cinco fortificações, e para a pratica ou exercício da n:r
strucção, o que tudo está Tegulado pela fórma congruente {t boa disciplina e con
servação elo s0lclaclo c aos fins prctencliclos . 

Era tam bem forçoso evitar que o serviço, sendo nimünncntc pcmr1o, se :fizcss.e 
mais clcsagradavel e impel'feito; mai s clis1J endioso, porqnc o soldado iria ao hospi
tal frequentemente, e fo sse mais prejudicada a popul aç~to 7 pOJ·qu c o sü'ldado M
rava menos , faltava c o r ecrutamento s.e angmentaria. Pelo rcsultr;do cl'estas rc-

- flexões talvez a commissrio clcsapprovassc tão largo licenciamento, se nã.o se 
r ecordasse que })arn, o serviço coaclj uvam trinta com1mnhias de 'Veteranos c os cor
pos de po1icía, c se não confiasse muito na constancia, no valor, 11 a robustez e na 
subordinação do solc1ado portnguez. . 

Quanto á força da SC0'1.1UCb Jinha, cuja t o'taliclaclc, segundo O actnal rognJ~
mento ele 1808, é ele 52:848 lJOméns, reconheceu a commissão que este esta c~ 
era violento em todas as consider ações c nocivo ú naç-ão, em quanto a privava elo& 
braços j ornaleiros, tocando necessariamente a t erceira classe, por cuja libcrclaclc ~ 
abunclancia se interessam todos os corpos políticos ela sociccla.dC', todos c qur.rcsqu?l 
systcmas goveTna livos ; julgou, portanto, que1 sobre o mesmo plano ele 1808, clcVJ::O 
a força m:dina.ria ou ~m pé ele paz, ela .segunda .linha, ser rc luzicla no prcscnt.c 
anuo ele 1828 a 28 :656 homens, c que a extraorclinaria fo sse de 52 :848 honJcDS· 
Assentou a com missão que era -elo seu dever patentear : 

. 1: 0 Qu:, ella trat~u sómente de fixar a força armada de terra, tal qual c]Ja cley~ 
existir, e _nao qual existe, em um estado informe e monstruo:::o, a que a lcvaran;t 011 _ 
cum stanCJas, abusos e desordens. Para r emediar esses males c defeitos csUto clesJgDil 
dos os meios no artigo 117.0 da carta constitucional, c a política adaptará o J)loclo, 
o tempo e o cauteloso passo que para todas as reformas ell a mesma rccon1DJCJlcla·. 

~·~ A commissão notou que nrLo pe~·tencem rigorosamente ao exercito alg·u 1~1~ 
adclJçoes que no orçamento se lhe attnbuem; com tudo, sendo certo que o defi~ 
do thesouro ha de ser suppr.ido pelo augmcnto ela receita 0 pela diminuição ct 
despeza, e que eleve n'esta segunda operação participar o exercito em tcwpo c~ 
paz, parece estar satisfeito este dever, diminuindo-se 20:200 homens ela forç:.t. ~~ 
clinaria de 40:820, qu e, sendo como tal consiclcrada no mesmo or,amcnto1 e~a~J!l-

. . > • aon-
a dcspcza corrcspomlcntc, cmqmmto a ela força proposta imp 1'tn, approxJm' ' 
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hlcn~e em l.D4:9 :000.~000 r óis . Oxahí que em toLlos os r amos Lla administracfm 
P.nbltcn. possa vcrifica.r-sc uma similhantc reclucção 7 se a política o permittir~ ~as-
""1m como em muito s o requ r a justiça . . -

. Em consequeuci::t ele tudo o que :fica rcla tado7 coucorclou a commissão que ele
Vta formar c aprescnbr a esta cmn ara o seguinte projccto ele lei para fixar a força 
~rmacla. orclinaria c c·xtraorclinaria de terra para o anuo ele 1828 . 

. ArtJgo 1. 0 No presente anuo ele 1828 a forca armada ordinaria ele terra c da 
Pnmcira linha será comrJosta ele 25:500 homen;

7 
e a extra.ord.inaria oi:1 em IJé ele 

g'L1ena á · 
< ser., a mesma elct rmin::1.cla para o pé de paz no regulamento ele 1814. 

Art. 2 · 
0 

Em pé ele l}az; ou em força orclina.ria será permanentemente licenciada 
po1

1
· escala a tm·ça parte elos cabos7 anspecadas e solclaclos ele infa.nteria c ele ca-

çac ores E" t l' . ' l . . · , s ·as lCc uças, }JOrém, não poclcrrto cxcec er a quatro mczes . 
.,_ 1 Art. 3.-o Nos outros corpos do exercito, c quanto aos officiaes infedores ele 
coe as as a· · l d · · 'c 1 N" • nna.s, os 1·especttvos commanclantes ele caca um os mesmos cül:pos.çon-
g ec e~·ao as licenças em pé ele paz com a maior amplitude, campativel com a m:
d~~.c~a elo serviço c conservação da disciplina, c pelo mesmo praso de tempo 
Db Signqclo no a r tigo 2.0

, gnarcln.nclo cxacta igLlalcbcle na clistribuicão d'cllas a 

l)a ~ervauclo tudo o que por lei cst<l. cleterminaclo relativamente o.o& g·overnaelor'es 
'Ia a concessão ele licencas . ' 

ttu ~rt.: 4. 
0 

Quanto á ca~allaria7 eleve ficar apeado o qua:rt(}, esquaeli·ão . ele cacl::J., 
bo ~ 1 cgJmento em t empo de paz, exceptuauclo os offieiaes, offieiaes infer.iol'es, ca~ 
al 

8
' .tanspeçaclas1 clarins e ferradores . Será conser vado Cn;I. cad.<t um r egimento Ull !: 

"- vei al'· rnór. . . 
ATt 5 e '1, l · b Ih~ n1 · . ~· se , , , · · O'c ,os os r egtmcntos, ata . oes e compa nas ·<}XIs tentes scrao con-

«1. ~~~elos l?ela regulação ele 1814, com a alteraçã.o ele qu.e tra.ta o artigo <1.0
, quanto 

ll1Ql l allana, c cnm a d.o numero ele soldacl os quo e-m pé ele paz deverá ter cada 
(os m:smos co!'pos, na fórma seguinte: i ~eglm~nto ele infantcria7 480 soldados e 61 1 praças. 

1 . a:~lhao ele ca ç-.ador os?. 288 soldados e 39-6 praças . . . 

1 ~eb~mento ele cavallana, 2<10 solelaelos, 37'2 praças c 323 cavallos . · 

1 C eglmcnt.o de ::trtilhcr.ia, 600 soldados c 7 52 praças . 
O b 0~lpanlua ele artilheiros conductoresJ 50 soldados; G9 _praças é 50 muares. 

l:·co" l· _:Lalhão ele arti:fices cugmuh ci'l.·os sc:r{L conservado sem alteração alguma .na.. 
all <tçao ele 18 14. 

Recapitulação: 

i~ ~egimentos ele infanteria, 13:420 homens. 

11 at~lhões ele caçadores, 4:356 homens. 

4 ~~~~mentos ele ca~allar:i a.7 4 :092 homens o 3:553 oavn.llos, 
0omlentos ele attrlhena

7 
3:008 homens. 

~ Batalhão .de artifi.ces engenheiros, 348 homens. 
S Companlna.s de ar t ilheiros eoncluctores , 276 homens c 200 muares. 
k~~mn.o total, 25:500 homens, 3:55? ca:vallos e 200 mu,ares . ,_ 

~lt<>m G. A força armada cxtra.ordmana ou em pé ele g·ucrra se completan~. 
~e~~a ~ntando os corpos com o num ro ele soldados , ele cavallos c ele muares u e
tio-0 " 1n~ pm:a perfazer o estado completo' -"l'ella7 como estGí eletermina.elo no ar~ c . 

Art 7 o C ' 
l:nent i · acla um regimento ele milicin.s scnl. eonservaelo segundo o r egula·. 
soncl~ ~ c e 1808 i r eduzido, porém, o numero de solclacl?s .a gGo, em força o~·dinaria, 
dão :1 for ~tado completo c~c 5D7 h omen~' , qne, multtph caclos por 48 regtm?nt~~' 
ser ·~ ça total ele 28:GbG homens. Em pé ele o·nerra ou forca extraorclmaua 

•t ang-1ne t l o ' 848 homens 11 ac o o numero ele soldados até . perfa.zer o esta elo completo ele 52: ' 

Par~1;i 8 · ° Ficam r evogados os r egulamentos militares, ordenanças ~ ordens na 
Sala. rn~nte em que contra vierem á execução cl'estn lei . . 

Paio =A (a. ~amara dos elep utaelos
7 

5 ele fevereiro ele 1828. = Conde de Sam: 
llict0 1• • ntomo José Clcmclino Pimentel = Anton'io Pinto AluaTes Pe7·eim =Jose,: 
tor--.: t~w _Brm·eto Feio= Jl1anuel de Sortsa R ebello de Vctsconcellos RaiuosJJ;. l: elLJ,.~ . 
~ uose Jl!Iax. P . 

· tmo mto clct Fonseca Rangel. • 



llappa da força e despeza dos co qJOs da primeira linha do exerci to, rclali\'o aoprojeclo de lei propo&l~ pela commissão rni lilar, norn edda para fim a força mili tar de terra par~ o anno de 1828 

" 

I I I 
Commissariado "O., 

~ 
Thesouraria 

'Donominações I 18 g, Armas ~5 Praças '" I Gratificações I I 
I Arsenal 

C> 

"" d Soldos Pret<; :Porragens Pão z o ~ 
- --- -- --• I 

. ) Ca~alhn:ia . . ..... .. . 11 4:092 3:553 - 92: 928.~000 15 : 840~000 117 : 398~160 325:099.,3500 150:270$649 44:356:$455 
R cgm1cntos. / Ar~1lher:a •...•..... 4 3:008 4 - 39:30HOOO 6:240p000 80:326;$080 1:464$000 88 :445~812 24 : 900~412 

Infantena .......... 20 13:420 80 ~ 213 : 860~000 31:200 .~000 328 : 651~600 10:980;15000 169:84U080 110:010~600 
Bat lh N l Artífices cugenheims 1 348 2 - 3:048SOOQ 1~020J)000 16:524~000 183~ 00é) 4:638ii464 4:754$618 

' a ues . . . C 1 11 4:356 83 - 68 : 772~000 11 :220S000 98:695.~520 3:019.S500 55 :015S961 39 : 263~301 açac ores . . . . . . . . . . 
Companhias. I Conductores ..... . . . 4 276 - ~00 8GHOOO 24.0~000 8:324;$000 18 : 300~000 3:612;3748 3:118~676 

- - - - -- --
65:760$0001649:919,$360 Sommas ............ 51 25:500 3:612 200 418:276.;5000 359 :046;$000 321:824.$714 226:404.$0G2 

Diminuição da te;:ça parte ele baio-
netas deinfanteriaecaçadorcs .. 1.-l 4:9521 - I - I - s)- I -~- 1112:288.$9201 - $- 1 66 : 937~6921 - 1!3-

Despeza liquida. . .. .. - 20:548 .- - · ,418 : 276,~000 65:760~000 537:635M40 359 : 046~000 254:887,)122 226:404$062 
!------------------------~~----~--~~~~~~~~----~--~------~ 

Y cncimento dos canillos dos regimentos de cavallaria, para ferragem, curati1o, concerto de armas c arreios, e mais elespezas miuclas . .. . .... . 
Para a remonta gemi elos regimentos ele cavallaria acha-se estabelecido para cada anuo •.. . . .. . . ... ... . ....•. . .. ... , . .... . .. ... . . ..... 1 
Para a7.eite, lenha, mantas, cnxerg·as, fornecido pelas obras militares c calculado por uma regrf1 de proporçã.o . .• .. ... . . ... . ... . ... . .. . . .... 

So.m.ma total da elespeza dos corpos do exercito, relativa á força proposta pela com missão militar ..... . 

Som mas 

645:892;9764: 
1 90:680~304 
864:043~280 
30:168~082 

275: 98G.S282 
34:459~424 

2.ü41:230,i1136 

179 : 221~512 

1.862:008.$624 

29 :271:$957 
24 : 000~000 
34:000.')000 

1.949 :280:$581 

N . B . - Na quarta columna d'e•ta tnbella corrigimos ~arios erros de algarismos, pondo-a em harmonia com o texto do parecer da. commissão, para assim evitar eng:mos a quem tiver de consultai-a. 
As forças do exercito em tempo de paz, conforme os planos approyados pela portaria de 2~ de outubro ele 18H, constam do seguinte resumo.-::!legimento·cle itlja?lle~·ia.' 1 coronel, 1 tenente coronel, 2 ma

jores, lO capitães, 10 tenentes, 10 alferes, 2 ajudantes, 1 q\larte l mestre, 1 capellão , 1 ciru rgião mór, 2 ojudantcs do cirurgi ão mór, 2 porta-banc1eiras, ~ sargentos ~j u dantes, 1 sargento quartel mestre, 1 co
ronbciro, 1 espingardeiro, 1 mestre de musica , 8 musicas, 1 t ambor mór, 1 cabo ele tambo res, 2 pifanos, 10 plimeit·os sargentos, 20 segundos onrgentos, 10 funieis,40 cabos ele esquadra, 40 anspcçadas, 820 
soldados e 10 tambores; total1:011. - Bata'Jhão d~ caqacloriS .' 1 tenente coronel, 1 m•Jm·, 6 capitães, 6 tenen tes, 6 alferes, 1 aj nela.nte, 1 quartel mestre, 1 capcll ão, 1 cirurgião mór , 1 aj\ldnn te do cirurgião 
mUr, 1 sargento ajudante, 1 sargento quartel n1cstre 1 1 coronlleiro, 1 espiugardeir"011 mestre de mus,ica., S musicas, 1 corneta utór, G ,primeiros sargentos, :].2 segvndo:. sargentos, 6 ·furrieis, 24. cabos de esqtla· 
dra, 24 anspeçadas, 384 soldados e 6 cornetas; total 501. - Regimento. ele cm;(llla>-!a: 1 coronel, 1 tenente co ronel, 1 major , 8 capitães , S tenentes , 8 alferes, l ttjudante, 1 quartel mestre, 1 capellão, 1 cirurgião 
mór, 1 ajudante do cirurgião mór, 1 picador, 4 porta-estandartes, 1 sargento aj1;1clante, 1 sargento quartel mesu·e, 1 selleiro, 1 coron!Jeiro, 1 cspingardci ro, 1 trombeta mór, S p rimeiros sargentos, 8 segundos 
sargbntos, 8 fnrri eis, 24 cabos de esquaUrn, 2.4 anspeçadas, 400 soldadoo, 8 trombetas c S fe rradores i total 531 homens e •135 cavallos, pertepccndo ~ao eommandante c 2 a cado. um dos 011troE officiaes supe
riores.- Reaimento de m·tilhm·ia : 1 coronel, .1 tenente coronel, 1 major, 10 capitães , 1(} primeiros tenentes, 10 seg\1ndos tenentes, 1 ajudante, 1 quartel mestre, 1 capelliio, 1 cil'\u·gilio múr, 2 ajudantes do I 
cirurgião mór, 1 t a.t\'bor mór , 2-pifauos, 1~ primeiros sargentos, 20 segundos sargentos, 10. funieis, GO cabos de esquadra, 740 solc1ados e 10 tambores; total 892. - Batdthc1o ele artifices e-ngenheims : 1 m:tjor, 
3 capitães, s primeiros tenentes, 5 s~gundos tenentes, l ajudante, 1 quartel mestre, '1 sargento qum•tel mesu•e, 11) primeiros sal>gentos, 15 seg'l,\ndos. sargentos, a furriei s, 30 cabos de esquadra, 30 anspeçadas, 
240 soldados e 3 tambores ; total MS. - Companhia de bo!ieiros ele aTtilheda: 1 tenente on alferes , 1 primeiro sargento , 2 segundos sar gento,, 1 furriel , 1 aJyeitar, 10 cabos de esqt\adm, 50 soldados, 1 cometa \ 
c 2 fenadot·es ; total 69 homens e 100 mnares. - R eoaplt!L!a<;ão : 24 regimentos de infanteria , \14.;361 bomeus; 1~ liatalh(\es de cn~adores, 6:012; 1~ regimentos de cavallnria, 6:3;2 (com 5:220 cavallos) i 4 re-

~
\ gimentos de o.rti.lheria, 3:51>8 ; 1 batalhão de artillces engenheiros, 348; o!, companhi as de art\lheiros conductores, ficando uma annexa a. cada regimento de artilharia, 27G {com •100 muares) : ao tudG 4.0 :8·10 
\\ l 1..c."me.ns. Os sobted\tos "Q\a.nos tUem a a.ssig:natu..ra du D. Miguel 'Perchu. Forja.z, sec:retnTio dos nego cios cstrang:ell:os, da. guerra e. d,a. marinha, que depois foi agra'Ciado com o titulo de co nel e da. Feira. 

- - - - -

e;., 
--.1 
H-
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';~ 

· \ . . /~ pr~j~cto de lc.i al}l'uscutado na camara elos pares, para que o conselho ele 
~i~s \ça mlhtar motivasse as suas sentenças, cuja gcneral.icladc fôra combatida prin-
0 ~~ m

1
endtc p~lo conde elo R_io Pardo, fez parte ela ordem do dia ele 6, o:ffcreccnclo 

nc c e Lmhares as scoomntcs 
. b 

En1.enclas 

. ArtiO"o 1 o S l . o l : 'b o ~ 'l . l selh cl o · eu~ o mcompatlve com as attr1 mçoes reaes a prcs1c encra c o con-
dt d e gu~rra c JUstiça por cl-rei, será esta exercida pelo conselheiro mais gra
p~1~8~ e a.nbgo, na fónua estabelecida actnalmente1 não havendo presidente ex-

. mente nomeaclo e presente. 
Art 2 o Co t. l . cl d l ( . . o I . tulo · · . mpe me o untcamentc ao po er mo erac Ol' carta constltucwna , ti-

réus v, capitulo r, artigo 7 4. 0 1 § 7. 0) perdoar e moderar as penas impostas aos 
selho cânclemnados. por sentença (titulo v, capitulo vn, artigo 110.0

) , ouviclo o con
cousult e. c::;taclo, . fwa cessando a auctor.iclacle elo conselho ele g·uerra e justiça de 
demu f1 o a el-tcl sobre o pcnl?io ou moderação elas penas impostas aos réus con-

A ~c os por senten ça . · 
da ca~·~~ 3· 

0 

O_ co1~o·clho ele j Ltst.iça de_ ora eu~ <;li ante jnlg.ará, segundo _o ar~igo 12? .0 

ficauclo co~shtucwualJ _as causas ·cruncs. 1mhtares, em segunda e ultlm~ mstan01a~ 
appell '~P~1 tanto, l'estncta a sua auctondacle a somente tomar conheCimento elas 
lhos cl~ç~~:c;; _ ~. agg1:avos por J?-~llliclacle rn~ ~lTe~·ul~ridaclo~ commetticla~ pelos· ?on_se
tauto auena (tnbunaes mdltm·cs de pnmen·a mstan01a) em matcnas de clrrelto, 
pa co no quo é r e!ativo üs formalidade s do I rocesso, para a investigaç-ão ela cul-

' A .~0 na apphcação elas penas segundo as leis estabelecidas. · 
por d~. ·. 4· 

0 
'I'oclas as irregularidades que forem essenciaes e tenderem a annullar 

cesso n~ro a sentença, serão lançadas e declaradas circuill:stanciaclamente no pro
c0111p~e 0 conselho ele j nstiça, e pm· cU e remetticlo o processo outra vez á auctoriclacle 
a quem ~te pai:.~ ele nov? se tor~ar ~julgar a ~ausa e~~,outro conselho ele ~·ue~Ta, 

o, Art . 5 °0 
d~1 ,t c?nhecm10.nto_ prc~w da auten or clecrsa.o elo conselho ele .} ustrça. 

couselh i ~ e ~ nTeguhtndacle n eta tender a annullar a sentença, a de01são do 
llloti-vad: ~ 0 J_usttç~ sere\. r eenviacla ao mesmo conselho ele gne_rr~ com a decisão 

· Art. 6 0° Ieoenvw, J.Jara se emendar o proc?sso segundo_ a 1 ~1 : . 
l'elll as · Os c?nselhos ele guerra cstabele01clos pelas le1s militares para JUlga-

. causas c . l '1 ' N • • l Pruueir· ·' . u_mes c os mr rtares sao os mucos competentes pam ,)ll gal'Om em 
sótlleut~L :fie Unlca mstnncia, e definitivamente estas cáusas; o c'onselho ele just iça 
sos por ca conhecendo elas nulliclacles que se tenham commetticlo n'estes proces
lidac1e 0~P.J~ ell~ç~o ou aggravo, versando a sna confirmaç?Lo ou revogaçfto na lega-

Art. 7 \legahc~~cle _das sentenças . . , . . -
elit pl - ·. As le1s exrstentes sobre a forma elo fazer o processo m1htar ficam todas 
tuciou:lo VIgor,_ excepto em tllClo o qne- ~01· cont~·ar.i~ ~o~·artigo 126.0 ela carta cousti
tuais 'que d1z assun : «Nas causas cnmes a mqmnçao ele testemunhas e todos os 
l actos elo · N bl. cl l · ' cl c ar-se l o processo, depois ela 1n·onnncia1 scrao pu 1cos esc e Ja», e a e ver 
sideut c~ ora em diante con·hecimcnto ao r étl on r~ns das suas sentenças pelo pre
do l'ét 

0
' nclo o conselho ele guerra e na, presença cl' clle ainda reunido, clepcndenclo 

A~~tot8l réLts. a appellação OLl ao·o-ravo dá sentença para o cm1selho de jústiça. 
• o A fi ob l ll N , 'l c-onselho de . . c_ou rmaç~o das sentença~ 0~1 cas?. c e a1~ pe aça.o ou aggravo pe o 

<Í pal't . .JustJç:a, t ermma o curso do JUstlça. m11Ltar, ficando só em todo o caso 
bera110~ ~'L tecnrso cla'pi~cladc, que pertence ao poder n~oclerador, c, portant_o, ~o~ so-

quem cx:cluslVamente compete, sendo a mats bella elas suas attnbmçoes. 
o o o 

sobr~cl~t~~-r·~sidente inclicon a ~onvenicncia ele suspc?_cl~r-se a c~~scus~l'i~ ~ar~ as 
d.ep01s l tllenclas serem exammaclas por uma comrmssa.o, ~ assm1 fot 1 es?lv1do, 
de ViUac Re~lsarem ela p~lavra. os condes ela Taipa, de S. l\1Jg·:1el~ ele Ln~m~·~s e 
ele Ieg;ish ~oal,. e o arceb1s1Jo b1spo de El v as, :ficando as com1mssoes ele g neu a e 

O 
00 

<·Çao 111?tunbiclas do respectivo parecer. 
lltl)a ll:lo l::le ela_ ':L'aipa, que se inscrcvêra para fallar soure ass umpto m:geutc, fez 
g"as 00 ~alo pohtJcc_a, á qual alluclimos ·no princirJio cl' este capitulo, suscitando la. r: 

ll8Jc eracr ] o t 
· ' '1 )üs por parte ele outros mac1ores

1 
como se prova Ct::t segnm c 
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Discussüo 

CoNDE DA TAIPA : - St·. presidente, quero chmnar a at tençEi,o d 'csta cm:nara 
:;;obr e os ultimas acontecimentos occorridos n'csta capital, depois que os ardentes 
desejos ele todos os portugucz<=:s se: cumpri:·am com a chegada c~o s~nhor i?fante 
D. Miguel, chamado á r cgenc1a c1 estes remos por sen a<.Io"usto 1rmao e rm o se-
nhor D. P edro IV. , 

E stes acontecimentos têem espalhado o terror n'esta capital , c vão fazer sall' 
elo reino centenares ele famílias c com ellas grossos cabedacs; não se ouve fal la_r 
senão em emigr ação a quem tem alg uns meios de subsisti~· em paizcs 8strangel
ros7 o que púclc trazer a Portugal uma cpocha tão funesta como a que trouxe a 
perda elo senh or r ei D. Seba stião em Africa, e t alvez para isso se machine, se a 
l ealdade c1'esta camara não 1·omper a escur a atn1osphera ele que uma facção te!11 
rodeado o senhor infante r egente, fazendo chegar ao seu conhecimento o verda
deiro estado ela nação, para que este príncipe sej a, como clcsc;lja ser, o a11jo con-
ciliador ela desgraçada e cliviclicla familia portugueza. . · 

L ogo depois ela chegada elo senhor infante r egente priocipinram-sc a junt~u· 
em torno elo pabcio r eal grupos assalariados gritando «viva el-rei D. Miguel ab
soluto, morra a carta» ; foi insultado e· maltrflta clo um par elo r ci.no 1 ao saír elo 
paço, e t eve de fugir para :::alvar a sua viela; igual sorte foi a elo general Caula, 
quando em rasão do seu emprego de governador elas armas cl 'esta côrtc :ía tomar 
as ordens de sua alteza. O principe ele Sch1·vartzember g tambem foi insultado_. De 
t odos es-tes acontecimentos t em o governo siclo espectador passivo c sllenmoso, 
sem que, como o caso o pedia, por uma proclamação os c1 sapprovasse7 c seJn 
que, como a justiça e a dignidade do throno o r equeria, mandasse proceder co~1tr~ 
~s traiclore_s que promoviam ~stas atrocidade~ . Digo trai~lores, porque. tão tra;.clo~ 
e o que gnta por uma repubhea7 como o trmclor que gnta por um 1·e1 que m•0 

o sou legitimo rei . 
Para eonhecermos quanto jsto eleve desagr adar ao senh or infante D . Miguel 

temos pr ecedentes na hi storia ela sua viela. Quando em 1822, na epocha ela. se~a
ração elo Brazil, alguns ministros lhe _ disseram que o queriam r econhecer prine!p~ 
real ele Portugal, é voz constante qu e sua alteza se quizera valer de suas arn125 

para clespicar esta affronta, quo tanto feria os seus sent!mcntos de :imisacle coJJJO 
irmão c el e amor à leg itimidade como vassallo . . 

E pócle então o governo deixar ele dar à EurO]Ja um testemunho anthentlco -
, or 

da dcsappr ovação do r egente a estes successos ? A E nropa, que os conhece, P 
lhe terem sido narrados por seus r epresentantes n'esta côrtc, indignados ele verelll 
praticar estes crimes que atacam a r ealeza, por isso que só t êcm acontecido ele
baixo elo sagr ado elas abobadas r eam; 1! 

Proponho, portanto, que seja convidado o m inistcr.io par:1 v:ir a esta ca!11a~·~ 
para ser perguntado a este r espeito

1 
que tanto inter essa o principio ela mon~rrclu a, 

em geral e a honra do senh or infante r egente em particular. _ ] 
~cnho muita pe_na ele ver só sentado no banco elos minü:; tr os o digno par co ne i~ 

c~e V1lla Roa], por Isso mesmo que o respeito , tanto pelo sou• comportarn01;-to Jlll 
htar na guena ela península, onde muitas vezes expoz a ·na vicb em defeza ·s 0 

r .ci e da pat~ia, como pela sua linha ele conclucta ató bojo, onde não ha scnno 
honra e chgmc1ac1e .. Isto não é uma. lisonja ao ministro

1 
é uma satisfa ção ao honleJ]l 

de bem. 
CoNDE DE VILLA REAL : - Eu não posso deixar · ele recusar n 'csta occasiã.o 

0 

comprimento que me faz o digno par7 porque sómente se clirio·e a mim, que, C?1~0 
membro do ministerio, sou responsavel pelas accões do mes~o ministorio, aJJ1C il 

~ 1 t' _, l t · · 3 
' • co i1l0 

q ne nao pe os par ICtuares c os ou ros lllmlstros nas· suas repartições, assJD1 ~ 

·ó C ll sou r esponsavel dos fa.ctos particular·cs ela minha rcr)artição. Os motivos pe 
I ' d · · t · J · " ~ • J · .tr 1' essa os quaes sa1 o mm1s eno na guerra~, s~w mcuuerentes para este caso; mas c · 

1 Refcri<t-sc n,o conde da Cunl.m.. . _. . do !L 
:< Por clcc~:etos de ? ele maryo fo1-lhe ?oncecltda a exoneração tl 'aquell e cnrgo, pass[l!Jl _ .05 , 

exerccl- o o conde do Rw Pm:clo; :ficou, porellJ, com a pasta effec tiva elos nen-ocios cst1·augOJl 
· que at6 ali fxercia como inter ino. · 

0 
.. 1(1o 

No proprio dia da posse o novo ministro da g uerra referendou t~s cartas rcg·ias exoD0 1
"
11 
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saída n ~io se d k • • ll I! 
-. • < ovo Llr m· a onscquoncm que os meus co egas se arastam dos prin-
C!piO:~. cb carta, pelos quacs nos devemos concluzir. . 
al ~a~ entrar ei n.a cliscussão do~ factos particulares que o digno par acabou· de 
a~ol a1

' porque os factos que acontecem muitas vezes não podem ser prevenidos, o·t/; que p0clem e elevem ser emendaclos1 quando s~o fa.ctos que merecem a ar 
~ :çah do~ homens de bem ; levar estes factos ao conh ecimento ele sua alteza r eal 
ves_en -o:, Infante regente, é cer tamente a obrigaÇão elos ministt·os, e só depois de 
cle

1 s: SM ou não atalhados é que se póde julgar se os ministros cumpriram o seu 
g·n vel . Por tanto não r esponderei a t odos os factos particulares que apontou o di- . 
teu~ l)a_~-d mas sómentc a uma asser ção que fez com alg uma indiscrição. Ainda que 
cm la t: 0 sempre relações ele amisade com o digno par, e ainda que tenha visto 
111a . mmtas occ:"'siões_ no exercito o modo distincto co'm que se portou, devo cha
·th/ ao ~cno: mtempestiva a asserção quo foz ele haver uma facção 'que cérca o 
aqt~_no . -in nt'to conheço facção quo cerque o throno ; sei que sua alteza chegando 
lhe 

1
' nomeou os seus ministros, e para isso t inha toda a liberdade que a mesma carta

terioconcede c que em todos os governos deve ter o príncipe . Nomeou seu minis
cães lonforme lhe pareceu, e as pessoas nomeadas são as r esponsaveis pelas ac
;ncus c 0 -ft·ovorno . ·T orno a dizer, não conheço facção, e estou persuadido que os 
clias · d 

0~ l cgas tambem a não conhecem. Alem cl 'isso, t endo passado tão poucos 
as ci . esc e que este ministcr io se f.ormo n1 e devendo-se tomar tantas medidas qnc 

1 Cl.nnstanc · · · · · J · · · I d tem fel _, ll!~ CX1gom lmpcrwsamcn te, meu par o mm.1sten o p e a con ucta ·que 
pto a 

1
. 
0

_ ate ·aqut, me par ece uma medida precipitada . Eu, comtudo, estou prom
qtte ~,1_ ~sl)Oncler pelas minhas acções o pela marcha elo ministerio em geral , e creio 
frauq esta camara, nas sessões passadas, tenho dito a minha opinião com bastante 
cu 0 uc~a, para que o digno par não possa duvidar elos meus sentimentos. · O ser 
uo di t:nico ministro prc:ente não faz differ ençá alguma. D ando eu esta resposta 
IUaclo~no })a~·, concluo (visto que . o N seu o_bj e_cto ,:ra 9-ue os mi?istros foss~n cha
sel' acl) ~u.e Jnlgo que essa p roposw<'íO ou mch cacao é mtempestrva, e que nao eleve 

' ll1It trc1a ~ • c . 
llnic~o:n~ DA. TL\IPA : - E u não r espondo ao sr . conde ele Villa Real, qu e e o 
ccrtau;c~~go , que eu ten~10 ~o ministeri o. Não me escandaliso elo. que disse, po~q~1e 
terio fo . e e 0 qn e pocha dtzer no seu logar . Entretanto cu qut zeTa que o mmis
tecillle ~se_ chamado para dar uma satisfação a esta camara a respeito cl'esses acon
rer,1)0nd 0 .s. L ouvo muito a nobre audacia do sr . conde tl e ViU a Real em quer er 
Posição ~r pelos seu~s collegas, mas e_ssa não é a minha proposição : a minha pro
do ' e que o ministerio seja convidado para comparecer n 'esta camara t. 
1 {5ovcrn0 cl . . 

V
c 0t tco ele C a1s armas da côrte c provincia da Extrcmaclura o marechal de campo Carlos Fr c-

eiros. p au a, c incumbindo d \tquella importante commissão o tenente general visconde ele 
~llcntos d onco depois, por decreto ele 8 foram clcstitL1idos elos com mandos Oti COl'OJle is elos r egi-
11lfaJltcriac c-avaliaria n .0 • 1 c 4- b<u·ão' ele ~abroso e D . Thomaz ele Assis Mascarenhas ;. os ele 
0 ~tto:u{0 ~-"• ~' 4, 7 c lU, coucl~ de Lnroiarcs , marqucz ele Valença, Francisco ele Paula lliqucr 
tcrinan1e te c Sousa Valdcz (os dois IJrÜneiros com o-raduação ele brigacleiro c encarregados in -
de L 11 c ele o t b 1 ., l 1 " l' · isboa, F. ~1 ro com t~ulnclo, como adiante se diz) ; c o c o COl]JO c a guarc ~ rea CLa po tem 
llarue:ntc se ~a.n~lsco _de P1gucircelo Sarmento, para serem empregados no. serVIÇO que opp_ortu
~ Orcleru ac· hcs des ignasse, sendo escol hidos para commanclau tcs elos ditos corpos, COIIforme 
-"Zc ' 1111a clcsc · t D J ~ 1 l 1 '--' L J ' A t · le 1' . Vedo c L np a, . oao ele Castcl o Branco, cone c ~c . ..., . ot~r CllÇO, osc. n omo. c 

~1 1a.go Pecl · em os,. Nu no Augusto ele Brito 'l' ttborela, J oaqmm Ignac10 ele ArauJ O Carne1ro, 
~x?~craçào ~~ .M:art t ~~ e J oaquim J osé Mar ia ele_ So_usa Tavar es. Por diplomas de 10 !ivcran~. a 
nJit a Lacerda g(B~1.D c1d0l:cs das armas das provmc1as , o conde de Al\·a (Algm:vc) , J o~o da 8I~
L l~ ), e elo . . . eua Da. txa), ma.rqucz de Valença ('fntz os Montes), conde ele Lumu:t.l'CS (l\·11-
(ol\tz Ignaci~~~bü? ~o->Pol't~, ~l'hon:az Gt1ilhcrme ··~u bb s, cuj as v_agas_prccncheram os generaes 

~lHtl Ct11 8 1 avwr 1 almCirtio, vt scon le de S. J oao da P csqumra, v1sconclc do P eso cb Regua 
~lft.1 a Cjnaud ~.0. mcstno mez passára a tenente o·cncl'al cffecti v o com a antiguidade que lhe com
~ ltttna elas ~ll ov :cfoxrnado), Antonio Hypolito bCosta e Gabriel Antonio Fn mco de Castro. Na 
s' ta -Agost i ~ I nc -f1U:8 datas tambcm se nomeou IJara o g·ovcrno militar el a pl'ovincia da Beira 

008 c hansf 
1? ~u z ela F onseca. En1 Iogar competente se mencionarão outras muitas demis-

cst 1
. En1 22 ~~c1;~ ras, promulg-H.clas depoi s de di ssolvida a cmnam clcctiva. , . 

. c 1llCidcut cvcrcu·o ele 1 38 o mesmo orn.dor que então era deputado ús côTtes, alluclru 11 

tn "· · . Se ~~ q~mndo se tratava' Ült l'Cspo ·ta ao d iscurso do tbrono, pela fór ma seguinte : 
ll ~l' 0~ ta mcc/J VIsse q tlch3;via algum pcrig·o, qtlC não havia .m·gcntc ncccssiclacle par~_t ~e ~o
l ct 1~11eu·o CJ tlc lc_ a na auscnc1a. ela.· côrtcs en tão cu IJcc1irin a r CSJJOJlsabiliEl:vlc nos srs.-mmisti?s 

" Ls}• ,_. lllng·uetn · · ·' · · ' ' nssci·I·Iblen 0 •tHva qn<tnü . '· po_r q tlc, sr. prcstclcntc, faz hOJC on xc annos estava eu n uuM ": · " 
0 onvt dJzct· ch ch egada ele D. i\1ig·ucl ; eram estas hoTas, pouco mms ou me-
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CoNDE DE . LINHARES: - Como c n fu.i um elos que apoiaram a ·proposiçãC> do 
sr. conde ela Tatpa, julgo clevcr dizer alguma causa a r espeito cl'ella. Certame.nte 
eu não creio que o digná par quizesse attentar ao direito quG, tem o setenissnno 
senhor infante regente ele nomeãr livrem ente o seu n;tinisterio, n em m esmo p enso 
que a phrase que o dig no par usou t enha r eferen cia ao min~sterio; m as não ha 
duvida n enhuma que , entre as proviclencias a dar, a mais essencial era ·a de co
hibir todos os excessos que póssari1 deixar .ambíg ua a marcha elo goyeruo . Eu 
bem sei, e tem sido constantemente a minha doutrina, que em Por tugal não ha 
facções, mas ha alguns malevolos qlle sab em cabalar e a proposito espargir cer
tos gritos que aterram toda a nação . Assim, pois, como esta camara julgou dever . 
pugnar pelas offensas feit as. a um incliviclno que tinha vindo n.qni junLr, para .que 
lJ a-ra o fnttuo o juramento p e1•ante esta camara não :ficasse cohibiclo p elo capnc!10 

de qnalque1; facçào, elo mesmo rnoclo julgo que n ão póc1e p assar em silencio a u~
solente conducta que teve uma pequena porção cb populaça, debaixo ou nas -vi
zinhanças do palacio r eal (isto é, segundo tenho ouvido contar, pois lá n fio 11

10 

achei ), insultando a um par do r eino sobre quem tinha p esaclo um::t grave accusa· 
ção n 'esta camara,· e que acabava de ser por ella ab solvido ·como innocente . 

. Eu n ão creio (torno a repetir) qne l1aja um particlo deciclido inimigo clas_J1°5-

sas instituições, mas sei que ha inclivicluos que trabalham p~ra as d estruir, e p eço 
que estes sejam castigados , e que o governo afaste ele si toda a suspeita que po~s~ 
auctorisar ou induzir em erro as p essoas ignorantes (que por desgraça são a ma101 

parte em to~as as nações) a r esp eito elas suas intenções . Eu estou persuacliclo qn~ 
o minist erio está composto d e homens ·probos, mas acho que não podem passai 
em silencio crimes e atrucidades que se commetteram em um lagar aonde o res
peito deveria ser bas tante para os cohibir. Eu nunca fallo em partidos, mas acho 
que este caso é muito seria e que deve ser tomn,clo em cons ideração por esta cw 
mara, e que é muito a proposito que o ministerio venha a ella par a se saber 5 ~ 
dá a este negocio to ela a importa11cia c1 uc merece; assim como a t oda e q nalqne~ 
demonstração ele r eb ellião, em qualquer sentido que sej a, porque o. n osso dever, 
como portuguezes , é obstar n. ellas, visto q LlG todos j Lu-àmos a .constituição, qne 
emana para. nós ele uma origem sagracla, qual é a elo sob ermio i finalmente; o c1e
vel' -elos portuguezes n ao é duvidoso, tendo livremente acceito e j Llrado a cal'ta· 
constitucional. (Apoiados) Apague-se ele uma vez o facho que algLms pretenc1eJ.ll 
accencler, e acab em as nossas dissensões civi::;, que n 'es te momento não são ele 
importancia alguma, m as que p ara o futuro n ão sab emos aonde· nos pocleri[,l..lU le-
var~ . 

CoNDE DE V ILLA. REAL : -Devo fazer justiça ao dig no par, que sempre o. ele~ 
sejo elo b em o dirige · em tudo o que faz e cliz i· mas nã.o posso deixar ele. dize:. 
tambem que muitas vezes esse clesejo o leva a emittir expr essões que clepots co~ 
rjgc voluntariamente, do qne jit n'esta m esma sessão deu uma prova. Ent1:etaf _o 
achando-me n'·es te logar, não posso deixar ele clm· a mesma r esposta que .Já c 81~. 
Se acaso o ministerio fo sse obrigado a clar uma satisfação· it camara por qnalqnee 
facto q-ne acontecer hoj e, poclenclo acontecer outro ú1nanhã, digo sinceramente. qu 0 
FJ.ão haveria homem algum que quizesse ser m inistro . Se houve um üwto h0J 01 

11 
. . 5en 

n~s i e ~ vm]~a em nome ela carta, regente em nome da carta : pa.ssaclos tres dias form~t~ ~ele? 
mt~1steno; v1_ et~ logo n,s suns_ intenções, e quem é que foi que lhe pediu a responsabth~lÍ . ·eS 
Fm en que g nte1 COJJ~ra D. l\hl$·ue1 pelo caminlw que tinha, seguido; disse que eram traJ.C 01sw 
todos aquelles que gnt:wam «vtva D . Mig·uel J,; saí d' ahi, sx. presidente; fui para uma cl.l:tJft 
onde est~wam algumas pessoas instruicla.s, t eimei que era preciso immecliatamente fazer -_sc t;1.05 
revolução em Lisboa; estão~me ouvillClo algumas d'ellas, e ]Jessoas que oeoupam os pr~1101~r· 
Jogares na ~bl'~ da restauraç~o c~o thrm;o da scnh?ra D. Mari a Il e el os direitos el a n.aÇ~? F{l.l
tugueza.; tmmet que era prec tso Jmmcdmtamente H aos cor,Jos faz el-os saír elos quartcJs ~ sí-

' D "'1. 1 l b f'' N f ' ' · · ple zer san· . 1v. tguc pc a arra ora, se nuo osse de outra so1·te. As ci1·cumstaucias, SI · . níõ 

l ~ •tt. D l\'r· 1 ~ · h ' · 5 Sll ' c ente, nao o perrm n·am; .e . J.J guc naó tm a smdo elos limites ela carta mas eu VI 3 ' . ))C 
intenções, e todo o mundo viu, e portanto era }H"Cciso retirar-nos immediata,::O ente para que e 
nos não enforcasse com a mn·ta na. mão., · N óclC 

O paragrapho elo projecto que o or[l,dor coJnbatia em n'estes termos: "A eaniura 1~f1f·~J!);i
di3simula_r a v_os~sa ma.ges~ad~ a profunc~a . magna, de que se acha penetrada, por ver In{!~;; 'do 
elas as cbspostçoes _eonstltncwnaes ma,ts llnport!tntes c postergadas as p1·imeims g·!:ra,nt . se lll 
systema 1·epresentatlvo~ pelos decretos qnc manclarhm continuar apcrcepçito dos tr tbutos 
se rem votados pcbs cortes •> . · 
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fs~ver~o ele v~ t?mar conh ecimento d ' elle e dar as providencias que convem; mas 

1:e8
° lao se faz unmecliatamente, porque não é muitas vezes facil saber os aucto

cl~ .c e factos particulares que podem ter acontecido em clifferentes partes, mas 
Et~e-~e dar tempo para que se observe a marcha regular que est es factos exigem. 
e sónl~ ~ntro na enumeração elos factos particulares apontados 1)elo digno par, 
le~b . c u·ei (emquanto ao que citou ele uma nuvem es1)essa que cérca o throno, 
qual ~~~elo a~ palavras do digno par anctor d'esta proposição ou accusação, e ao 
lei , sponch qne sua alteza podia livremente nomear os seus ministros) que fal
a p 

11 . ~s~a nomeação como uma narraçã.o do qtw se tem passado para estabelecer 
· EIÇ,lo, na qual nós os membros elo ministerio nos achavamos. 

ó fa ~quanto ~:'L facção, eu não a conheço, e emqu anto estiver no ministerio não 
llli~h~ao neD:hnn:a a que ha de r egular a minha conducta i h ei ele me r egular pe,la 
~t iucl~ conscie~cra e pela fidelidade ao meu soberano, attenclendo principalmente . 

E pendonCia c ao bem ele Portugal. . 
11le ~~qua~to ~t insinuação que fez sobre as intenções elo ministerio, respondo que 
não ;~cl~ n ~ste logar, que as ?at~aras Nsc acham ret~nidas, e c_ontra estes factos 

00 , e tei peso algum a sua msmuaçao, se perceb1 o seu obJecto. 
dar :1~:D~ I?~: ~INIIARES,: - :- Eu não clis_se. qn~ o ministerio fosse cliam~do para 
ti111ent ;~trsfaçao i eu so cltsse que o mm1ster10 fo sse chamado para ouv1r os seu-

Co os c esta camara a respeito elo que tem existido, e Bacia mais. 
:qha h N~E- DA PONTE : - Creio que, sejam quaes forem os acontecimentos que te
o sr a-vrdo, nrto competiria ao corpo legislativo o pedir ·o que quer o digno par 
biela. â~nde ela Taipa. Eu não deixaria ele apoiar a sua proposta se fosse conce
dirige ~utro modo; mas pelo modo com que se apresenta e pelo fim a que se 
elo ex'. "~ao p~sso _deixar ele 1~e oppor a e.lla, co~vinclo na maio~· paTte elas icl~as 
Inttito . IDnnstro elos negoCios estrangmros; muda quanclo trYcsse aconteCido 
facção ~als elo que tem acontecido, não. deveria por caso algum .dizer-se que uma 
deado Io:leava a pe,·soa elo senhor infante, pois não posso imaginar que seja ro
h·l11ao P~I u~a facção inimiga elas actuaes instituições e da pessoa ele seu augusto 
g;o-ver~~. acp.ullo n~esmo que sua alteza tem jurado e em virtude elo que tem vindo 

. que ad<I .te~tes remos: Portanto não supponho mmca ela pessoa elo senhor infante 
lUt hsse t .c ~ · • • • De ' lnut 1acçao contrana ::t estes pnnmpws. 

l)rovarsap.PI:o-vo, pois, esse modo elo emittir a proposição, e tambem nã.o posso ap
Porq11e a lcl~a que venha o ministerio a esta camara responder · sobre este negocio, · 
todas as 0 ) ?0 ':erno. é r esponsavel pela segurança da nação, e compete a elle dar 
até ao· . li O~rclenetas nccessarias .para. essa mesma segm·ança. Suppunhamos que 

oOla nao a t t . J ~· , ~ ~ dh cl' . Por diante c s em. ·omaúo; essa. nao e um~ rasa~ par~ que nao. as e aqm 
querj", . · No outro clm, quando se tomou aqut proviclenCla a r espmto ele· um re-

..... en to . J • h · · · e por . . ' se_ Cllsse qu.e era por elle ser de uma testemun a que vem aqm .Jurar, . 
tão n1 

601 
r elatr v a a um facto eommetticlo tão perto do edificio da camara; e en

.A..g;ora; e~1110 declarei que não era ele opinião senão que se remettesse ao g?:Verno. 
rivel . aimbem direi que . se um dio·no rxtr for insultado por um J.ÍI.oclo mmto hor-

' SOtl ele . ' N ' o 11 . l .c 't a 1.1111 par c · 0P~l1lao que se participe ao governo que houve aque. e m~u to 1e1 o 
esses t 1

1
° r emo, c estou certo qne .o governo ha ele tomar proVIdenCias contra 

umu tos 
En faUo ,· · 

tos ele · lh 11 estes termos lJOrque sabe tocl<:t a. nação que quem acabou os tumul-
qne et' Jl1 ° elo anuo passado fui cu e nine.'tlem certamente é mais contr:ario elo 

~ ·' a tod · ' ~ · cl acllllittit . . a a espec1e ele tumultos, porque se1 que nenhum governo os pó c 
fan.te re~· mesmo o governo r epublicano, ·e muito menos o goyerno elo senhor in
tlU:tnt1tos5ente, composto ele pessoas tão cl[g·uas. Portanto clesapprovo toclos esses 
:Por tel'- iiib ? .clesappro~o-os ainda mais por terem s[clo no logar em que foram, e 
P·. Pecha I~lalmeu~e ~ns~t.ltaclo um iuclividnoN cl' est~ camara, instituída pelo senhor 

1Clto1.1 a ' e que ttazm uma farda c1ue n iLO pedm porque nenhum de nós so-
]?l'ovando cai:t.a r eg-.i.a, mas nos foram mandadas pelo ~obm·ano; e com tudo, clesa~
denciaQ esses t~lmultos, l)enso que elevemos es1)e1:ar que o o·overno dê as provi-
]? " llecess . .t ' .t 0 · · t · 0~'q11e l J auas, e qnanclo não não é IJreeiso mandar vir· todo o mmis eno, 
Ut a neLa que · · · ' · t b 

l.la res
1
) . : um mm1stro é responsavel pelos actos que ass1gna, tem am em 
onsabJhdade sol:idaria pelos actOJ.i que se fazem · por todo o ministerio. 
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CoNDE DA TAIPA: -- T enho sido increpn.clo pela pn1avra que usei, ele que nn:~ n · 
facção rodeava. o senhor infante. Eu não estou acostumaclo a r etructar-me, e> .re
ferindo-me n. um poeta fran cez, direi que j e le cli1 ·ctis enco~·e si j' avctis à le chre .. 
Quando en acceitei a cligni:daele ele par, assentei que tinha na camara um log~r 
ele honru anele cleYia moner se fosse nccessario, assim como assentei que podia 

' 1' moner no campo cl:1 batalha quando entrei no serviço. Se en não dissesse. nrre: 
mente a minha opinião, não faria. clifferença entre mim c o cavallo ele Calhgula. · 
aqnelle trazia o manto de senador romano, e eu traria ela mesma maneira que e.llc 

. a farda ele par. Portanto confirmo a minha proposta. . 
MARQUEZ DE FJtONTEIRA:- Peço que a votação sobre esta proposta seJa no-

minal. 
CoNDE DE LINIIARES :-Corno tem estaclo presente um ministro ele estado e 

se · tcm discutido hastantemente esta proposta, acl~o que esUt preenchido o sen 
obj ecto e que nfí.o ó necessario uma r esolução ela camara. - . 

Co~DE DA T AIPA:- Opponho-me à votação nominal, porque não quero qn.c 
se pense que trato de comprometter a outros commigo; se 6 um compromettr
mento, quero ser eu só o comprometticlo . . 

MARQ UEZ DE FIWNTEIRA : - Se é um compromettimento, eu me comprometto 
com o digno par, pois adapto inteiramente a . sua proposição. · · , 

CoNDE DE S . 1\frGUEL:- O cligno par o i')r. conde (la Taipa levantou-se a!l
nnncianclo quere1· fazer uma proposição á camara; como membro cl'.ell::J., e co~
forme ao titnlo IV, artigo 31. 0 elo r egimento, t em clireito a faz er qualquer proposi
ção que quei ra; na conformidade elo artigo 32. o elo mesmo "regimento, inclicotllogo 
c por modo summario o objecto e motivos da sua proposição; agora o qne se segL1c 
é n.ss ignal-a, lel-a c 'col l ocal-~ na mesa, e então s. _em."' pergJ-mtará á cama~·a ~~ 
a proposição se eleve ac1mittir . Eu voto que não é admissivel tal proposiçâ~, J<L 
assàs combaticla pelo sr. conclc ele Villa Real, ministro elos negocias estrangell'05

' 

e pelo sr. conde ela Ponte, cnja sopiniões apoio e sustento. D ecidindo, poT6m,. a ca
mara aclmittil-a, o que não j tllgo, o digno par auctor ela pro1J osição · annunc1a.n\ 0 

dia em que ha ele desenvolver os motivos el' ell a . · 
CONDE DE VrLLA REAL: - Eu conheço c{ue o r egimento mamla isso, mas en 

consid~r~ o que se acaba de dizer mais como ;uma conversaç~o elo que cot:no ulll~ 
propostçao formal. Em todas as assembléas d esta natureza e essa a prattCa,. e 
uma pratica muito bem entenclicla, porque se evitam corresponclencias imtteis c?f 
o ministerio, c corresponclencias que imütas ·vezes dão uma icléa ele ter havrc 0 

falta ela parte elo ministro. Eu não posso cleix.ar ele d izer que sinto m.uito que ~ 
digno pa r fizesse esta proposição, lJorque a considero muito intempestiva c P~{' 
que as conscquencias cl' ella. para a opinião geral podem ser peiores elo que e ~ 
imagina, porque .poà:erão dar m0tivo a que se façam comparações com outras eà~
chas a que ·o dig no par não quizcra dar certamente logar, n em pela sua con 
cta, nem pelos seus sentimentos . 

O · · l · ~· l l 1 'I' · f · · eitacl lL VICe-preste ente paz a votos a l)ropostçao c o cone e Ctn. atpa e 01 reJ " 
por 24 votos contra 7 . 

Comqtlaúto o governo tivcss~ a influencia necessaria para os pn.r cs elo rei~~ 
r ec-usarem aN uelmis ~ão ela proposta elo conde da T aipa, impos ·ivcl lhe f oi impecl;~ 
qne a questao ele desconfiança se levantasse tambem na ontra casa elo parlarnen 
apenas tlccorriclo mn di a, como acl.iante se vê . 

Propos-ta 

Sendo n?cessar.io que n'e'Sta .c?'mara se conse~·vem. r ct:nid:os todos .o? c~oc~1fl0c~; 
to3 que yenficam o cstaclo pohttco ela mona~·chu.i e JUSttficam a legitrmrcl::LCte 
governo cl'ella, IJroponho.: . . . . . . · . do 

Que se peça, p elo numsteno elos neg.ocws elo r emo, um a capta anthentt~a e!)l 
decr eto pelo qual a magestade ele cl-rer o senhor D. Pech·o IV houve por b

1 
. 

· l ' t · · · · en lo
01 

nomear ·para a regenc1a c cs es r emos sctl atlo·nsto Irmão, o seremss1m0 s 
infante D. Miguel, ora r egente em nome ele cl~rci ; e bem a,ssim uma copia [l;tt-
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tbentica do acto do juramento que o mesmo sorenissimo senhor prestou, reunidas 
ambas as camaras, quando assumiu a r ('lgoncia. 

~rO}JOnho mais que estes clocmnontos se guardem no urchivo cb camara, on,1 
seglllmento · ela carta -constltncional c dos clecretos que a acompanharam. 

Camara clos -de,)utados, 7 de marco de 1828. = Guenei?:o. F. .r ~ 
01 unanimemente approvacla. 

Proposta 

É da attribuição das côrtes velar na guarda ela constituição c promover o bem 
geral ~a nação, § 7. 0 elo artigo 15.0 ela carta . 
cl ~ ~portancia cl'este artigo liga os ~:epresentantes ela nação _ po~· tal fórma, que 
le les nao p_oclem, sem faltar aos seus mms sagrados deveres,_ ser mdrfferentes áquel-

s acontecimentos que possam }Jerturbar a segurança pubhca, sem a qual, nem a 
carta, nem os direitos. da legitimidàde, nem o bem eshu· ela naçrto podem sustentar-se . 
l Acontecimentos, pois, que parecem pôr em risco aquell es tres objectos sagra
c os, cl1amam os r epresentantes da nação á observancia cl'esta lei. · 
.~, Est~s acontecimentos, successivamente repetidos no recinto sagraclo cb realeza, 
:~o _h~.J_e infelizmente tão notorios, que não me persnn,do dever maguar a vossa 

l1Sibllic1ade referindo-os. . . 
l Gri~tos sediciosos, ultraj es feitos ás pessoas mais reS})eitaYeis, aos úmcciona.rios 
c a lUawr consicleração; gritos o:ffensivos elo principio da legitimidade, principio 
~u~ faz hoje a base elo direito publico ela Europa ; gritos que teriam feito brotar os 

1?rrores ele uma anarchi:;t, a não ser o comportamento leal e uobre.clos habitantes 
~ esta capital e ela tropa resiclente na mesma; g-ritos ele que os echos podem .re
ltll1Ibar nos angulos oppostos elo -reino e chama.r sobre d le ele novo as calami.da
~~es ele que ainda ha pouco o livrára a Providencia, elevem despertar aquelles que 
een1 por obrigação velar na guarda ela constituição e no bem estar dos port'uguezes. 
a ' E sta icléa eleve excitar naturalmente n' elles o desejo de contribuírem éom 
;);~~ell_a s mecli~las, que podem partir :la esphera que lh.es. está_ marcada na 5arta 
cl a ser mantida a ordem ; mas para rsso convem que seJam mformaclos, nao só 
P ~ estado que possam ter produzido as providencias que ao poder executivo C'l.lm-

1 e tomar, mas se a este são nccessarias algumas legislativas. 
) . O accordo sincero dos poderes políticos elo estado, a sua uniforme cooperação 
~;b~ 0 fim uuico ele felicidade geral e seu giro regular dentro da sua verclacl..eira 

ü~, deve offerecer um quadro respeitavel aos olhos do mundo civilisaclo. . 
i'i. Este accorclo deve existir, e {~ face da Em·o1Ja inteira a voz do um IJrincipe 
"1~ assegurou a esta nação que as suas feridas todas iam a ser curadas. E sta pro
é essa accorde çom as vistas elo r ei legislador, por quem este príncipe governa, 

1
; ~ Penhor mais sagxado da estabilidade da carta, .. sobre que se firma o throno 

I)~) tllguez, e lJermitte esrJerar que, apenas indicados os males, o r emedio lhe sen't 
lOJl1pt ..t • l . 

~-mente npphcac o. 
Pol~cl1 quemol-os, poi~, antes qu_e produzam OFl seus_ e~eitos. ·Cooperem todo~ os 
,,, 

01 ~s elo estado para manter rllesa a carta, os cbreltos elo seu auctor, o hvre 
"·•ere · l'an lCio ela auctoridacle }JOr elle delegada, o clecoro devido à r ealeza e á segu-

Ça ela nacão . 
E ])a , 1 · · · obr· . ~<I·a que es ta camara possa pe a sua parte CUill}Jrll' com esta 1mpenosa 

cre~g~_çao, proponho á sabedoria da mesma que se peçam ao ministerio, pela se
<lce ~lla de estado elos negocias ecclesiasticos e ele justiça, não só as informações 
hib~:a das medidas que se têem tomado para punir os desacatos praticados e co
qtt~t, ~s que possam praticar-se, mas para que declare se carece ele providencias 

esta camara possa dar para similhante fim, .e isto com a maior urgencia. 
amara dos cleputados, 7 ele m'arço ele 1828 . =Joctquim Antonio· de J.l1agalhães. 

Por .cansa cl'esta proposta suscitou-se a seguinte 

Discuss:!to 

· tu11ef~s~ ,JOAQ.um Coummw : - Em um objecto ele tanta transccnclencia e impo1·
~' J ~"L que se não segue a ordem do r egi111cnto, parece-me que não deve ha-
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ver votação sem dar np1 espaço regular {L consicleraçào1 e sem qLle ~Llgmn sr . de
putado tenha tomado a palavra sobre elle ; co~o ninguem se levanta e s~ vae pr~
cecler á votação; desculpe-me .a camara se na? acertar no que vou a d1zer, pOI
que f allo do repente em maten.a ~ele· tanta grav1dade. . . :_ 

A primeira parte elo, .propos~ao parece-me caber dentro ~los limites d~s .attl~ 
buições d'esta camara, porque ~ao se trat~ de Ol~tra cousa mais do que p:chr mf~r
mações ele factos e de acontc~nuento s,: CUJ a r eahclacle pó de ter · bastante mfluenc1a. 
P óde es ta informação ser mmto vantaJOsa, porque, havendo ela parte do governo 
nmp, perfeita harmonia com as ca.maras, esta correspondencia equilibra os poderes 
políticos ; assim con;ro o sr. deputado pede esta info1:mação, JZocle: ia for~n~r ,u~a 
accusação pelos motivos que cxpcndeu no seu relatono, c entao nao sen a Impru
dente accusar o nüni sterio e obrigai-o a defender-se, quando cl 'cste modo se póde 
tudo harmonisar ? Considero, portanto, que a dita primeira paHe· pó.de sm· olh.acla 
com vantagem para o inclicado fim. Pócle ser que a proposição tenha inconvenien
tes , porém ele r epente não lh'os vejo, e não duvido votar por ella . Emquant? á 
segunda parte, nã.o posso convir n'ella e a impugno. · O governo t em a iniciatrva 
e sabe muito bem quando a deve çmpregar . As cam~ras tê em a iniciativa e po
d em usar cl'ella quando lhes aprouver. Então nós offereceremos ao govm'no qne 
use cl' aquella faculdade, que elle pó ele pôr em acção quando lhe parecer necessa
t·ia! Por ventura o governo depende da camara para fazer suas propostas? Desde 
o primeiro dia que entrei n 'esta camara até ao ultimo hei ele ser sempre o mes
mo, pugnando pela dignidade da camara e separação elos poderes politicos . Esta 
segunda proposição é offensiva M governo e degrada a camara ela sua cligniclacle i 
portanto rej eito-a. · 

·P eço a_ v. ex.a que, se houver ele votar-se já, que separ e as duas proposi
ções . (Vozes: - Votos, votos.) 

L EONEL TAVARES CABRAL:- Eu fui prevenido pelo auctor ela indicação, elll 
outra c1ue eu queria j á hontem. fazer ao mesmo respeito, e que por falta ele occa
sião não fiz . Agora "!JlC conformo com a opinião elo sr. Cordeiro . Quanto ás infor
mações; ele facto devem-nos ser dadas, ainda que não pócle duvidar-se qne dentro 
do proprio palacio, no centro do poder, se têem l_)roduzi.clo gritos sediciosos conti:a 
a legitimicl,ade, e se têem praticado factos que, na fórma da orclell aç~ão, são crt
minosos. E certo que é ela obrigação elo governo castigar estes factos ; e se elle 
o não fez, commette, segtmdo a mesma ordenação, um crime ele lesa-magestacle, 

.pois é commetter um crime contra o r ei e o estado, quem.tem o poder na mão,-e 
não usa d'elle para e:vitar que taes factos tenham logar . g preeiso; pois, saber-se 
o que houve a este respeito, se se tomaram as providencias necessarias, para qu.e 
esta camara vej a se lhe resta alguma consa que fazer, na fúrma elas suas attl'l
buiçõcs . Mas emquanto a propor medidas legislativas, isso pcrteJJce-nos a nós i 
depois . das informações então veremos o que elevemos fazer . ( Vozes : -,-Votos, 

. votos.) 
J OAQUm ANTONIO DE MAGALHÃES : - Peço licença tL camara para 1:etirar a 

segunda parte c,l a minha proposição. (Apoiados.) 
Em seguida poz-se á votação a primeira· parte ela proposta, que foi appro~a

da, sendo retirada a segunda parte a requerimento do sou auctor e com per1lllS-
são da camara. · 

Concluído este incidente, e depois ele se tomar resolução sobre alo·nns proje· 
ctos dados para ordem elo dia, foi apresentado ~:'L camara pelo r espectivo r elator, 
L eonel Tavares Cabral, o seguinte . 

P a r ecer 

Á commissão .encarregada elo exame ordenado no artigo 139 .o ela carta foralll 
prese~1~es o~ segm~te~ documentos por e~la r eq\lel'idos, e pedidos P.or esta caroara 
ao mm1steno elas JUSti ças, o qual os envwu com o officio ele 4 elo corrente : 

1. 0 Uma consulta do desembargo elo paço, em data el o 20 ele s<?tembro elo 
:.tnno passado. N'es~a consu~ta diz o tribunal que ((pelo governo, com avi so .ele 18 
de setembro, lhe fv1 remetticla, para ser consultada, uma representaçã.o -elo mten
clente geral ela policia, datada elo mesmo dia 18, na qual se expunha que, não 
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tcnclo liavido pronunciados na devassa a que proceclêra o juiz elo crime ela cidade 
elo Porto, pelos tumultos ali occorri.clos nos ultimas ·dias elo mez de julho antece
dente, e sendo certo que ele tão notorios crimes era impossível que não fossem 
conheciclos ao menos os principaes cumplices, elles ficariam escandalosamente im
pun~s, se novamente se não devassasse, dis]Jensanclo-se o lapso ele tempo e a for
mahcb.cle ele uma devassa j á tiracla, e por isso r equeria o mesmo intendente que 
.se mandassem dar estas providencias ''. O que sendo visto, pareceu ao tribunal 
que aponclerac1as as r asões expencliclas pelo in tenclente geral da policia sobr e a 
e::;canclalosa conniveneia, em que bem presume envolvido o juiz elo crime do Porto 
no fiel desempenho elos sens deveres a r espeito ela devassa, a que diz proceclêra 
P~los r evoltosos acontecimentos que nas noites de 28, 29, 30 e 31 ele julbo houve 
11 aquella cidade, se faz muito d igna ele attenção a necessidacle que o intendente 

. propõe ele proceder -se a nova devassa, e cleferivel, segundo a lei; a providencia 
ele que o governo a mando tir~n· por outro mini stro qne seja isento da nota ele 
parcial, havendo por illegal c nulla a primeira devassa, c clispensanc1o o bpso de 
tempo! lJara o que ele novo se deve in staurar por tão atrozes delictos, r emovendo 
out~·os1m o governo o j uiz, que tirára a lJl'imeira, para o logar elo novo ministro 
de :gual graduação, que for nomeado para substituir o mesmo juiz, durante o pro
cedllnento ela devassa, .a qual serú regulada segundo o que_ cl' ella r esultar, c1e
:euc1o o. juiz clevassante clar logo conta, elo que pela devassa for descobrindo, i 
secretan a ele estado dos nego cios ·ecclesiasticos c ele justiça» . . 

2 · 0 Um decreto expeclido so brc a consulta que acaba de exti·actar-se, datado 
a 26 ele setembro ultimo, c referendado pelo ministro elas justiças, José Freir e de 
Andrade. N' este decreto cliz o governo que l< conformando-se com o parecer ela 
_lllesa elo desembargo elo paço, determina que, não obstante haver-se aberto clevassa 
sobre os acontecimentos occorridos na cidade do Porto nos fins ele julho, e visto 
~lle ~lla n~io passou ele vã forma}i lucle, [)OÍS que, , enclo OS clelictos tão notorios e 
~ ep ettclos, nem um só inclivicluo ficou culpado por a11ctor ou cumplice d'elles, o 
·l1uz elo crime ela cicl acle elo Porto, José ele Vasconcellos T eixeira L ebre, proceda 
Il11meeliatamente a nova devassa, a :tim el e ·serem conhecidos os r éus e castigados 
na ~on:formiclacle das leis, ficamlo assim dispensado o lapso ele tempo que tem de
cornclo, c r eputado nullo c Çlc nenhum cffeito o procedimento ela primeira de
vassa». 

a. 3_ o Um aviso. elo ministro da~ .)u.stiças, .J ?sé Frei~:c ele Andrade, c~atado 3: G 
c1~ outu~n:o prox1mo passado e clmg1clo ao JlllZ elo. cn~n~ elo Po~·to. Neste aviso 
t Iz o 111m1stro que o governo manda remctter ao ch to .J1UZ a cop1a do decreto an-
ececlente, para que o m esmo juiz cum1Jra o que n'elle se contém. 

b 4.o Um officio el o jui.z elo crime do Porto, José ele Vasconcellos T eixeira L e-
re, dirigido ao o·overno em data ele 12 elo mencionado rn ez ele outubro . N'estc 

~~ci? accul:la o jt~z a recepção do aviso que acaba ele r eferir-se, e diz que «para 
Pocecler com a pruclencia c cir cumspecção que o governo. lh e r ecommenc1a no 
~esmo aviso, é preciso que clle jtúz, antes de instaurar a devassa, proceda a uma 
~nformação particular c circurnspecta sobre as pessoas que formaram os ajunta
I amentos tumultuosos elos fins ele j ulho, e principalmente os chefes e cabeças cl'el
.es i e outrosim sobre as pessoas que elos mesmo.· tenham conhecimento e que pelo 
~eu caracter de probidade não sej am capazes de faltar á verdade, nem confundir 
lunocentes com criminosos, para serem chamados a juramento, e excluir aquellas :.n: co.ns~ar vierem espontaneamente ~erv.ir aos partidos, ~1s ving-anças, aos oclios 
e I e?runmações>> . Conclue o ·juiz, dizendo que ClComo nenhum elos escrivães elo 
seu Ju· . . · 
l tzo mer ece a sua confianca IJara o IJoc1er ser em um IJrocesso ele tanta pan-e era ~· 1 , · cl .c çao, pec .e ao governo qu e o auctorisc para nomear um que tenha as qualicla-
es necessanas par a a legalidade ela clevassaJ>. · 
.· 5.o Resposta elo ministro elas justiças, José Freir e ele Anclracle, ao juiz elo 

cume do Porto, clataclo a 16 ele olitubro prox imo passaclo . N'este diz o ministro 
quel ao. governo approva o meio ele que o dito juiz se ser viu para tomar previa 
~~~~~cu~ento elos factos ~e que faz menção o ~ecreto .. cl~ 26 ele sêtembro.! a :UU ele 
~ 1 PIOcecler á cletermrnada clevassa com a 1mparcmhclade e mocleraçao I ecorn
Ucnc1aclas, c ordena que o ml'smo juiz faça a devida clistribuição elo }lrocesso, e, 
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no caso ele achar legal impedimento em qualquer elos escrivães elo seu juizo, re
queira outro em qn~ se não clêeD:1 as mesmas causas_, por s~r este o 171etboclo que 
em taes circumstancias é permitttclo c para que a l01 auctonsa o mag1straclo >) · 

6. 0 Um officio elo juiz elo cr~mc clo,Porto1 j~ menc~o?-aelo, , cl.irigiclo ao governo 
em data ele 18 ele novembro ultimo. Neste offimo partw1}Ja: o JUIZ ao governo que: 
para esclarecimento ele alguns factos que fazem objccto ela elevassa a que es~;L 
proceclenclo, 6 necessario que n'elta deponha~ algtms ~lesembargaclores ela r elaçao 
elo Porto e os magistraclos que na mesma cidade serVIam de chaneeller, CülTegc
elor e jui

1
z do crime a? te1~~o~· em que_ tivcram.logar os aconteciD:1cnto ~ sobre que 

se devassa c para a mqmnçao dos chtos mag1straclos pede providencias . · 
7.0 Re~po sta elo mi t1isti·o elas justiças, José Freire de An~lraclc, ao officio an

tcccclcnte, datada em 23 de novembro. N'olJa diz o ministro quo ao· chanccll e~· cln. 
r~laçfto do Podo se expedem as ordens precisas para que possan.1 ser inquiridas 
os clescmbargaclorcs, c que relativamente aos magistrados que tinham servido de 
chanceUer, corregedor e juiz do crime da dita cielacle «ordena o governo que o 
juiz devassante env:ie ao minis ter i o · elas justiças tantas copias legaes do .auto cb 
devassa e elos depoimentos elas testemunhas referentes, quantos são os ditos ma
gistrados que elevem ser inquiridos, a fim de se manclar que elles deponham com-
petentemente )J . _ 

8.0 Um officio elo mesmo ministro elas justiças ao chanceller elo Porto, clatn:clo 
a 22 de novembro, mandando que o dito chanceller passe as ordens necessanas 
para que o juiz devassante possa inquirir alguns clesembargaclores . 

9. 0 Um officio dirigido pelo juiz clevassante ao governo em data de 7 ele· de
zembro . N'este officio diz o juiz que <<remette tres copias authcnticas elo auto cb 
devassa, para se1· prestado juramento pelos magistrados que na cidade elo Porto 
tinham servido os lagares ele chance1ler, corregedor c juiz do crime, c que não 
remette copia elos ditos das testcn:~unhas já perguntadas, porque Henhuma cl'ellas 
refere a respeito d'aquellcs magistrados nada mais do qne relata o auto>). Conclue 
o juiz dizendo que os ditos magistrados deve1n declct?"a1' certas circnmstancias, elas 
quaes faz especifica menção . . 

10.0 Uns artigos (em numero ele nove) scm ·data nem assiguatura, c sem se 
cleclarai; em que estação tiveram origem . N'uma especie ele preambulo a estes ar" 
tigos diz-se que «sobre o auto ela devassa, a que se procede na cidade do Porto 
pelos tumultos c scdíçõe.:; que na mesma ciclac1c houve nas ultimas quatro noites 
ele julho, cumpre que os magistrados que então sevviam os lngarcs ele chaucellcr, 
eorrcgeclor c juiz elo crime deponham como testemunhas)) . SegL1Cm-se os artigos 
em fórma interrog·ativa, c cl'ellos se vê que em parte foram extrahiclos do offi.cio 
antecedente; mas em parte são mais amplos que o· mesmo offic.io . 

11 .0 Um aviso elo ministro, José Freire ele Anclracle, ao conegeclor elo · crime 
do bairro Alto em clata elo 12 ele dezembro. Hcmettc o ministro ao dito correge
dor clnas copias do :.1:nto ela devassa; a que se mandou proceder na cidade elo Por
to, sobre os tumultos elo fim ele julho; ordena que o mesmo corregedor inquira, 
corno testemunhas cl'aquellcs acontecimentos, o desembargador Francisco Lourenço 
ele Al~ncicla, que ao tempo cl'elles serviu ele ·chanccller ela relaç[i.o, c Francisco 
Antom~ de Abrc~t c Lima, que era juiz elo et·ime ela r eferida ciclacle, <lclevenclo 
o clepouuento sat:sfazer aos quesitos q ne constam ela copia q~1e vae j nn ta {Ls c~ o 
auto)), e manda, finalmente, que <lO corregedor elo bailTo Alto r emetta á socret11na 
de estado elas justiças, com toda a brevidade, o depoimento e papeis que acom
P?'nhavam o avtso,_ para ser tudo enviado ao juiz clevassante >J . Os quesitos men
c10nac1os n' este avisO bem se vê que são os artio·os antecedentes . 

12.0 Outro aviso do mini stro c~as j ~ st iças já
0

clLto, ao juiz clevassante, em clat~ 
de 24 ele clezemb~·o . Com este a.v1so chz o ministro que remctte ao juiz os clcpol
mentos ele- Franc1 ·co Lourenço de Almeida c ele Francisco Antonio ele Abreu c 
Lima, inquiridos pelo corregedor elo crin~c elo. bairro Alto. 

No officio (mar_cado C{)m a letra A) :le 4 elo corrente, com c1nc o ~linistro elas 
jnstiças, Jo~é Fr~:me cl~ Andrade~ enviou a esta camara os papeis até agora e:x:

- tractaclos, cltz-se que "c1 ellcs se ve a cansa pela qual o govern0 legalmente man · 
clou lJrocodcr a scgnncla devassa sobre as occorrencias el a cidade elo Porto nos ul-
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tin:os _dias do mez de julho tlo anno pa.ssaclo»; cliz-se que ccquant0 aG destino da 
pr~m?1ra devassa, pela qual a commissão pergunta, é bem claro que ella eleve 
existir no cartorio, como succecle a todas as que não têem pronuncia », e conl1e~ 
ce-se com rodeios claramente .dirig idos a occultar que os artigos acldicionaclos ao 
auto, para sobre elle serem inquiridas pelo corregedor elo bairro Alto as testemu
nhas Francisco Lourenço d e Almeida e Fmncisco An_tonio de Abreu e Lima, ti
veram sua origem na secretaria ele estado. Para melhor encobrir esta origem não 
8~ numeram no officio do ministro senão onze documentos, incluindo aquelles ar
tJgos no n .0 IX, isto é, no officio com qu e o juiz devassa1,1te r emetteu ao govGl·:no 
as copias elo auto da devassa. Como, }JOrém, no officio n. 0 IX não se faz re fe'!:enci.a 
~lgnma a outro papel que o acompanhe, almh elas ditas copias, 6 claro qtíe 0s -ar
tigos ?ào foram organisaclos nem remetticlos pelo juiz devassante; e, s·e (i) fossem, 
po_clena o governo r esponder sem ambiguidades á pergunta ela commissão sobre a 
origem d' ell.es. Por este motivo a commissão r eputa os mencionados artigos como 
llm documento distincto ele todos os outros ; e tal é a rasão da differeuç.:<t ·que ,.-,;e 
observará entre a numeração elo governo e a ela commissão. · 

· Do qu e fica exposto se vê que, procedendo -o r eS}Jectivo juiz a uma -aevassa 
pelos ac?ntecimentos ela cidade do Porto nos fins ele julho ultimo, e não havendo 
pronunciados na mesma devassa, esta falta de pronuncia bastou ao intendente g~
~al da policia, ao clesembargo elo paço e ao governo para allegarem presnmpção 

e conuivencia ri'aquelle juiz com os curnplices elos ditos acontecimentos, e para 
Jnauclarern sobre estes proceder a nova devassa, faz endo-a tirar por outro magis~ 
\1'~c~o .l~ara isso es1Jecialmeute escolhido pelo governo, e trocando os log-.ares dos 
c Ois, Jtnzes em quanto clmasse o procedimento ela segunda _devassa, 
.. E, pois, claro que, para um caso singular, se estabeleceu uma cnmmi:ssão ou 
JUizo especial; nem pó ele deixar ele r econhecer-se a concorclancia (por não repetir 
h pal~vra conni~encia) que 1Jara est_e estabelecimento houv:. entre as tres estações 
. a .pouco menc10naclas ; porque ela const~lta n. 0 I se colhge qu-al era o teor da 
l epresentação elo intendente, unico documento que não veiu a esta. cmnai'a; 'e ainda 
~w ~ de_creto_ n. 0 ~r, expedic~o sobre a n;te~rn~ consulta, N não ma~cle logo execu~-ar 

elas as prov1clenCias n'ella Julgadas clejenvezs (expressao que poe fiSra d e cluvicla 
quant_o o intendente r equereu, porque sem petição nfio h a deferimento) ; com tudo 
110 chto . decr eto se cuz que o governo se con{o1·nw cem o pt:wt:ceq· da mesa) e não 
se faz excepção ·alguma. O· que n'aqt~elle decreto se nfio comprehencleu expres
samente foi apenas a r estituição elos dois juizes aos seus r espectivos lagares, finda 
~ue fosse a segtmcla devassa ; mas isso, ou não convinha que se decla.msse, oÍ.1 por 
~er ll1eclic1a futura., e que só t eria logar se o juiz el a primeira devassa não poclesse 
ser _prounuciaclo na segunda, ficava sem inconveniente para o'~j ecto d e ·nova dis
posição; as providencias r clati v as tt troca dos juizes estavam Já dadas pelos de
cretos de 18 ele setembro; nem pareça que (~isto ser a consulta datada de 20) 
estes decretos foram expedidos sem depenclencia elas causas q:ue produziram o 
lgo~·a notado com o n. 0 n, porque elo mesmo dia 18 é tmnbem a r epresentação 
c 0 Intendente, á qual e its medidas por ella excitad.as , se es1Jera.va dm· com a cou
s~llta as possíveis appurencias de legalidade. Esta camara verá. se ta·es aplJaren
~Ias se c?nseguiram por meio da phrase inserta na consulta, d·e que á rnesa pa-

. 1 ~c~:~. dejen:ve l; se,g~mclo a lei; a p1;ov.iclencia de se crear uma commissão ou juizo 
especial; estes juizos nunca foram creacl-os senão por ·actos espontaneos do go
~ei:no, quando n''elle r esidiam todos os poderes. Hoje, que esses actos estão veda
~ 0t _por pr.ohibição mui clara da carta, artig-o 145.0

1 § 16.0
1 mal poderá achar-se 

ei, segundo a qual ainda s<'\ja permittido exercei-os. · . 
d ~lem elo estabelecimento da commi ssfLo ou juizo especial, cumpre notar que no 
/Cl eto u.o n se r esolveu um negocio, cuja decisão pelas leis actuaes estava encar
f e_g~cla, não ao governo, mas a um·a outra estação ; por isso o ministro por quem 

1~
1 1 ~fere:pclado_ o dito decreto usmpou faculdades alheias e excedeu todas as que 
e Nao concechcla·s na carta titulo v capitulo n. . 

Ja antiga fórma elo nos~o o·over~o só o r ei como unica auctoricl'ade legislati
-va, - P?dia conceder a clispens~ necessaria r)ar~ se devassar em casos nos quaes 
por le1 "' b · · l nao cou esse este procedim ento; mas se a dispensa era premsa s1mp es-

25 
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mente para su-pprir a neg1igencla, do juiz, que n?i.o devassav~ em caso c tcmp_o 
competente, ou para eom segunda devassa remcc11ar o defeito ele ter sido a pn
mcira ii1juridicaJIJc11te ti rada; estas ul timas duas hypothcscs c;-;;üwam encaneg~
das ao desembargo do paço pelo § 103.0 do seu J'egrmento novo; nem as pro:l
sões elo tribtmal, em qualquer ela~ me~mas duas. h!l~otheses, deJ?e?diam ele r esoluçno 
superior. Hoje que o podqr l eg1slat~vo está chvrch~lo, n~o é hei to a qu~lquer . dos 
seus ramos expeclir decretos para d1spensar nas leiS existentes ; e por 1sso, amcln. 
que o caso em quest;:Lo fosse dos que .::íntigarnento dependiam de dispensa elo go
verno este excceleria suas actuaes fç_teulchcles se tal dispensa conceclcsse; sendo, 
l)Orém

1

1 
allegacla alguma elas hypotheses inctm1biclas ao tlescmbargo elo paço r só 

a este pertence o exame cl'essa hypothcse e a applicação elo r emedio que ell::t 
exigir, visto que ainda está em seu vigor o paragr apho prox imamente cita~o ; ? 
por isso o nünistro, entrando no ~onhe~imento -el'cste negocio (pelo que rcspe1ta ~~ 
devassa), e dando sobre elle pro videncias em nome elo governo, usnl!pou aucton
clacle que ao mesmo governo não compete . E como inquestion~ve-lmente é privnd_o 

· ele seu legitimo poder aquelle fnnccioiJ.ario, ao qual, pertcnccnclo-lhc o voto clcCl
sivo, apenas se deixa. o consultivo, não poderá legitimar-se a mcnc~onacla usurpa
ção, argumentando -se com o meio seguido pelo ministro, ele . pedir conselho iL mesa 
elo clesembargo elo paço. . · 

Mas sobretudo-é digno ele advertir-se que o ministro, por quem foi r eferendado 
o decreto n. 0 II1 proceüeu ele modo que i ou eleve ser havido por cmpcnl1aclo elll 
fazeí· pronunciar indivíduos que talvez o não merecessem, ou eleve ser julg~clo r éu 
clo crime que declara a carta, ar tigo 145.0

1 § 27 .0 i·n fine. 
· Se a accusação ela connivencin., feita pelo intendente ao juiz primeiro clcvas
sante, fosse ftmdada em alguma solicla base, era da obrigação elo govemo, na fórm::t 
ela carta, artigos 121.0 o 145.0

1 § 27. 0
1 proceder contra o mesmo juiz por tão grave 

crime, ficando salva ao clcsembargo elo paço a Ütculdacle ele r e:rp.ecliay1 como fos~e 
ele lei, o vicio ela devassa, por cuja occasião se alleg·ava o dito crime i como, IJO 

rérn, não houve eliligenç.ia a1gt{ma ~ícerca de· tal aécusação, e como, conser vando-se 
no exercício ela m~gistratura o juiz accusaclo, só se cuidou ele fazer tirar segunda. 
devassa sobro os · mesmos factos, pelos qnaes ninguem fôra pronunciado na pri
meira, parece não ter escapado ti penetração elo ministro a futilicl aclc elo pretexto, 
em que todo es te expediente se estribou. E com e:ffeito, a mais pequena experien
cia elo fôro criminal é bastante para, convencer el e que, sem omissão ou dolo dos 
j ~uizes;. c só por virtu4c ele outras causas, que estes não podem evitar, ficam sen; 
-exito algum muitas devassas ele crimes ela maior notoricc1ac1e i nem imm ftJ gir _iL 

suspeita da connivencia com os verdadeiros culpados seria suffi.cientc a pronunCJn. 
de algLms indiviclnos, se todos ou a maior parte cl' ~stes conseguissem depois mos
trar a sua -innocencia . L ogo, se n~io pareceu ao ministro que houvesse suffi.ciente 
motivo para castigar o juiz argni.do dt;l connivencia1 houve nó mesmo ministro 0 

proposito de se cntremetter nas attribuições elo poder juclicial, dirigindo a seq s~'l.
bor o curso ela nova devassa que mandou tirar na cidade elo P orto i e assim nao 
poderá negar-se que foi offenclicla a carta, artigos 10.0

, 118.0 e 145.0
1 §§ lÜ-

0 

o 11.0 

Este arguiDento ganha nov::. força quando se vô c é declarado pelo ministro a 
esta camara no offi.cio A, que se deixou intacta no ca.rtorio a devassa julgada 
nulla pela presum.pçêio de connivencia . Na fórma elo regimento novo do clesembargo 
elo paço, § 103.0

1 d evem queimar-se as clevass?-S tiradas injuriclicamente; nada h a. 
mais opposto ao elireito elo que a connivencÍGt ou (em phrase mais jurídica) o con
húo elitre um juiz e ~quelles inclivicluos contra os quaes o mesmo juiz el eve pro
ceder; ~ em haTI?oma com este principio · e com o 1:egimento citado está a ore~ e
. nação, ~vr? pr, titulo LXII,§ 2. 0 i por is_so.; se -existisse a pretextacla connivencw, 
se · a pnmerra devassa fosse nulla c se o uni co mo ti v o elo decreto n. o- n não fosse 
o que já fica. exposto, mandar-se-ia t ambem queimar a dita primcirn. devassa. 

Notando-se, finalmente, que para se clispensa,r na solemu_iclade de uma devassa 
já tiracb, e para . se tomarem con~ ta_nta precipitação medidas, ás quaes em outr~ 
tempo costumavam preceder mm CJrcumspectas averiguações, ape11as agora f~ 1 

necessario que o intendente geral ela polic!a indicasse a sna p1·eswnpção ele conm-
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vencia, parece que nada mais ser in. preciso pam mosL1·ar que no cleoreLo n. 0 H, e 
nos ac:;:tos quo o promoveram, houve uni cam ente o cles~j o ele fazer .réus com incle
penclcncia elo crime. Mas, attenclonclo-so tí serie de proeedímentos que se segui-. 
ram ao . dito decreto, a · evidencia dobra, se é possível. 

A correspondencia entre ·o juiz, segundo clevass::tnte, c o ministro elas justi
ças, prova claramente que este tinha. na, sua, mão o fio, pelo qual eram dirigidas 
as . op~raç.ões d'aq~H~lle juizo, c por isso cllas sUo todas contra dü.:eito e contra os 
pnmeu·os rudimentos da pratica criminal. · 

~o officio n . 0 r v diz o juiz segundo clevassantc, que, «::tntes ele abrir ·a devassa., 
P~·ectsa proceder a uma informação particular ·sobre as pc~soas que formaram os 
11Juntamentos tumultuosos elos· fins ele julho, e outrosim. sobre as pessoas que elos 
mes1~o~ tenham conhecimento, c que pelo seu caracter sej am incapazes ele con
~nncln· mnocentcs com culpados'' . A segunda parte cl' es ta informação 6 conforme 
a orelemi,ção, livro r, titulo vrr, § 25 .0

; mas para de boa fé proéeeler a primeira, 
~ra n?cessario .que o juiz se esquecesse ele que nas devassas se pergunta por pes 
soas m?ertas, c que 6 contra a natureza de tacs. processos fazel-os ])rececler ele 
outras mclagaç..ões a r espeito elos réus, alem cl'aguellas que para a prisão, antes 
~a c~1lpa. formada, poclér dar a parto offenclicla, na fôrma ela ordenação que acaba 
c e citar-se . Se assim não fosso, o juiz, com o pretexto de melhor indagar a vcr
c~aclc, se acharia habilitado para preparar um laço, do qual não seria facil cvacli
~elll ~sc . as victimas de::;tinaclas ao oclio, ao suborno ou ao poder i nem para fugir 
:L. arglllção elo quo sua.s vistas crmu dolosas, bastava que o juiz se dissesse r eves
~lc~o cl.as melhores intenções . O ministro elas justiças, porém, longe de castigar o 
Jllrz pelo excesso ele similhante informação, approvou, em nome do governo, como 
se vê elo · aviso n . o· v, um procedimento tão contrario {t,s regras de direito. . 
. N'aquelle officio n. 0 IV representa o juiz que, pam a segnncla devassa, não me
recem a si.m con{i.ança, isto é; lhe são suspeitos todos os escrivães do seu juiz<:>, c 
pe_d~ ao governo que o auctorisc para nomear outro escrivão. Não podia ignorm~. 
~ Jlllz. quo, pelo principio já mencionado, ele que ~nas. dQvassas se .pergnnt~· por pcs
~oas Incertas, declarou o alvarú ele 26 ele abril de 175;;l incompetente o meio ele 
dY~l:bar ele suspeito qualquer j~liz clevassante, e c~eixou sal v~ aos pronunciados o 

1~elto ele allegarem no se\1 ltvra.mento a matei·1a ela susp01ção, havendo-a; se,· 
po~s,_ este a.Jvar!L não julgou admissivel antes da pronuncil). a dita mataria contl:.o't 
0 JLllz, nnlitq menos o pôde ella ser pelo quo respeita ao escrivão; e se o juiz 
~~gnudo clcvassante conhoci::t nos seus officiacs algum defeito, que os tornasse in
c lg'~o s ele servirem seus officios, devia contra ellcs proceder na fórma das leis i se, 
porem, não conhecia tacs defeitos, e, apesar cl 'isso, recusava servir-se dos .o:ffi.ciaes 
COll1petcntes, n 'isso mesmo mostmva querer nm escrivão, elo cujo auxilio poclesse 
vakl'-se para encaminhar a devassa, não ao descobrimento ela verdade, mas a 
qualquer outro fim. Alem elo que acaba de expor-se, Q juiz devia lembrar-se de 
dne. ~em o governo, sem crear outra commissão ele offi ciaes, como j{L tinha c~·eado 
. ~ JlllZfls, podia . entremetter-se na supposta suspeição cl'aqncllcs, nem .o mesmo 
·~11 z J?l'ecisa-\7a pedir prov-idencias cxtraonlinarias, ai{1da q~10 fosse admissivel o caso 
f~ ·lllta suspeição ; o remeclio orclinal'io estava consignado .nas ordenações, livro r, 
1 ~1 0 LXXIX, § 4. 0 , c livro m, titulo xxrv, § 1. 0 , na fót·ma elas quaes, !.l endo sus

feitos todos os escrivães elo juizo geral, o juiz devia chamar um tabellião ele nocr: .c só na falta cl'este outro qnalquer official. Mas em todo este negocio estava 
ar'ttnaclo que pelas auctoridacles n'clle ingeridas não se om ittisse circumstancia· 
t . ~U~a, el~ qual podessc tirar-se a conclusão de que O mesmo negocio era ele Ín
ael~~r pnvaclo elo ministro, ·e por isso a elle recorria o j uiz clevassantc 3ob1:e tudo 
;1~

1~ 0
1 
que po~i~ contribuir para d~sempenho .elo objecto. A res~o~~ ta, que no:avis.o 

})a. c eu o mJmstl'o ao que lhe fo1 ponderado ácerc:.i da suspetçao elos escnvães, 
le 10.C0 que lembra ao Juiz os meios competentes em tal caso, mas deixa em si
cl11010 as regras apontadas, na fórma elas quaes nunca poderia ser legitimamente 

lalllaelo 1 · ~· 1 · · d · · 
8 , u~ escnvao c e outro JlllZO para escrever na evass~ ; em consequenCJa, 
v e ·l ell~ f01 empregado algum official incompetente e no qual se verifique uma 

8 
erc acl~lra commis.são, -eleve esta attribuir-se ao mocl~ ambíguo por que o ministro 
e exphcou na mencionada resposta. . 
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M"as no. o:fficio n. 0 VI, Jirigíclo pelo juiz segundo clevassante ao govemo, -e IT~5 
documentOS que :;:e seguem a est e officio, ac::tbft. de clf'~SCObrir-se 1 não SÓ O Conhe~I
mento que tinha o · dito juiz de que a natureza da sua commissão o ol>rigava a. n~-w 
dar um passo sem auctoridacle do ministro, mas tambem a influencia pelo muns-
tro directamente exercida em tudo o que r espeita á cle:vassa. . 

A inquit'içã.o d3:s _test~munhas é ul?- n:cto elo poder. ju~li?ial, e ninguem julgará 
lióto que no exerc1c1o c1 este acto se mgtra qualquer mchv1clno estranho ao mesnao 
poder: quando . um juiz precisa os depoimentos de testemunhas r esidentes fóra do 
seu clistricto, o. meio comp etente e pra ticado para conseguir esses de1Joimentos e 
o das cartas inquiritorias, e o cumprimento d'estas cartas , é outJ:o acto igualmente 
proprio e exclusivo do mencionado poder. Mas o juiz ela commissão desprezou 
estes princípios e entregou ao ministro o iriquerito das testemunhas, que, nfio se 
achando nó seu clistricto, lhe pareceram necessarias para esclar ecimento cb ?e
gunda devassa. Assim consta elo officio n.0 vr. Na r esposta a este officio (avi_so 
n.0 vn) o ministro, longe de ordenar ao juiz que procedesse na fórma da ordena
ção, livro r, titulo Lxxxvr, § 3.0

, determínou-lhe que ao mini sterio remettesse co
pias do auto da devassa e dos ditos das t estemunhas I"eferentes, pam ·se man_d~r 
que as referidas depozessem competentemente. Com o o:fficio n . 0 IX satisfez o JUIZ 

á ordem do J..ninistro; ma~ é notavel que, . el eclaranclo-se n' este officio não ser pre
ciso remetterem-se copias dos depoimentos r efer entes, por não acr escentarem cousa 
alguma ao auto, acrescentasse o mesmo juiz varias circumstancias, sobre as qna~s 
diz serem necessarias as declaracões elas test emunhas. Todos sabem que na inqut
rição da devassa deve unicamente perguntar-se pelo auto, sendo a unica excep~fio 
cl'esta regra aquillo que a respeito elas t estemunhas refer entes o juiz disse ser w
util, e por isso não é possível descobrir como este magistrado julgou ser -lhe per
mitticlo exigir que se fiz essem essas p erguntas especiaes. Mas ainda meno;J ~e 
enrenderà como o ministro elas justiças, José Freire ele Andrade, se persuadiu 
que um membro do poder executivo tinha auctoridacle para na sua secretaria for
mar uns artigos e mapdal-os unir a um auto de devassa, com o fim ele sobr e elles 
se.r em perguntadas algmpas testemunhas para a mesma devassa ! A comrr:tiss!'to 

. abstem-se do produ,.. ir r efl exões sobre a inclecencia cl' este facto; mas elle existe, 
como se verá combinando a primeira parto elo § 4 .0 do officio A com os clocnme~
tos n. 05 rx, x e· xr; e ainda que o ministro, avaliando já tarde este seu procech
mento, não ousasse confessai-o, é bem claro, apesar dos rodeios empregados para 
disfarçar a origem dos ditos artigos, quo elles foram produzidos pelo zêlo elo 
mesmo ministro, ao qual nem ao menos ficou a desculpa. de ser o t eor ele t aes ar
t igos conforme ao o:fficio n . 0 IX, porqüe, comparando attentamente este documento 
com o n. 0 x, não se vê entre elles a similhança inculca·cl.a no officio A . . .., · 

Appareceram, pois, na devassa os depoimentos de duas t estemunhas, que U[LO 
foram perguntadas pelo juiz devassante, e não .se verá a carta inquiritoria, que 
para validade elos. mesmos depoimentos era preciso que com elles fosse junta aos 
autos; appareceram uns artigos, dos quaes não eonsta quem os fez, mas que, ape
sar d'isso, serviram }Jara sobre elles serem perguntadas aquellas t.estemuúhas ; e 

, com estes documentos a devassa. será um mui adequado monumento para a todo 
o tempo constar quanto é proveitosa a ingerencia elo pocler executivo nas funcções 
proprias do poder juelieial. · 

Resumindo, portanto, o que fica expendido, parece {L commissão que, long~ 
de mostra1'-se dos documentos juntos alguma causa leg?>l para se mandar proceder a 
segunda devassa, de que se trata, o ministro José F1·eire ele Andrade, que man~on 
tirar a dita devassa, creou vara ella uma commissão ou juizo especial, violanclo 
assim o artigo 145_. 0

, § 16. 0 ela carta; que o mesmo ministro, expedindo urn de
creto sobre l)latena IJertencente a outra repartição, di spensando sobre fonnu~n;s · 
legaes, e annullando um processo, obrou de mero facto e sem anctoridade leg!t1-

ma, porque para nada d'isso lh'a concede a carta no titulo v, capitulo n, nm_co 
I"egimento actual do poder executivo; e, finalmente, que o clito ministro, ingen~
do-se de tantos modos nas faculdades do poder judicial, o:ffendeu os artigos. 10. ' 
118.o e 145. 0, §§ 10. 0 e 11.0 da carta. Parece mais á commi ssão que estas infrac
ções não podem d~sculpar-se pela auctorjdacle que ao pocler executivo concede 0 
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at:tig·o 75.0
, § 12.0

1 porque essa auctoridaele, tendo por fim só a boa execução das 
le1s, nunca será ·legalmente exerciel:a quando, com o pretexto de executar uma lei, 
forem atacadas e offencliclas qtlaesquer outras. E por isso parece á commissão 
que, contra o mencionado ministro, t em log-ar a accusação na fórma da carta, ar
ttgo 103.o, § 3.o 

Q.nanto ao intendente geral ela policü.t, a r epresentação elo qual se vê que 
provoco~l as medidas expostas ; e quanto ao eles embargo elo . paço, que as appro
vou na sua consulta, parece á commissfio que não tem lagar a r esponsabilidade , 
porque esta só eleve r ecaír sobre quem mandou e não sobre quem requereu ou 
aconselhou. · 

N. B . Os documentos juntos vão numerados pela commissão com caracteres 
\omanos,_ e os numeras em algarismo são os que nos mesmos documentos viermn 
c a· secretaria ele estado . -
. Casa ela commissf(o, 7 de março ele 1828. = li!Jcmuel de JJ!facedo Pe1·eira Cot~
~nlw = Rod1;igo de Soz~sa Castello Bnmco = José Camillo FeT?'eim Botelho de 
. mnpaio = Leo.nel Ta vcm·es Cabml = (Assigno com a declaração que adiante vae 
Jllnta) José Mctchaclo de Ab1·eu. 

V o to-em separaclo 

Voto em tudo . pelo parecer ela commissão, menos na parte em que diz que, 
~ch~nelo o juiz de fóra ~~o crim~ impedidos os s~us e~crivães .para -tirar a clevass_a, 
~-eVIa chamar um tabelhao na forma ela ordenaçao, hVTo r, titulo LXXIX, § 4.0 , e · 
lVro rn, titulo xxrv, § 1. 0 ; e sobre isto tenho a declarar o seguinte : 
. O juiz ele fóra elo crime elo Porto é separado elo ele fóra elo cível por ca rta r egia . 

de 21 ele março ele 17 41; entretanto substituem-se r eciprocamente por pratica eles ele 
esse tempo, reconhecida como legal pelo decreto ele 12 ele julho cle-1809. É nullo 
\ttdo o _que escr evem e processam escrivães sem distribuição, na fórma elas leis de 3 
c e ~bnl ele 1609 c 23 ele abril ele 1723. Para devassas cl 'esta natureza quem faz 
a cltstribui ção é o juiz, na fórma ela lei ele 24 de janeiro ele· 1809. No Porto, 
qua~do todos os escrivães elo juiz ele fóra elo crime stio suspeitos ou impedidos, é 
prati~a constante recorrer o juiz elo crime ao ele fóra elo cível, para que este lhe 
nomew por distribuição un1 elos seus escrivães (prova-o o documento que o:ffereço 
u.o 1). O juiz elo crime, José de Vasconcellos T eixeira Lebre, ex:poz ao ministro 
elos· n~gocios ecclesiasticos c ele justiça, que nenhum dos escrivães ele ante elle 
mere?1a a sua confiança para esta diJigencia; e o ministro elas justiças responelet~ 
qne _fizesse distribuição, e, no caso ele achar legal impedimento em qualquer elos 
escn N n • • • ~ c1 vaes n esse JUizo, r equeresse outro em quem se na.o essem as mesmas cau-
s_as. O ministro elas justiças respondeu bem n'esta parte e conforme ás leis e pra
tiCa acima r eferiélas ; se o juiz elo crime assim procedesse, r ecorr endo, depois de 
a~har impedimento legal nos seus escrivães, ao ele fóra do cível, evitaria por certo 
11 es~à parte nulliclacle na devassa. Não o fez assim, porque em vez ele apparecer 
li_s:-nvão elo juiz ele fóra elo_ cível a escrever em tal devassa , appar eceu o ela po-

Cla, Luiz ele Moraes Castro, como se vê elo segundo elocui:nento que offer.eço . 
Recebi estes documentos já depois que a commissão tinha organisaclo o seu 

parecer, e por isso ella os não pôde tomar em: consideração; mas eu qúe, como 
~dv~gaclu n 'aquella cidade, estava mais ao facto ela pratica que o juiz clp crime 
c evera seguir em tal caso, sou ele parecer que o juiz ele fóra do crime elo Porto, 
~ntes de valer-se da ordenação, livro r, titulo LXXIX, § 4. 0 1 e liv1:o ui,· titulo XXIV, 

'S 1. 
0

' :1evêra seguir a prMica acima referida em quanto á distribuição ela devassa 
~ escnvão; e que visto a não seguiu e tirou o negocio para fóra elas regras le
?ó~:s, enc~rreganclo ele e~crever na devassa o escrivão ela policia, é elle juiz d e 
. a do cnme elo Porto, n esta parte sómente, o responsavel pela falta de observan

d~: elas preclitas leis cl~ 3_ ~e . abril ele 1609 e 23 .ele abril ele 1723, na fórma 

11~as, e que ao poder JUdlClano compete, quando la chegue tal Çlevassa, pro.ver 
:.o Ie ella como lhe parecer justo á face elas leis . Emqnanto ao ministro das JUS
lÇas, n'esta parte, sómente não acho responsabiltelacle por ora visto gue se não 
~ostra ainda que clle tiver~ legal noticia ela illeg-alichcle com q~1e o jniz se houve. 
nesta distribuição. 



Offereço junto com este paTecer os dois clocmnentos, para qne a camant os 
tome na~ consideração que merecerem, visto qu~a commissão j{t tinha assentado no 
seu parecer qnand~ ellcs m~ chegaram ê lh' os apresent,ei. 

Camara dos elep'utaclos, l ele março ele 1828. =Jose ll!lachaclo ele Abrett. 
N . B . Os dois documentos que vão rmmcraclos com os 11. os 1- .A e 2- A são os 

que cita o voto scparaelo elo Sl': Josó l\fachado de Abren. = Leont:Z TavaTes Cab1·al. 

Doc~unentos a que se refere o parecer junto. 

A 

Secretaria ele estado dos negocias eccleôÍ::).sticos e ele justiça- T erceira repnr
tiÇão . - ·Ex. mo c rev .mo sr. -1.'cnho Çt honra ele transmíttir a v. cx .a, para ser 
presente {t c::.uuara dos senhores dcputa.c1os1 n. copia elos papeis que a commissrlo 
creacla para o exame ordenado no aTtigo 139. 0 ela carta constitucional exigiu em 
sessão ele 24 ele janeiro proximo passado1 como me foi participado em o:ffi.cio ele 
~4 e 31 elo mesmo mcz. 

São onze as copias do contexto, das quaos se vê Dt causa por que o governo 
legalmente mandou proceder a segunda devassa sobre as occorrencias ela ciclaclc elo 
Porto nos ultimos dias elo mez do julho do anuo passado, o obj ecto elos diversos 
avisos oxpediclos ao juiz elo crime ela mesma . ciclaclo, o contas d' este; assin~ como 
as or~lcns que baixaram ao corregedor elo crime elo bairro Alto, acompanhadas 
dos autos a que se referem. . . 

Emquanto ao destino da primeira ücvassa, pela qual a eommissri~ pergunta, é 
bem claro que clla eleve exi"stir no respectivo cartorio, como succecle .a toda,s as que 
nfio têcm pronuncia. · -

A 'ultima parte ela proposiçfio ela cornmissr{o vr.,e satisfeita com os documentos 
n. 05 IX e x, c conformes ao teor do primeiro el'estes, que é um officio .clirigiclo pelo 
j niz dcvassante a sua alteza, s::to os artigos da inquióção ·Constantes elo mesm?· 
Pelo documento uftimo se mostra 6 destino que tiveram os depoimentos, que fo
ram nnir,se ao processo ele que deviam foi'rnar pa.rte. 

Deus. guarde a v. ex. a Secretaria de estado dos negocios ecclesiasticos e de j ~ts
tiça, em 4 de fevereiro ele 1828.-Ex.'T!O ' c rev. 100 sr. bispo titular ele Coimbra . 
= José FTeú·e de Andmde. 

I 

Sercnissima senhora:- Por aviso ela secretaria, ele estado elos negocias de jus
~iça, de 18 do presente moz1 foi vossa alteza servida mandar remet,ter a esta mesa, 
para se consultar, a representaç5'.o elo intendente geral cb policia, em que expunha · 
que, niT.o tendo havido pronunciaclos na devassa a que proceclêra o juiz elo crime 

· da cí(lacle do Porto pelos tumultos ali occorridos nos ultimas dias elo mez ele julho 
passado, c quo, sendo certo que de t rio notorios crimes era impossível que se n?to. 
conhecessem ao menos os princi paes cumplices, que escandalosamente ficariam, iro·· 
})tmos, se a nova se não pi·ococlcsse, dispensando-se o lapso ele tempo e a forroa
licbclc ele uma devassa j:t tirada, o que em sua r epr.esentaç.Zio r equeria, e a qual 
torna a subir á real presença ele vossa aJteza; o que senclo .visto parece á mesa 
que, ponderadas a.s rasõcs cxpencliclas pelo intendente geral ela policia na conta 
que fez subir áJ augusta presença ele vossa alteza sercnissima em data ele 18 de 
s·etembro corrente, c cujos papeis sobem ele novo á presença ele vossa alteza sere
nissi.ma sobre a cscanclalosa couuivencia, ·em que bem presume envolvido o juiz do 
crime do Porto no fiel clescmpenho elos seus deveres a r espeito ela devassa, a qnc 
diz proceclêra ·pelos revoltosos acontecimentos qtlc nas ·noites ele 28, 29, 30 e 31 
ele julho houve n'aquella cidade, se faz muito digna ele attenção a necessidade 
que clle propõe ele proceder-se a nova devassa, c eleferi vel seo·unclo a. lei n pro
-\riclencla elo que vos s~ a.ltcza se digne mandar tiral-a por outro ~inístro, que s~ja 
isento ela nota ele pa1~cial, havendo por illegal c nulla a primeira devassa, c c1ts
pensanelo o ht})SO de tempo, pa~·a ·o que do novo se eleve instaurar ~ por tão atrozes 
clehctos ; dignando-se outrosim remover o actctal j LUZ elo . crime do Porto para o 
loo·ar elo no vo ministro ele igual graduação, que vossa alte2la serenissima fo r se:_
vida nomear para a snbstitnição d' aquclle durante ,o proecclimcnto ela devassa, e qne 
será regnlada scgnnclo o q-nc cl' es ta r es ultar, clcvenclo o juiz clcyassante cla.r .logo 
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~::onta, elo que pela devassa for descob rindo, GÍ, secretaria ele estado elos negocias 
ecclesiasticos e ele justiça. • 

Lisboa, 20 de setembro de 1827 .= Gomes Ribeiro= Costa= Lmwast1·e = Te·ix-ei
q·a= Coutinho ~An·iaga= Ped1'osa . 

)I , 

· Tendo-se verificado na minha presença os escandalosos factos, que na cidade elo 
Porto se praticaram. em as noi t~s ele 281 _29, 30 c 31 de julho elo corrente anuo, 
por tumultuosos ajuntamentos de povo, quo, cliscorrcnclo p!'llas rnas d'ella, soltando 
clamores e g ri tos sediciosos, r;e ·arrojaram a pertm bar a ordem publica, a v_iolar 
a segurança' individual ele pacíficos cidadãos, c sobretudo a attentar clirec tamente . 
contt-a os direitos e faculdades que pela car ta constitucional ela mo·narchia me 
0?mpctom .como regente cl'estes r einos ; á similhança elo que aconteceu n'es~a ca
pital,_ d'oncle parece qne o fogo ela sedição foi atear-se na referida cidade; e não 
pernnttinclo a j ustiça c as leis que taes crimes fiquem impunes por omissão elas 
anctoriclaclcs, que, ou n'elles se comprometteram, ou deixaram de proceder com a
efficacia clevicla aos conhecimentos j ucliciaes a que eram obrigados por dever ge 
seus cargos e pela importancia elo objecto; conformando-me com o parecer ela 
11lesa do clesembargo elo paço : sou servida c1etenninar1 em nome ele el-rei

1 
q~te1 não 

o~stante haver-se aberto devassa sobre os refer idos acontecimentos, visto que ella 
la~ passou ele ;ã. fo~·n;.alicbc~e, pois que, sendo os delictos tão _notm;ios e re~et_id os, nem um so mdtviclno · ficou culpado por auotor ou cnmphce cl elles, o JlllZ 

o crime, que ora é ela cidade elo Porto, J osé ele Vasconcellos Teixeira Lebre, 
~rooecla immecliatamente a nova devassa, a fim ele serem cori.heciclos os réus, e cas- . 
tigaclos na conformichcle elas leis, ficando assim dispensado o lapso de tempo que 
tc1n clccoáicio1 o reputado nullo e de nenhum c.lfeito o procedimento c~a primeira 
de~assa ; porquanto, não sendo conforme com os princípios da rccta j ustiça, que 
os ll1nocentes soffrarn a pena só devida aos culpados, elo mesmo modo o não é que 
~:~ anctores do crime gosem ele escandalosa impunidade em ludibrio ela mesma jus-
"1Ça e elas leis. ' 
l José JTreire ele Anclmcle, elo conselhó ele sua ·magestacle1 ministro e secretario 
c c estado elos negocias ccclesiasticos c elo j~1stiça1 o tenha assim entendido. e faça 
~~X.péclir as orclens necessarias para sna elovicb execução. Palacio ela Ajucb., em 26 
de setembro ele 1.827 . = ( Corn a ?'IGb1'ica da serenissima senhoJ'Ct infanta ?'egente.) = 
José F?-ei-1;e de Andmcle . 

Ili 

· l\1ancla a serouissima senhora iufarrta r egente, em nome ele el-rei1 r emetter a 
V.tu_. ca a copia j ymta elo.decreto de 26 de setembro passado, que vac ass ignada pelo 
officJalmaior d'esta secretaria ele estado, Lourenço José ela Meta Manso, a fim ele 
qne '! · m .cíl dê prom}Jta c inteira execução ao que sua alteza. houve por bem ele-. 
t?l'l1nnar ; ficando comtndo na intelligencia do que eleve proceder com a pruden
Cla e circumspecção necessarin. em objecto ele tanta ponderação, porguant?, Sl'Jndo. 
da men:te cb mesma senhm·a que as leis se cxecuten1 'contra. os verchclen·os cul
pados, e igualmente é da sua vontade c conforme aos seus beneficos sentimentos, 
que haja todo 'o cuidado em não confundir innocentcs com criminosos, sendo certo 
qu~ em clclictos commettidos pela multidão são os chefes e cabeças elo tumulto os 
~ais rigoi·osamente responsaveis perante a lei , c aqnelles em quem deve empre
gar-se principalmente a sua j nsta severidade, v . m. cc irá dando · successivn,mentc· 
parte por esta repartição elo progresso elas diligencias. 
r !->cus gnarclé:J a v. m. til Palacio ela Aj ucht, CU?- 6 ele outubro ele 1827 .= José 

11'ez1·e ,de And·mcle. = Para· o j niz do crime da cidade do Porto . 

IV 

~erenissimn. senhora : - Aocnso a 'recepção da portaria quo vossa alteza _foi 
erv1da éxpeclir-me, pela secretaria ele estado elos neo·ocios ecclosiasticos c ele ·j nstlça, 
~111 data ele 9 elo con ente, com copia inclusa elo decreto ele 2G de setembro pas
sado, no qual vossa alteza me m·clcna proceda immediatam.ente a nova devassa 
!~elos tumultuosos ajuntamentos ele povo que em as noites ele 28, 2_D, 30 e 31 de 
j'llho elo corrente anuo discorreram pelas ruas cl'es ta eicbdc/ soltando clamores e 
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gritos. sediciosos, com qué se al'l'oj aram a perturbar a ordem publica, e sobret~1clo 
a attentar directamente contra os direitos e faculdades que ,pela carta constitu
cional ela monarchia pertencem a vossa alteza, como regente cl'est~s reinos; porém 
para proceder com a pmclencia e ci:·cnmspec~ão, que vossa alteza meNrecomme~da 
em a sobredita portaria, .e necessanas em obJecto ele tanta poncleraçao, é preCI~o, 
antes de instaurae _a devassa, que eu proceda a uma informação particular e clr
cnmspeeta sobre as p~ssoas que formaram os sob1·eclitos ajuntamentos, e princi
palmente os chefes e cabeças cl'elles; e outros1m sobre aquellas q11e elos mesmos 
tenham c~mhecimento, ·e que pelo seu caractee ele probidade não sejam capazes de 
faltar á vexc1ac1e1 nem confundir innocentes com criminosos, para serem chamados 
:1 juramento, e excluir aque~las que constar vierem espontaneamente servir aos 
l?ai·tidos, ás ving_anças, aos odios e. r~criminaçõ~s, o que encheria a cidade ele ter
ror, e perturbana a paz e tranqudlidaele pubhca, de que actualmente g·osa; em 
cujas diligencias actualmente me acho, e ele que irei c1ando successivamente pai·te, 
as quaes espero mereçam a approvação de vossa alteza. E como nenhum elos es
crivães cl'este juizo merece a minha confiança para o poder ser em um 1)rocesso 
de tanta ponderação, rogo a vossa alteza me auctorise para nomear um que te
nha as necessarias qualidades, sem o que não pocled progredir a devassa com a 
legalidade que cumpre; sobretncl\) espero as determinações ele vossa alteza, qtle 
fiel e promptamente cumprirei. 

Deus guarde a vossa alteza. Porto, 12 ele outubro ele 1827 .=O juiz ele fóra elo 
crime, José de Vasconcellos 1'eixeim Leb1·e. 

v 
A serenissi:ma senhora infanta regente, dignando-se approvar o meío ele c1ue 

v . m.cê se serviu, para tomar previo e imparcial conhecimento dos factos ele que 
faz menção o decreto ele 26 de setembro e officio de 6 elo corrente, a fim ele poder pro
ceder á determinada devassa com a imparcialidade e moderação r ecommendaclas 
no sobredito aviso: ordena, em. nome ele el-rei, qne v. m.cê faça ela dita devassa a 
competen,te clistribuição; e, no caso de achar legal im1)eclimento em qualquer dos 
0scrivães d'esse juizo, requeira outro, em quem se não dêem as mesmas causas: 
este é o methodo que em taes circumstancias é permitticl'o e para que a lei au· 
ctoris·a o magistrado. . . . 

Deus guarde a v. m. cõ Palacio ela Ajuda, em 1(-i ele outubro ele 1827 . =José 
]j'1·ei1·e d'e A1~dn{de. =Para o jui7J elo crime ela ciclaclc elo Porto. 

VI 

Sereni'ss!ma senhora:- Levo ~t presença ele vossa alteza que, l)ara esclareci
mento de alguns factos que fazem object_o ela clevassa a que estou procedendo, 
pel'oil sediciosos tumultos acontecidos n' esta cidade em os ultimos clias elo mez- ele 
julho pi·oximo passado, se f~z preciso que n'ella depoJ?.ham alguns desembal'gaclo
r es d:' esta relação, e bem assim · os ministros que n' esta cidade serviam os logares 
de chanceller, corregedor e juiz · elo crime, no tempo que tiveram logar aquelles 
acontecimentos . Digne-se, portanto, vossa alteza auctorisar-me para que eu possa 
chamal-os á casa da camara cl'esta cidade, onde irei tomar-lhes o juramento, ou 
determinar a este respeito o que for mais elo agrado ele vossa alteza. 

Deus guarde a vossa alteza. Porto, 18 ele i:wvembro ele 1827. = O juiz de fóra 
do. crime~.. J.osé de Vasconcellos Teixeim Leb?·e. -

Vll 

Senclo IJresent~ â sereni:'sslma senhora infanta regente, em nome ele el-rei, a 
conta que v . m.cê dirigiu por esta secretaria de estado em data ele 18 do corrente, 
expondo a; necessidade que ha de· serem inquiridos como testemunhas, sobre os 
tumultos que houve n''essa cidade nos ultimos dias de julho elo corrente anuo, al· 
gtms desembargadores da relaç-ão, e os ministros que serviram po1· aqnelle tempo_ 
os logares ·ele chanceller, conegeclor e juiz do crime : manda a mesma senhora 
participar a v. m. cê que, em quanto á primeira parte, se dirija ao chanceller, a quero 
na data cl' este se expediram as O·rdeRs necessm·ias p-ara que os mesmos clesem.bar-
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gadorés deponham na referida devassa; e emqaanto á segtmda parte, isto é, pelo 
que respeita aos outros ministros, que actualmente se acham fóra d'essa cidade, 
que v. m. cê envie copias legaes elo auto · ela devassa e dos .~epoimentos, em que 
se referem as testemunhas que têem de ser pergtmtaclas, a nm ele se mandar que 
elles deponham competentemente, devendo ser tantas as ditas copias, quantas as 
testemunhas que hão ele ser interrogadas . 
. ~ ~cus guarde a v . m . ca Palacio ela Ajuda, em 23 elo novembro de 1827 . = José 
ltq•et?·e ele And1·ade. = Para o juiz elo crime ela cidade elo Porto. 

Vlll 

Havendo representado o jtliz elo crime cl' essa cidade, que se faz n<::ccssario se
r: m interrogados na devassa, a que está proccclenclo, sobre os tumultos que ahi 
tr;e~·am logar nos ultimos dias ele julho passado, alguns desembargadores, e os 
~nrstros que pelo mesmo tempo ser~·iam os logares elo chanceller, corregedor c 
JL~rz do crime: manda a mesma senhora que v. s. a, a requisição elo sobredito mi
lllstr?, P?-Sse as ordens necessarias para que os desembargadores, que forem re
queridos, · deponham competentemente. 
F ~cus guarde a v. s. a Palacio ela Ajuda, em 22 de novembro ele 1827 . . José 

11'ewe ele Andmclc . = Para Manuel Ignaeio Cabral. · 

IX 

. Serenissima senhora: ____, Em cumprimento do aviso que vossa alteza foi ser 
Vlcla transmittir-mc, ·pela secretaria de estado dos ncgocios ecclesiasticos e ele justiça. 
em clata ele 23 de novembro elo corrente anno1 ·em rcsoluçã.o ch conta que levei 
á presença ele vossa alteza, em data ele 18 elo dito mez, remetto tres copias au
thenticas do auto ele devassa a qne estou procedendo, pelos sediciosos tllmnltos 
acontecidos n'esta cidade em os dias ultimos elo mez ele julho proximo passado, 
Para haverem ele prestar por ellas seus juramentos os ministros que n'a.quellc 
teml~O serv.iram n'esta cidacle os logares ele chanceller, corregedor e juiz elo crime, 
que se acham ausentes na côrte e cielaclc de. Lisboa o chanceller e juiz elo crime, 
e na cidade de Braga o corregedor; e não vae a copia elos ditos das testemunhas 
~a de.vassa até aqui perguntadas, porque nenhuma cl'ellas refere mais a respeito 
c 08 chtos ministros elo qlle r elata o auto, isto é, qne em casa elos mesmos entraram 
~~g'nns inclividuos ele que se compunham os sediciosos tumultos, que na noite elo 
c ta 28 de julho giraram pelas ruas d'esta cidade, dando vivas sediciosos e obri
gando-os a acompanhar os mesmos a casa elo general Stubbs, devendo estes minis
tros declarar quem foram os cabeças que entraram em suas casas, os fizeram sair e 
acompanhar os tumultos, e davam aquelles sediciosos vivas; para qne foram cha
mados a casa elo tlito general; se para isto receberam alguma ordem, on se fo 
l:am '_'iolentaélos, e pm; quem; declarando tudo o mais de que t~·vereni noticia a 
!esperto elos ditos tumultos, a saber, seus agentes, fautores CUlJ1phces, e por qual
~uer ~oclo collaboradores, para serem pt·onunciaclos e soffrerem o justo castigo 
Ctas le1s . 

. Deus guarde a vossa alteza. Porto, 7 ele dezembro ele 1827 . =O juiz ele fóra do 
cnme, José ele Vasconcellos Teixei1·et Lebre. 

X 

p , Sobre o auto ela clevassa, a. que se proc~cl~ no juizo elo ·Crime cl~ cicl~de do 
Oito pelos tumultuosos acontecimentos é sed1çoes qüe houve na refencla crclacle, 

e~ .as ultimas quatro noites do mez. ele jnlho elo corrente anno, cumpre que os 
ll1lmstros que então serviam os Jogares de chanceller ela relação, corregedor da 
comarca c juiz de fóra do crime, deponham como testemunhas : 

1..
0 

Se em casa ele cada um cl'elles entraram, em algumas elas ditas noites, quaes
juer. meliviclnos ele que se compunham os a:iuntamentos que discorriam pelas ruas 
c a Cidade. em clamores e ruiclos sediciosos? 

t 
2:

0 
Quaes foram os que cacla um cl'elles conheceu elos que em suas casas en

raram? 
' Q o 
u, Quaes proposições fizeram a cada um elos ditos ministros? 
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4 .0 i3c alguns elos indivíduos pertencentes aos ajuntamentos sediciosos os obri-
garam .a , saír de suas casas e a acompanhar a nmltidão levantada? 

!); 0 .Quemforam os que levantaram pelas ruas os gritos sediciosos? 
G. 0 QLlal a natureza dos clamores, qu::~,es· as expressões ? 
7. 0 Se elles ministros entraram em casa elo governaclo1· ·das armas ; se ali f o~ 

ram chamados, e por ordem de quem, ou se a isso os compelliram os sedicio
sos? 

8 .0 Que se tratou em casa elo· general, qnacs indivicluos pertencentes aos t u
multos ali. estiveram, c como se portaram i o qnc se deliberou, c de qnc modo ter
minaram ·as seélicões? 

I) . 0 Qnaosque'r outras notícias o esclarecimentos r c lati vos n estes successos . 

XI 

Manda a serenis~ima senhora infantn r egente, em nome ele el-r ei, r emcttcr a v. m. cü 
as eluas copias juntas do auto da devassa a que se mandou procecleJ.' no j nizo elo 
crime da cidade do Porto, sobre os tumultos e sedições que n'aquella ciclaclo occor
r eram em as ultimas noites elo m.ez ele julho elo corrente anuo i e determina quo 
v . m . c~ interrogue como testemunhas cl'aquelles acontecimentos o desembargador 
Francisco Lourenço de Almei.cla, que serviu n 'aquello tempo ele chauceller ela reln:
ção, e Francisco Antonio ele Abreu e Lim::~,, que em juiz do crime ela r eferida ci
dade, os qnaes ambos se acham n'esta côite, devendo o depoimento satisfazer aos 
quesitos que constam da copia, quo vac junta {Ls elo. auto, de que acima se.- bz 
menção; o v . m. co remetterá a esta secretaria ele estado com .to ela· a brevidade o 
depoimento e os papeis que com este b ::~,ixam, pm·a ser tudo' enviado ao mini~tro 
encm-regado ela devassa. . · 

Deus guarde a v . m.cê Palacio eb Ajuda, em 12 de dezembro ele 1827. =José 
P.rei1·e ele Ancurade .. =Para o corregedor do crime elo bairro Alto , 

· XIf 

Manda a serenissima scnh.ora iufauta regente, em nome de 'el-rei, remctter a 
v . m .cê o mlto incluso dos depoimentos de Fr::mcisco Lourenço de Almeicl:1 e ele 
Francisco Antonio elo Abreu c Lima, a que procedeu o concgeclor do crime elo 
bairro Alto, sobre os acontecimentos e tumultos occorric1os n'esta cidacle nos ulti
mas dias elo mcz ele julho passado, a ·fim elo qne v . 111 .c& possa ultimar os proceeli-
rnentos ele que se acha· encarregado . · . 

D eus gnm·d!:l a v. m.cn Palacio ela Ajnda, em 24 de dezembro elo 1827. = José 
FreiTe ele Anclntcle.=Para o juiz elo crim e da ciclaclo do Porto . 

N." i-A 

Diz J oaquim Antonio lYial'qucs da Silva, procnraclor dé cansas cl 'es ta cicbcl~, 
que, para r equerimentos que tem, precisa que o distribuidor cl'estc juizo lho c~rtl~ 
fique qual tem sido a pratica obscrvach no caso de ser em os escrivães impechdos 
ou suspeitos em qualquer proccs:o ou c1iligencia, se a distribuição corre pelos cl.o 
juizo . el0 fóra do cível, ou se vac buscar escrivão aos juizos ela relaç~to on poh
cia. -- P. a v. s . a s~j a scrviclo manc1 ar-lhe p::issar :1 certidão ou certificado; em fórm[L 
que faça fé.- E. n;. M. cO 

Atteste, qnerenclo . =Passos. 

Antonio Joaquim ele Lima, distribuidor, inquiridor e contador-dos juizos ele fóra 
elo ci vel o crime, n' est:1 cidade elo Porto e seu termo, etc. 

Attcsto em como a lJratica, que ~e tem obse1;vaclo nos juizos elo fúra elo cível e 
crime, n'esta mesma cidade, é a seguinte: Quando os escrivães elo juizo de fóra 
elo crime se acham impedidos por afazeres, ou quando juram suspe~são, então .0 

. juiz do crime recorre ao juiz de fúra do geral, para este lhe nomear por clistn
buicrto um elos seus escrivães, o com este é que se ser vo ; não havendo noticia ele 
qui se tenha servido com os c1a policia, ou elo juizo c1a relação, c isto mesmo me 
informam os eserivães ele nm e outro jnizo . Passo o r eferido nn yerclaclc. 



Porto, 7 éLe fovcreh·o elo 1828. E eu, Antonio Joaquim ele L ima, . a escrevi 
e assignei. = Antonio J oaq1Girn · ele Lima. 

. N. 0 2 -A 

· Diz P edro cb. Fonseca Sel'l'ào Velloso, cl'esta. cidacle1 e actuitlmentc na ele Lis
boa/ que1 parn. mostrar aonde convier, precisa que v. s." mando ao escrivão Luiz 
cl: .Moraes Castro, qnc o tem sido ele uma devassa especial, passe por certidão o 
cha/ mez c ann? em que teve principio a mesma devassa ; o clia1 mez e anuo em 
que a mesma foi conclusa, c se ainda o est<í., ou se j{t desceu da mesma conclu
são/ c isto tudo em fórma legal e que faça fé; para o que - P. a v . s.a se digne 
mau ela r quo o dito escrivão passe ao supplicante a certidão r eq Llericla.. - E. 
R. M.co · 

Passe elo quo constar1 nrLo contendo segredo on inconveniente.= Passos. 

IU. mo sr. clr . juiz ele fóra do crime : - O supplicante ou seu procurador não 
elevem ignorar que qualquer processo nos seus clifl'crentes termos 1 elles se marcam 
por actos cscriptos, cujo teor se póde pedir por ccrticUio 1 e a que só posso ser obri
gac~o por meu officio no que não contiver segr eclo, e não a passar certidão ele nar
rattva como n que retl·o se pode. V. s. a mancl::trá como foT ele justiça. . 

Porto1 0 de fevereiro ele 1828. =O esCl·ivão, bdz ele ll1o1·aes Cast?'O. 

l\1eritissimo, sr: dr. juiz ele fóra do crime : - O supplicante, ou setl procurador, 
sabe muito bem que elos processos se passam certidões ele t eor, mas tambem sabe 
qn~ se passam ele narrat-iva, e que estas não são prohibiclas o passarem-se ; o so
plnsma, a que o escrivão :recorre, ele que só a passar certidões ele i;eor é q1.10 pócle 
ser obrigado,. 'não contendo. segredo, não tem logar em nenl_lum caso, e por isso 
v. s."' elevo mandar que passe a certid[Lo requerida, .:ele narrativa ou ele t eor 1 ·como 
elle quizer; e . quando entenda que. a não pó ele passar 1 n' este caso que dê a rasão 
~om a devida clareza ; para o que - - Dig ne-se v . s.n deferir ao snpplicante como 
or de justiça. - E. R. lVf.cê . 

Passe de narrativa, não contendo segredo on inconveniente. = Passos . 

Lniz ele l\foraes Castro, os cri vã.o ele um elos officios elo juizo ela correição elo civ:el 
·ela · côrte na rel::tção cl' os ta cidade do Porto, o n' elh interjnamente encarre
gado elo ela delegação ele policia, etc. 

Certifico e faço certo em como a clevassa ele ajuntamentos, tumultos sediciosos 
acontecidos n'esta cidade, em as noites elos dias 28, 29, 30 e 31 ele julho clô anno 
pas~ado elo 1827, a que procedeu o clr. juiz ele fó ra elo crime cl'esta mesma cidade, 
Jose de Vasconcellos Teixeira Lebre, e para que fui nomeado escrivão pelo~> de
~laraclos e attcncliclos impedimen tos dos tres r espectivos escrivães elo .dito: juiz.o ele 
±óra. elo crime, teve a mesma devassa principio em 26 ele outubro1 foi encerracla b ~etta conclusa para pronuncia em 29 ele dezembro, tudo elo dito anno de 1827; 
anranclo a mesma devassa cln. conclusão e a meu poder no clia 28 ele j aneiro elo 

:orrent~ anuo : o referido contém verdade na presente certidão, que passei em ob
~?l"aucm elo despacho retro1 proferido sobre a informação precedente, e à refe
Ec a. clevas.sa mo .reJorto, n'os~a cicl~cle elo P01:to, aos 22 ele fevereiro de 1828 . 

l1 sobrecltto escn vao a escreVI e assJgno. = L~w; ele JJ1o?-ctes CastTo. 

Parecer 

Á commissão encarregada elo exame orclonmlo no artigo 139.0 ela carta foi 
~)l'Csente o 1:cquerimento feito a esta camara por 1\bnucl J oaqnim Delgado Alvo, 
~ o~tros J?res.os nas cac~eiaf:i elo Limoeiro, os quaes se queixam ele que no dia 14 
( 

0 fevorCJro foram noüficaclos {L ordem do conegeclor elo Rocio parà serem aca
'l'eaclos na fôrma elo costume velho . 

Parece á; commissão que sobre este novo facto tem logar tudo quanto já foi 
ponderado no parecer que a mesma commissfi.o o:ffor ecen em sessão ele 29 elo j a-
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neu·o sobre n ·infracç~o do artigo 129.0 ela carta; e por isso o r equerimento 
mencionaclo se eleve unir ao dito parecer, para com elle ser tomado em conside-
r ação . , . . 

Casa da commissão 7 ·ele março ele 1828. = Jose Ca?mllo Fm·1·e~1·a Botelho ele 
Sampaio.= José .li,Jach~tclo ele Abret~ = .Llilannel ele JJtiacedo Pm·eim C'oHt·inho = Ro
d?·igo ele Sousa Castello Branco = Leonel Tavcwes C'ab1·al . 

. Entre os pareceres emittido~ pela commissão ele .infracções, nad~ ~~parec: re
lativamente a uma r epresentaçao que os redactores elo Portt~guez chngrram a ca
mara dos cleputaclos, ne)n mesmo elo[)· :·egistos p~rlamentares consta ~ seu _cles~ino; 
entretanto o assumpto prende com vanas peças Importantes transcnptas .Já n esta. 
obra, e por isso aqui apresentâmos a supplica com r efer encia a documentos ofH
ciaes, insertos a p:~aior parte no tomo III . 

R epre sentação 

·s enhores deputados da nação portng ueza : -Perante a camara dos senlwres 
deputados ela nação p01·tugueza vem os abaixo assignados mui r es1)eitosamente 
expor o moclo violento com que em suas pessoas, honra e fazenda foi violada n 
carta coustitLlCional ela monarchia, infringidas e · calcadas as leis cl'estes reinos. 

E ram elles collaboraclores ele um jornal iutitulaclo O PoTtuguez, que algum nome 
adquiriu entre estranhos e clomesticos, e por moderado ele icl&as, cl ecente ele ex
pressões, algum credito grangeou ele assisaclo e prnclm1te, e por firm e .e inabalavel 
na defensão ela causa · legitima e santa do rei e ela carta não desmereceu elo nome, 
já tão respeitado e illustre, de Pol'ü~guez , que elo coração lhe haviam dado seus 
r eclactores, elo coração procuraram sempre desempenhar, e sej a-lhes permitticlo 
dizer que, se muitos hem mereceram ela patria e elo r ei n'estes ultimos tempos com 
a espada, com a voz e talvez alguem com a p r-mna, ninguem com mais empenho, com 
mais lealdade, com mais boa fé e zêlo, ele certo ninguem com tanto risco e sacri · 
ficio, procurou servir o estado, e prestar tí cousa publica. Acaso, e certamente al
g uma vez erraram; alguma vez os pocleria illuclir o entendimento, nenhuma o co
ração; não sabem elles se não se enganaram, mas sabem que não pecearam. 

Se foram, porém, erros seus, se foram imaginadas culpas, ou se foi unica e abso
lutamente aquelle empenho, zêlo e cl~noclo na causa ela liberdade legitima e ele seu 
magnífico e augusto clispensaclor, o que tão encarniçada e violenta perseguição 
lhes trouxe, não poderão elles clizel-o , mas o tempo, o commum consenso, os fa
ctos b dirão ; e a camara elos senhores deputados ela nação portugueza em c6rtes 
o julgad pela singela, simples e apenas historica exposição que se segue. 

O Po1·tuguez ·era, como tudo qtlanto em Portugal se publica ha cinco annos, 
impresso com censura prévia. E stabelecida esta por lei, declarados por lei os cen
sores verdadeiros magistrados, e verdadeiras sentenças suas qualificações e cen
suras; quando a moderação elo estylo, a legalidade dos princípios não -abonassem 
este jornal, tudo qnanto elle publicasse era conforme {t lei e sem imputação para 
os pnblicadores . · 

.Meditada, porém, ha muito a cl estruição cl'esta folha, serviu de l)retexto, para 
se levar a effeito o movimento popular elos fins ele julho, que por illegal e inco~
stitncional ,que a todas as luzes e1•a, O Portuguez desapprovou e censurou e cri
minou, invocando a CaTta, citando O artigo r !'lspectÍVO e expondo a doutrina cl:e~le 
(documento n. 0 1). Não obstante isso quiz-'se aproveitar a occasião; e pelo JmfllS· 

t erio elos negocias do reino se expediu a portaria ele 2 ele-agosto (documento n. 0 2), 
em cujos fundamentos os .srs . deputados ela nação portugueza julgarão se a carta 
constitucional, seus principias organicos e vitaes, sua letra expressa foi atten-
dicla e. guardada. . . 

Sem mais corpo de clelicto, sem mais fórma ou ordem ele processo, foram pol' esta 
portaria sómente summariaclos e incurialmente pronunciados em 12 ele sete:mbr~ 
(documento n . 0 3), presos com apparato ele força armada, cercadas suas casas P01 

olla e conduzidos pelas ruas publicas cl'esta capital como salteadores, em especta-
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culo odioso para muitos, escandaloso para todos, vergonhoso para a nação, injurioso 
para o soberano, horroroso e barbaro diante das leis. · 

No mesmo dia que foram presos r equereram ao magistrado a cuja ordem o 
estavam, o corregedor elo bairro do Rocio, Amaral Semblano, que.na conformidade 
do artigo 145.0

1 § 7..0 da carta constitucional, lhes desse por escripto o·motivo de 
sua p1:isão ; e não houveram despacho, porque não é despacho o que consta 
d? documento n. 0 4. Ao terceiro dia de prisão (19 de setembro), na cadeia da 
corte, foram de r epente de manhã entrados seus quartos por offi ciaes ele justiça 
acompanhados do carcereiro, e lhes foi dada busca a todas as suas causas, camas, 
papeis, roupas, etc., etc., sem que até aqui se pocl esse saber, nem dos autos 
cons~a, o fim, o motivo ou pretexto ele tal acto (documento n .0 5) . Immecliatamente 
clepms foram os recorrentes separados dois a dois e distribuídos pelas tres prisões 
ela capital, côrte, cidade e castello. Joaquim Larcher e Paulo Midosi mandado~ 
para ~ cadeia da cidade, ahi foram lançados n'uma quasi enxovia, misturados com 
os facmorosos e r éus elos maiores crimes, em perigo ele snas vielas e ~esabono ele 
seu credito pela gente com que os empar elharam, em perda visível ele sua saucle 
pela salubri la ele elo Jogar (documento n. 0 6). Em vã-o requerera~ para lhes ser 
dado algum elos muitos quartos que n'aquella prisão havia livres e vagos (docu
mento n. 0 7); tudo se lhes denegou com os mais frívolos e ridículos pretextos 
(documento n. 0 8) . · 

Ainda dada a impossível hypothcse de que elles poclessem ter imputação por 
um facto não seu, qual a publicação ele um papel censurado, ainda assim lhes 
coJ:?petia gosar elo bene ficio ela carta, o alvará ele fian ça concedido pelo § 8.0 elo 
arttg'o 145. 0 cl'ella . Requereram n 'essa conformidade ao governo1 e não se atten
cleu a nada (documento n. 0 9). 

O ag-gravo ele injusta pronuncia era o meio que parecia mais natural para re
parar tão verg-onhosas injustiças; mas elles recusavam lançar mão cl' elle para não 
re?onhecer por este modo a auctoriclacle e competencia ele um juiz que outro cli
l'0.l to não havia para o ser em tal caso senão a commissão elo ministerio dada 
P~la portaria ele 2 ele agosto (documento n. 0 2) r etJrovacla, bem como to elas as com-
1111_ssões, e annullacla pela carta, artig-o 118.0 Persuacliclos pois que aquella injusta 
e Il~eg~al portaria havia sido obrepticiamente passada ou ignorando-a sua alteza se
rent sstma, ou illuclicb sua r eligião, não quizeram progredir judicialmente em sua 
cans~ sem ir aos pés do throno supplicar ·rever entemente a sua alteza serenissima 
se dtgnasse mandar explicar aquel la portaria, e fazer cessar com uma explicação 
at~the~:ttica d'ella o processo informe e horroroso que aquelle acto arbitraria e incon
shtuclOnal elo ministerio tinha occasiona~o. Uma de duas causas é forçoso suppor, 
ou que os ministros praticaram um acto 1;eprehensivel, valendo-se do sagrado nome 
ele sua alteza, ou que ele novo abusaram da sua boa fé, occultando a verdade, e 
con;nnetteram, portanto, aquelle horroroso -crime que tão severamente punem as 
m~rs antigas leis cl'estes reinos (ordenação, livro v, titulo «Dos que mentem a el
r el»: é forçoso suppor uma cl'estas duas cousas; não é possível explicar ele outro 
Uloclo o jogo e zombaria com que o Íninü;terio elos negocias elo reino lançou ele si 
~ste negocio com o ridiculo e ·nem sequer apparente pretexto ele que o negocio era 
la competencia elo minis ter i o ela jus.tiça1 sendo pelo elo reino que a portaria ele 2 
~e agosto se passou, ao elo reino que pertence e sempre pertenceu a inspecção ela 
1m.l?rensa, por onde ao clesembargo elo pa:ço se expedem ordens, por onde se no
~neram censor~s, por onde havia poucos dias se expedíra o decr eto ele 13 ele se-
embro . (documento n. 0 10) qtle absolvia o reclactor ou reclactores ele um jornal 
~~ con~eciclo nome e doutrinas, a T1·ombeta final. Custa a comprehencler como 
.01 possiVel que a mesma mão que r efer endou este decreto assignasse o officio ele 
I e~es~a (documento n. 0 11),_ na pr~sença ele tão justa e legal repres~ntação! Nã_o 
n:e ho_raram ele sorte os abmxo asstgnaclos na remessa elo seu r equenmento ao ml
lllsterlO ela justiça; ali foi indeferida a pretensão com outro frívolo pretexto, assim 
fo.m.o se escusaram toclos quantos recursos intentaram, posto que fundados em 
e~s , em ras_ão e em patente justiça (documento n. 0 12). 
l :D.as copras juntas ela pronuncia, auto ele summario, elo requerimento ele agg-ravo 
(e 10Jnsta pronuncia, resposta elo juiz, accorclão ela relação sobre elle, embarg-o 
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ao dito accÕrcUio c sentença, aggravo ele lei uão gum;élacla ·c ar.;sento, allegaçrio 
e sentença fin.al (documentos n . 05 13 a 22) verão os sr s. clepnta.clos cb nação por
tugueza o incompre4cnsivel c jmnais visto cscanclálo c1'este processo, cl 'csta causa 
nova no mundo, que não será comprehenclida ele povo nenhum da terra, ele nenhum 
magistmdo, ele nenhum triibunal, c ele cuja escandalosa invenção estava o vergo
nhoso merito guardado para os nossos tempos calamitosos, c para o nosso clcsgra-
çaclo Portugal. . ' 

Não fallaram elles, senhores, das perseguições menos patentes e directas, que 
foram em quanticlacle e qualidade in~riveis; não mencionaram, porque lhes falh ::un 
os documentos, a ,rergonhosa covarcha ele quem assalariava ])eçonheutos e clespre
siveis scribleros pai-a estar invectivanclo contra homens pre3os, que nãõ 1)ocliam 
defender-se, que se o tentassem lhe fariam só cl ' i s~ o um novo crime, cujo processo 
pendia, e era com estes libcllci s prejudicado. Nada, senhores, clles não querem 
vingar-se, nem sequer despicar-se ; mas não podem tocla,7ia deixar ele levar ao 
conhecimen,to elos srs. deputados ela nação portugncza, qu e o magistrado que em 
vi1:tucle ele uma I.JOrtaria (e outra a expressa letra de ordenação elo livro n, titulo XLI, 
c alvad ele 13 ele dez embro ele 1604) procedeu tão atroz e arbitrariamente, m
clindo este vil processo, segundo lh'o encommenclaram talvez, foi reconcluziclo no 
mesmo logar, sem embargo ela ordenação em contrario, livro r, titulo v, § 4 . 0 , c 
ela car ta de lei ele 23 ele novembro ele 1770. . ' 

Mais a:ffiictos elas calamidades publicas, que durante nove mczes nos inunda
ram, elo que sentidos ele sua pessoal injuria e perda, elles :;e apresentam na r es
peitavel presença ela camara, não como accusaclores, mas como queixosos, espe
rando que ella 01~ sua alta sabedoria ju]gará o que for mais conveniente e justo 
para salvar a consa publica o clesa.ggravar -os ciclaclaos offenclidos. 

Lisboa, 24 ele janeiro ele 1828. = Joaquim Lm·che?· = Ca1·Zos Mo1·ato R oma = 
Paulo !Jfidosi =João Baptista da Silva Leitão de Almeida Gcm·ett =Luiz F?·ctn
cisco Jl!lidosi = Antonio !J1cwia CouceÍJ·o. 

Em observuncia elas resoluções tomadas na assemblé::t elcctlva expediram-se os 
dois seguintes · 

O filcio"" 

In. mo c ex. mo sr . - T endo a camara elos senhores deputados da nação portu
gneza approvftdo, em sessão ele hoje, a propo'sição elo sr: deputado viee"presiclentc 
J osé Antonio Guerreiro, ela qual incluo uma copia conforme, ar;signach por Mi
guel Ferreira ela Costa, primeiro offtcial reclactor ela secr etaria ela mesma camara, 
sobre se pedirem ao governo copias authenticas elo decreto ·pelo qual sua mages 
tade o senhor D. P edro IV houve por bem nomear o screnissimo senhor infante 
D . .Miguel, seu augusto irmão, regente cl'estes r einos, e elo aüto elo juramento qllc 
o mesmo scrcnissimo senhor prestou, r eLmiclas ambas as camaras, quando assumitt 
a r egencia, assim tenho a honra ele o communicar a v . ex.a 

D eus guu,rcle a v . ex. a P alacio ela camara, em 7 ele março de 1828 . - l-J.l. mo 
e ex .mo sr. José Antonio ele Oliveira L eite ele Barros, ministro e secretario de es
tado elos ~egocios elo reino.= José Caetano ele Paiva Pe1·ei?·a, clcputaclo secretario. 

In. mo e ex. mo sr . -Foi approvaela pela camara dos senhores cl<:lputaclos da na
ção portL1gneza, em sessão de hoje, a proposição elo sr . deputado J oaquim Anto
nio ele Magalhães, cuja copia conforme, assignacla por Miguel Ferreira ela Costa, 
primeiro official r eclactor ela secr etaria da mesma camara, tenho a honra ele en
viar a v. ex .3

, sobr.e pedir-se ao governo informações ácerca elas medidas que 
se têem tomado para punir os clesacartos praticados n' estes ultimes elias, c cohi
bir os que possam praticar-se, o em consequcncia cumpre-me assim o participar 
a v . ex.a 

Deus guarde a v. ex .a Palacio ela camara, em 7 ele março ele 1828.-- 111. 010 e 
ex.mo sr . Luiz ele Paula Furtado elo Rio c~e Castro ele Mendonça, ministro e sem·e
tario ele estado dos·negocios ccclesiastieos e ele jn;;tiça. = Júsé Caetano ele Paivet 
Pen~ira, deputado secretario. 
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No dia immecliato foram apresentados {L dita, camara diversos projectos ele lei 
·e um parecér, conforme abaix o se transcrevem, entrando-se depois na cliscussã0 
elo que dizia respeito a prisões sem culpa formada, cujo artigo 1. 0 deu ensejo para 
usarem ela palavra muitos deputados. · 

Propos ta 1 

.Conhecendo os graví ssimos ipconvelliontes que podem resultar ch aclopção cl0 
P~"OJ ecto n. 0 17 8, o sendo ncccssm:io proceder com circumspecção o perfeito conhec 
Cimento de causa em materia ele tanta ponderação : requeiro que se peçam infor" 
mações ao g;óverno sob1·e os prejuízos e transtornos que póde causar a reforma da 
tabel,la que r egula os preços elo papel scllaelo. ·. ' · 

. Sessão ele 8 ele maTÇO ele 1828 . = O deputado, Antonio Lobo ele B coT7Josa Fel" 
?'ewa Teixeim Girão. 

Propos -ta 

Debalde um paiz apresenta fertil a sua super:6.cic1 lucrosas as suas entranhas; 
s~ ~ homem com proporcionados meios não cultiva aquella e estas não perscruta. 
1 ss1m em nós aponta o munclo o desairoso símile elo gallo com a perola, vendo
~?s ~obres, e sem repro~_?ntaç.[io com as nossas possessões da Afr.ica e ela Asia. 
' ,1,_ chsse em outra occasmo que sem os recursos que ellas nos offerecem, e que 
~ós . ainda não avaliâmos .ao justo, de;~iamos per~er t?cl.a. a esperança ªe cngran
c C~·ImGnto, e ficar elas ultimas na escala das naço·es ClVIhsadas; c que com elles, 
flllcas tàbnas ele salvamento para a nossa consider<1ção política, devíamos ser .opu-
cut~s e respeitados. Hei toro a minha asser ção, e venho prO})Or hoj e · á camara a 

mechcla sine qua non, para conseguirmos esses recursos, attcndenclo ás nossas 
actuaes circumstancias. · -

.o. nosso extenso territorio ela Africa produz, alem elas riquezas, que lht:J sfio 
~r~}Jnas , . todos os vegetaes elas :ncsma.s latitudes ela America, e .mui melhora
t 0~.· alg:uns; n'cl_le temos braços .mnumeros c barato.s para os cultiva_::. O nosso 

.~llltono ela Asia1 posto que hoJ e pequeno, franquma-nos as proclucçoeS"' que lhe 
lao proprias, o ponto o mais vantajoso elo Indostão, e a bem propensa população 
~e . qnasi trezentas m~l almas, que muito pócle concorrer para _o pr<::'3pera:r1 e aju-

ar-nos em tudo corclralmente, logo que nós a ponhamos em chrecçao fehz. 
h ~ nação portU$' ll~Za1 en:iq_uanto se ~nce~TOU nOS limites. q:lG a natureza parecia 

aver-lhe posto, f01 1 srm, her01ca, mas nao nca, nem elas J;llaiS Importantes: Quando, 
~Jorém, igual ao Nilo, tr.'1nspondo as margens, e alagando campos e campos, elhon
:~u levar-se . com tanta_ glm:ia ~té ao ultimo oriente, e logo a t:m mundo novo.; eu-
ao 6 qu e fo1 reconhecida pelo seu clenoclo, pelo seu commercno, pelas suas nque

zas, como a maior das nacões coevas, e cleu á civili sação universal mu impulso, 
qu~ talvez não t eni, nem t~rá parelho . Ainda a nossa fama viv.e nos promontor ios 
~ars l_onginquos ela Af1·ica i· o nosso icliomá ainda se vislumbra por todas as praias 
~a As1a, e ha-clias qu~ se eri1ar-icipon naturalmente o nosso "imperio, que no novo 
~t~nndo havíamos formado . !omos ln~os; hoj e qua~i que nos re~uzimos a ~enos 
, b:J_ne em nosso estado pnmevo, ca.mdo tanto abmxo, quanto tao alto haviamos 
d~ rcl~ . Mas o.r eiJ;ado elo senhor D. P ech·o IV! ornado com. o fanal tão fulgurant_e 
l carta constltucwnal por elle dada, vem abrrr ele novo aos port-uguezes. o cam1° 

11t0 p·ara o seu antigo esplendor, .mostrando em si est e grande r ei mais um exem
P .0 ele serem os heroes que fundam c levantam os imperios, quando os cobardes 
80 os abatem e arruínam . . ' · 
. Para en:fiarmos esse caminho, correspondendo ás briosas esperancas do nosso 
~ll~ortal legislador, convem-nos desde já: 1. 0 , desenvolver n'essas 'províncias a 

. ~gncultura, a imlnstria e o commercio com todas as forcas, e IJOr todos os aiuiza-Ctos · · • ;) . 
t l mews que nos facúltem os tratados ora existentes · 2.0 fazer-lhes e:ffectivos 
oc os os no l" ·t 1· · · · 1· l '· 1' · t · t p Jr es · · ssos c n·e1 os po Iticos e 01 vis, 1vrrunc o-as assim c a mars TIS e o I -

cios \l?of ~pprovada c remqtticla por co1Jia, com o'f:Jicio ela mesma data, ao ministro dos nego
a azcncln., que respondeu m 12, como adiante se Yerá. 
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são ; 3. 0 , pôr n'ellas o sagrado culto ele nossos paes com o decoro e respeito que 
se lhe devem; 4:0 , augmcntar-lhes a população branca, que soffrc contínuos e exor
bitantes clesfalq'Ies, mórmente na Africa. A medida que esta · proposta tem por 
objecto dirige-se, · como dis se , ao primeiro ponto elo s que agora mencionei; os ou
tros serão propostos em tempo apto . 

Reina nos habitantes d' aqu.elles paizes, com particularidacl e nos africanos, 
pergui.çoso descuido c viciosa direcção em tudo; orig inam-se estes males de duns 
causas: primeira e principal, o systema oppressi v o, desmoralisaclo e ignar o, que 
os tem govet·naclo ; segauda, os inconvenientes Çl.o clima. CLlmpre, pois, que um 
meio habil e pocleroso os attráhia docemente a proveitoso e bem dirigido trabalho, 
vencendo pela arte os obstaculos da na tureza. Corta o coraç.ol'ío o exame compara
tivo da insalubridade, da pobreza, da oppressõo cl'.esses nossos míseros 1)aizes ; e 
ela salubridade, da prospet·idacle, da liberdade ele outr os identicos, que tiveram a 
fortuna de pertencer a nações, cuj os g·overnos assentaram o seu systema colo
nial nas bases elo verdadeiro interesse publico . 

E ste meio habil e poderoso não exi ste, é preciso creal-o. lVIostra a experiencia 
que, r eunindo· se pequenas forças, que el e per si mui pouco l)odem, e acordando-se 
em proporcionado centro, obtem-se) e só assim, um grande result.:'tdo. Eis a theo
ria das companhias eommerciaes, de cuja magna utilidade ning Lwm de boa fé du
vida, sendo ajuizadamente instit11idas e reguladas . Pro1)onho, pois, a m·eação ele 
uma companhia commercial, pela fórm a elo proj ecto junto, a qual, para prospe~ 
riclade geral ela monarchia, promova nas nossas províncias de entre os tropicos a 
agricultura, a indnstria, o co·mmercio e a navegação, fazendo uma porção r eunida 
e poderosa de nacionaes o que individualmente separ aclos rllio podem }) 01' ag ora 
fazer, faltos ele meios. D'este modo, estabelecendo um commercio, no emtanto ex
clusivamente portuguez entre as duas grandes e tão di versas partes elo r eino, 
metteremos em giro necessario e proveitoso os qna.-si estagnados capitaes dos par
ticulares ; vivificaremos toclos os r amos ela prospericlacle nacional quasi exangues, 
muito diminuiremos a a.ssustaclora exp01·tação do:S nossos metaes, e dentro de pou
cos ann.os r eapparecercmos c$a]ientemente no mercado das nações, havenLl o ligado 
entre si vantaj osa 13 quasi indissoluvelmente tocl as as fracções ela monarchia. 

E ste' proj ectado systema commercial, não s6 tem por objecto os Inencionados 
melhoramentos, e eng randecimento d 'essas províncias , mas tambcm livrai-as da 
quéda subitanea. e aniquilaclora, es tando infa lli velmente proxima a abolir-se, por 
trataclos, a exportação dos escravos . Desgraçadamente as provindas de Augoln, 
de lVIoçam bique e ele G o a firmam 11 sua cxistencia, n ' es te cleshnmano e miseravcl 
trafico ; Angola e Moçambique fazend() -0 directamente, c Goa indirectamente, des
pachando para Moçambique. as fazendas grossas de algocU:Lo, com que nos sertõ~s 
se compra a escra vatura. A vista. d'e.sies dados pese-se a gravidade. e urgenciLL 
da questão. 

Nem mettam susto as restricç.ões e a.s isenções propostas em pró da compa· 
nhia n' estes primeiros tempos. O clesemboL':io e () empate ele grandes sommas, _etn 
que ella tem ele enkar, merecem adequado proveito, e á vista elo interesse Im
meus() que tem ele vü· a tirar o estado e os particulares, gostosamente um e on
troo devem supportar algum tempora.rios c leves sacrificios, ele que desde logo 
irão obtendo progressiva compen.sação. Algumas companhias em grande temos tido, 
c com vantagens, sempre qtle a boa intelligencia as tem dirigido. D~estas ainda 
nos r esta a companhia das vinhas elo Alto D ouro, a que é devida- a actu al opn
leneia do P orto, e quasi toda a subsistencia de suas immediações ; tivemos a com
panhia do Par~:'L e Maranhão, e a ele Pernambuco e Parahiba, as unicas merece
doras ele tal nome ele quantas fizemos para o ultramar; levaram ellas esses paizes 
110 auge ele culttu·a e riqueza, em que hoj e estão ; e a lei judi-ciosamente as dissol
veu depois que obteve o seu fim, isto é, havendo posto os particulares, pela 
acquisição de cabeclaes snfficientes, em estado ele fazerem inclividualmente l~ 
commercio vantaj oso. A companhia ingleza ela Inclia está . senhora do commerciO 
da Asia com prodigiosa utilidade ela Grau-Bretanha, e dentro ele pouco tem es
t.abelecido na foz do Ganges um emporio el e todo o mundo. 

Fora da esphera ela companhia eleve ficar a cidade de Maca.n. Encravada no 
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impeóo da Cltiua, tira cl'elle toda a sua suhsistencia, c vem-lhe os seus Teclditos 
do co~mercio que com as nações ·europêas c com algumas asianas fazem n'ella 
os. 0~11!-ls como scuhores. D escaícla g radL1almente ele sua p osse e indepenclencia 
rllll:~lYas .P.elo ~vergonhoso el es} eixo elas passadas aclministrações~ é ~.oje ,mais U~la 
~ltoua pnvllegta.da elo que uma p·aça portugueza ; a gnüa de Camoes e a precw

\tclade que n' e lla ainch conservâu1os . Recup erar com prudente e clecorosa hahili
c ade (em alguma occasiào prospera, corno a que tivemos e perdemos ha quatorze 
anu.os) a nossa p osse e indepenclencia primitivas, e estn.belecer-lhe desde já um 
vorto franco em toda a sua plenitude, bem r egulado e administrado, eis o que 
Julgo podermos ali fazer ele melhor . 

. Senhores, não cessarei ele r epetir que vejo imminente á nação portuglleza a 
1X,:ats ~lorri vel catastrophe finauceira. V amos a ver em nós todo s os mares elas na
çoes Italianas actuaes, sem possu irmos nenhum cl'esses bens~ O n osso numeraria 
vfe-se indo, sem ser sabstituiclo como cl'antes; a unica exportação que t emos de 
a. gum vulto, é. a elos vinhos elo Alto Douro; mas ella não equivale tal vez á vi.ge 
S~tna parte elo que importam os estrangeiros, e mesmo assim v ao decrescendo . 
Nem poderemos r ecorr er ás quasi permutações, que por ora ainda vão sustendo 
nrna naçfl.o vizinha; nós não temos que pernn1tar. Pesa sobre n6s uma divida 
eno1r~ne, a que est!io hypothecaclas grandes porç.ões elas u0ssas desfalcadas rendas 
P?- hcas . Pesam sobre nós impostos gravíssimos, com qtw n fi.o po clemos, e esses 
amda desigualmente lançados. -
l Para pairar a esta tormenta, c a final smdir úvante, é-nos preciso desde já,_ 
~em. da mais se vera e b em entendida economia, buscarmos recm·s.os nas f~ntes 
c e rtqueza que possnimos obstruidas, começando a desentupil-as elo modo que 
aponto. _ 

- O governo apresenta-nos este anno nm deflc-it de 10 milhões. Aonde vamos 
Pat:ar? Aonde iremos buscar essas exorbitancias·? Ai ela nação, se não a~tentarmos 
sen a, e energicamente em sua posição critica ! 
. Senhores, claro está me falta a precisa profundeza em conhecimentos commer

c:aes i assim offereço em bruto a ml.uha concepção, e os meu~ desejos n' este suc-
0-}pto r elatorio, e n 9 proj ecto seguinte , guiando-me por essa 1·ec~a msão que Cícero 
(z i raglllento de Republiw) r eputa: Lei por excellencia) obv.ia a quem pensa) mestTct 
~e ace?'tos) clesviadoJ·a de faltas. A sabedoria ela camara fará o q uc melhor en-
encl.er na clirecçKo elo verdadeiro interesse pnblico1 â.e ct-0o zêlo tem dado mui 

lllanlfestas provas . 
P r o j ecto cl.e l e i 

Artigo 1. 0 Auctorisar-se-ha uma companhia ele accionistas portnguezes para 
nas províncias de entr e os tropicos fa~er exclusivamente a importaçlío, exportação, 
cornpra e venda, em primeira mão1 ele toclos os generos por contrato ele vinte an-
nos a fi J - l · l · · ' ' m ne n'ellas l)romover a agrwu tnra, a me nstna, o commercw e a na-
l'eo·açNa . l h . t o c o, com as bases espeCificac as nos paragrap os segmn es : 

1 § 1.~ A importação dos generos exoticos, que ser ão ele producção e fabrico p0 coutmente portJ..wuez europeu, só tení. logar saidos elos portos ele Lisboa e 
t .orto) nos da ilha cl ~ S. Thiago, ele Angola, ele l\1oçambique e ele Goa; el'estes en-
81~postos ser ão fornecidos a cacla um elos competentes territorios: exceptnam-se por 

Ae~~ anuos as fazendas ele algodão pintadas e grossas, que serão compradas na 
Sla as . 1' • cl l c1 ' que r estnctamente 10rem preCisas para o consumo e caca anno; e 

c entro elo praso elos seis annos a c9mpanhia as fará fabricar n'essas províncias 
chm algodão indígena; exceptuarn-se tambem por tres annos o chá e os g-eneros 

0 a~acl? s coloniaes1 que n'ellas ainda se não cultivem, os ctnaes serão comprados, . 

S plnneu·o na China, e os outros ne Brazil
1 

nas quantidades r estrictamente ]Jreci-as pa · · 
nh' lh~ 0 consumo clt? cada um anuo; e dentro elo praso elos tl•es annos a com pa-

ta os fornecerá produzidos n' essas províncias . 
c1 § 2 · 

0 
Os generos ele exportação de cacla uma elas províncias ser ão deposita

l)o~tn~s seus r especti.v;s entrepostos menciona.clos no § 1.0 , e só ·cl'elles serão ex-
.t 

01 aclos para L isboa e Porto. ' 
just~ . 3· 

0 
Ametacle ela~ acções pertencerá a essas provincias1 di viclicl~, como ~o r 

' e a outra ametacle será elo continente em·o1Jen; porém, s·e nas clttas provm-
2G .t 
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c ias não -houver acçõcs l>astantes o continente europeu poderá completar o total 
cl' ellas. . 

§ 4.0 Toda t1. embarcação, sej a ele que lote for, de que a companhia se servir, 
ser::i propriecbcl e e construcção portugueza. · 

§ 5 . 0 A companhia pocler::'L possuir a 'essas provinc ias toda a sorte de preclios 
c ele manufactnras ; emprehcncler::i e animará desde logo a cultura do assucar, elo 
algodão, elo caf6, do chá e elo arroz ; poderá emprehcncler quaesquer outros gcne
ros ele agricultura e inclustria; exceptc1am-se a cultura· . elo tabaco e a colheita d a 
urzella, que fi cam sondo privativas elo estado. Emprehcnclerá demais todos os 
o·eneros ele mutura c inclustr ia quo por leis lhe forem marcados. 
0 

§ 6. 0 A companhia não pagant direito algum ele impórt'ação e ele exportação 
durante os· dez primeir os annos; exceptnam-se o oiro e o marfim, pelos quaes pa
gará só ametacle clos•clireitos que actualmente se pagam . Nos outros cl ez annos ser
lhe-hão :fixaclos direitos o mais modicamente que permittirem as circumstancia:s cb 
monarchia. . 

§ 7.0 A companhia poderá exportar, logo que possa, para os portos mencio
nados do continente poi'tuguez europeu; porém, :findos que sejam os dez, primeiros 
ha de fornecer-lhe, pelo menos, o assucar, o algoclão, o café, o chá e o arroz no
cessarias para @ seu consumo. 

§ 8. 0 A companhia será intitulada «companhia ele entre os tropicos>>, e n sua clí
r ccção residirá em Lisboa, onde tambem terá logar a assembléa geral dos accio
l1istas. 

Art. 2. 0 O porto ele 1\l[acau sent creaclo porto franco em toda a sua lJleni
tude. 

Art. 3. 0 O governo, ouvindo po:r escripto sobre a pre,'3ente lei os· doze primei
ros negociantes de }Jrimeira ordem que se apresentarem como accionistas, ~\.cerca 
elo moclo adequado ele levar por esta via a nação ao auge ele esplendor e opulen
cia ele que é susceptível, apresentadL esse relatorio ás côrtes com o. seu parecer, 
logo que possa, a fim c1e se proceder á formação ela lei r egulamentar ela compa
nhia, se o governo, ao apresentar o dito relatorio e parecer, não tornar a iniciativn. 
sobre essa mesma lei. · 

Camara elos deputados, em 4 ele março ele 1828 . .:...._Antonio José ele Lima L ei
tão. 

Projec-to de lei 

Não continuemos a· ser /espectadores cstacionarios c insensíveis aos extraorcli
narios acontecimentos elos nossos dias, que têem alterado as r elações politieas e 
commerciaes ele todos os paizes, e muito principalmente as ele P ortugal. 

Procuremos seguir quanto poclel'mos a marcha c providencias que as nações 
mais adiantadas, nos tres ramos ele inclustria, de que nasce a riqueza publica, têem 
acloptaclo para a proteger c augmentar. · 

Nas elifferentes consultas elo conselho ela fazenda c ·ela real junta elo commcr
cio, que vieram a esta camara a meu r equerimento, vi· constantemente, tanto ela 
parte elo governo, como cl'estcs tribunaes, o mais decidido desejo ela prospcriclacle 
e a.ugmento ela nossa industria manufactnreira ; e devo confessar que n'ellas achei 
os verdadeiros princípios que nos elevem guiar a tão importante fim . 

Examinei os mappas es taclisticos elo numero elas fabricas clenominadas 1·caes, 
actualmeute existentes, seus objectos e localiclacles, c ela qualiclacle e quantidade~ 
elas materias primas e brutas, que por provisões se lhes concediam livres ele di
r eitos, pagando sómente os 3 por cento elas fragatas. 
· Reconheci qLw com as melhores intenções se não conseguiram aquelles melho- . 
ramentos _que se esperava~1, e que pareciam ser consequen~ia necessaria ,elos prin
cípios mm~ ex~cto~ e lummosos,. o que talvez se conseguiriam, se estes principias 
tivessem s1clo apphcados convemeutemente e na devida extensão. 

Em legar ele se prot.eger e animar .em geral a inclustria nacional, protegera1ll
se incliviclnos e estabelecimentos cletermmados; :fizeram-se sacr.ificio s a favor cl' cstes 
exclusivamente, o artista laborioso e habil, porque era pobre, nU.o fo i auxiliado ~le 
maneu·a alguma, c nem ao menos se lhe davam livres ele di reitos as materias bru-



tas, que vinhn.m receber elas suas m:1os o valor que n!~o tinham e augmentar a ri
queza naciohal. 

A experiencia mostrou palpavelllentc qu,anto errado tem sido este systcma ele 
1;·rotecção, porque nem as artes se adiantaram, nem as fabricas prosperaram. T·al 
e a sorte de quem faz consistir em exclusivos a sua fortuna; porque, logo qne 
cessam os exclusivos, desapparecem os estabelecimentos a quem snstentavarp. . 

Pa ~·ranclc facilidade com que a r eal junta do commercio passa presentemente 
as. provisões para as fabricas conclui eu, qne ella r econheceu o erro ele se pt'otete:· só mente a industria em grande, c que resolveu por aquelle mo elo collocar ele
, aixo ele igual protecçEio quaesquer officinas ele inclustria f abri).; nem outro pó de 
ser o s_eu fim que a justiç.a, a rasao e ntiliclacle publica ha muito r eclamam. 
_. De1xarei para a discussão elo projecto, que agora tenho a honra ele apresentar 
a. cam.ara, o desenvolvimento elo que acabo ele expor, e a n ecessidade ele se appro
var a doutrina e providencias que n' elle proponho; limitanclo-me a dizer, que a 
r>rotecção clirecta é a uuica efficaz, e qne ella consiste em não incommocbr, nem 
f,er_t~1~'bar os m:ti_s~s, cleixanclo_-os trabalh~r linemente em seus o:fficios, _em lhes 
::Ihtar a acqmslÇlLO elas matenas n ecessanas ao em1Jrego de sua mclustna, e eJl!. 
vocm·ar mercados c promover o consumo dos seus proclnctos, elesembaraçando-a 
c os tropeços e direitos que a isso se oppõem . . 

Não r cceiâmos c~esfalques · w:ts rendas elo estado, pelo contrario ellas crescerão. 
l1aprop_orção em que crescer a riqueza individual elos cidadãos. Se não adop!ar
rn?s me10s fortes e positivos, nem teyemos população, nem rendimentos publicas; 
; Inclns.tria acabará de todo, e, por falta ele occupa:ção e subsistencia, continuará a 
orçada emigração elo reino, que nem é justo, nem possível impedir .. 
. A formação ele pautas para as alfanclegas é a operação mais clifficultosa elos 

governos . Qualquer erro na quantidade elos direitos ele entrada ou ele saída tem 
~?~sequencias desastrosas . Nós o temos sentido, e sentiremos. Ellas exigem a mais 
seria reflexão e estudo elas circumstancias partiqulares da nação, para se combi
narem e applicare\n competentemente ao solido principio ele economia política. 
re. E~quanto, pois, _se não conch1:e a pauta geral7 em que se está trabalhando, 
di:olV1, por me parecel' urge~te , e q~10 em nacl~ se embaraçare\. com as bases ela 

a pa~lta, apresentar o scgnmte proJecto ele le1 . 
. Art1go 1. 0 Em todas as alfanelegas elo r eino pagarão só mente o clirei to ele 1 

P~r _cento por entracla, sem clependencia ele ordem ou provisões ele tribunal ou au
c orlclacle, qualquer que seja, os scgtlintcs gcneros ou materias em bruto e primas, 
a saber : · 

Ferro, aço, chumbo, estanho, bronze, cobre, OH outro qualquer metal em bruto 
0 ern barra. . 

Üiro e prata em pó, em barra e amoedado . 
Canhamos, li:nhos e algodão em rama. 
Pelles e couros ele animaes em cabello· proprios para cortume. 
Pelles e pcllos ele animaes proprios para a manufactura ele c.hapéus . 
DS rogas, cascas e paus proprios para tinturarias. 
I ~ela cn~a . 
A~s m~rmas _finas ele H espanhn.. 

catrao e p1xe . 
Machinas. · _ 

g· 1
1

oclos os mais generos não especificados n'este artigo ficarão st~jeitos ao P.a-
amento ela totalidade dos direitos est~beleciclos nas pautas por entrada. 

em Art. 2 · 
0 

Os generos mencionados no artigo' antecedente, que forem produzidos 
ele t;~ialqner ~la~ provinci~s da monarchia portugueza, serão isentos ele pagument_o 
re t 08 os dn·mtos de sa.).da e entrada em todos os portos, quando navegarem ch
bec a?lente ele uns para outros, inclusive o 1 por cento; e serão _alem cl'isso ~am-
~sentos elo pagamento elo quinto ele mineração os generos extrahiclos elas mmas . 

por 0~t. 3.o Nas alfancleg~s elo reino pagar[{o por saída sómente o direito de 1 
elo. nto, sem clepenclenCia ele attestacão exame ou outro algum documento, . to
c111! 0

.
8 procluctos ele inclustria nacional, e; b em assim os ele inclustria estrangeira, 

tiverem entrado no reino. 
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Art. 4. o· N enlmnm auctoricbdc :fiscal, j Lldicial ou aclmini:;trativa tení iuspecçtio, 
superintendencia (/ll ingerencia alguma ~obre os methodos de :mannfacturar adapta
dos pelos fabricantes, nem sobre a qu_altd~de dos ge_ne~os mannfac t~U"ados. 

· Art. 5 . ° Fica 1·Ewogada toda a leg1slaçao contrana a presente le1. 
Camara dos senhol'es clepu~aclos ela nação portngueza, 8 ·a e mn.rço ele 1828.= 

' Fmncisco Joaquim lJktia. 
Proj ec-to de l ei 

O direito de interpretai" as leis est~tr consignado na carta, e é umn. das attríbtú
ções elo poder legislativo, s·egnildo se vê elo § 6 .. 0 do artigo 15. 0

, e é por isso, se
nhores, que eu vos proponho a; interpretação e declaração elo alvará de 5 de junho 
de 1824, que confirmou o decreto elas extinctas côrtes ele 20 ele março ele 1821, 
na parte que extinguiu os direitos banaes. . 

Sabido é, senhores, que, depois que se publicou aquelle decreto de 20 de 
março ele 1821, sempre se entenderam extinctos como banaes, não só os exclu
sivos de fornos, moinhos e lagares, mas tambem os exclusivos de boticas A esta
lagens, os r elêgos e as fnmagens, e n'esta intelligencia se continuou mesmo depois 
ao alvará ele 5 de j.unh0 ele 182L11 que COnfirmOU aquell e decretO ele 18211 Da parte . 
que extinguiu os direitos banaes, de maneira: que os povos nunca mais pag ara.Dl 
similhantes direitos, nem os ministros ou r endeiros ii scaes mais os exigiram. Sue
cede, porém, que o conselho da fazenda, por uma provisão de 8 de julho ele 1826, 
artigo 5. 01 que r emetteu ao provedor da comarca de Vianna, declara qne sómente 
eram banaes, e se deviam considerar extinctos pelo alvará de b de junho ele 18241 
os exclusivos el e fornos, moinhos e lagar es e nenhuns ontr eJS di1·eitos ; e ao mesmo 
tempo que torna a fazer reviver e pôr em pé os exclusivos ele estalagens e bo
ticas, os relêgos e direitos ele fumagem, manda positivamente áquelle provec1or 
faça arrecadar e executar os direitos ele fumagem, que ao senhorio da Barca pa
gava;m os povos c1'aquelle districto, e não tinham pago élescle 0 anno ele 1820. 

A vossa penetração e perspicacia, seBhores, não escapará ô estado ele pertm
bação 'e ele desgraças a que foram r ecluziclos aquelles infeliz~s povos 'COm aquella 
provisão, e os gravames e prejuízos que têem supportado, soffrenclo milhares ele pe
nhoras e ' execuções fiscaes em seus bens, para pagamento ele · direitos que, por 
virtude ele uma lei, não tinham pago desde o anno (le 1820, e, em observancia 
da mesma, não lhes tinham sido exigidos. 

D ebalde luctam aquelles infelizes no juizo ela ex ecutaria, r eclamando sua jns.
tiça e obse1·vancia da lei; porque o juiz da execução, ligado por aquella provi são 
do ·conselho da fazenda, não pócle proferir outro clespacho que não sej a o mandar 
progredir a execução; e é sem cluvicla. que este fogo ateado pela cobiça elos r en
deiros e exactores, e não menos p elo interesse que r esulta aos ofliciaes ele j ustiça1 
vae passando com ra})iclez ele uns a outros clistrictos, c em breve veremos merg-tt
lhaclos os povos em um labyrintho de demandas e execuções, uma vez que o po
der legislativo não tome este negocio na consideração que merece, interpretando 
e declarando autheoticamente a lei. . 

Para evitar pois y·sta calamidade, que já softi·e grande numero de povo e ameaça 
aos outros, é que eu julguei propor-vos, senhores, a interpretação cl'aquelle alva;rú 

· e decreto, cleclar anclo-se authenticamente quaes são os direitos banaes extinctos 
por aquelle decreto, approvado p elo clito alvará. E não aclmittindo duvida que este 
alvan\. supprimiu como banaes aquelles clireit0s, que n'aquelle decreto se chama
ram e consideraram banaes, r esta sómente saber quaes foram esses direitos que 
n 'elle se consideraram banaes. · 

Para se saber quaes foram os direitos qtte n 'aquelle decreto se consideraram 
banaes, basta sómente ler o preambulo do mesmo decr eto : n'elle se diz expr essa· 
mente que n'aquelle decreto se vão supprimir e exting·uir os serviços pessoaes e 
·direitos banaes, por serem contrarias á liberdade elos cidadãos e ao augmento da 
agricultura e industria, e por COl.!lsequencia fica claro a todas as luzes que tudo, 
que n 'a:quelle decreto não for serviços pessoaes, são sem duvida consider ados 
direitos banaes; e pm· c0nsequencia não só são considerados n'aque1le decr eto 
conw direitos banaes os exclusivos elos forno s, moinhos e lagar es,· ma.s ta.mbem os 
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: ,xclnsivos de ~oticas c estalagens, . de que tudo se trata no a~· tigo 2. o] c assim 
d'tmbem os r elegas e as fmnagens, de que tudo se tra~a nos art1gos 3. 0 , 4. 0 e 5. o 

0 n:esmo decr eto, por isso que ningL1em dirbÍ ·que estes direitos e exclusivos são 
sel'v}ços pessoaes. • 

.A vista cl'este arg umento, que no meu entencl er é terminante, julgo desneces
~a~·lo r econ er á hist oria diplomatica para mostmr que cada um d' estes direitos 
tOiam Set:1pre considerados como direitos banaes, filho s do clirei.to feudal, e que 
tem po~· fim um reconhecimento ele vassallagem ao senhorio da t erra, direitos es-
es extmctos por todas as 11ações ci vilisadas, como contrarias á dignidade do ho

f em, p or serem como um ferrete da escravidão pessoal, e finalmente por serem 
c e grande detrimento para a agricultura e industria . 

Julgo tamb em desnecessario, senhores, r ecorrer ás r egras de hermeneutica, 
~~~e nos ensinam que aquella lf) i, que pela sua natureza e p elo selt obj ecto é de 1
d
0 :~·esse publico como a .present"e, terá sempre uma· interpretação extensiva, de-
Uztcla elo ' N d . . . N .!. . 
,. «· sua r asao e o seu espn·lto, mterpretaçao esta que ser<t sempre pro-

pua ele todos os tempos e de todos os logares. . . 
Prol)Onho, portanto, o seguinte artigo : · 

111 
Artigo_ unico . Todos os exclusivos, privilegias, direitos e obrigações, expressa

.~~te. des1gnaelos nos artigos 2 .0
, 3 .0

, 4 .0 o 5. 0 elo decreto ele 20 ele março de 1821, ll .a? mterinamente julg·aelos supprimiclos pelo alvará ele 5 ele jnnho de 1824, como 
c 1 e I tos banaes. = O deputado, Francisco Xavim· Soares de Azevedo. ·· 

.Pà:t~ecer 

. A commissão especial de marinha, encarregada ele fixar a força naval sobre 
a 1n_fonnaçào elo governo, que foi transmitticla a esta camara pelo ministerio da 
~narmha em officio de 8 ele fe vereiro proximo passado, tendo examinado attenta-

c~c~te o c.itado offi cio c mais documentos que lhe são relativos, notou que dois 
Iam os . . b' á 'd N b fo. pnnc1paes o ~ ectos que se a presentavam G sua consr eraçao, a sa er: a 

11 Içl naval permanente c a força naval para o serviço elo anuo corrente. A força 
o·~va permanente compõe-se, tanto elo numero elos vasos, como elo p essoal para os 
f'L;1~\necer. Emqnanto ao numero elos vasos observa a ccimmissã.o, qlle em Por
dega nnnc~ houve lei que r egulasse, nem o numero, ne m a qualidade elos vasos, 
de que_ clev:a constar a marinha de guerra, dependendo uma similhante regulação 
ele lllln senas e pl'oftmclas combinações, derivadas da consideração política que 
C' ve J?er tencer a P or tugal, como potencia marí tima, elos tratados ele alliança a 
<llnprtr l N d l N • J ·a.- . est . ' . . c a extenrmo as nossas r e açoes commeretaes com os cuuerentes parzes 

sã raugen·os, e sobretudo elo es taclo elas r endas publicas; e r eceiaudo a commis
Pc 0, e:&:cecler os limites das suas a ttribuições, por este mo ti v o se ·abstem ele inter
e~~ .. O S~n parecei~ sobre Ulll . t ão ÍID p ortante objecto,. cl: vendo por COnsequencia 
e , · parte cssencral ela força p ermanente ficar subststlnclo como presentemente 
P~~s~~' a.té qu e ·o estado elas finanças permitta clispor de alguma quantia para o seu 

gJ: esslVo augmento. . 

0 Pelo que r espeita ao pessoal, a commissão ig ualmente observa que, aincla que 
se~n.mero dos officiaes superiores da armada r eal seja pouco maior, e o elas clas
tnb ,

8
l
1b["lternas muito menor elo que se acha regulado pela r esolução el e 9 de ou

gra~~lec e 1796, a13sim mesmo a sua totalidade não deixa de ser excessivamen.te 
fer . ' :e. at tenclennos a que n'aquella ep ocha a for ça naval em, com pouca chf-
11111:~y~l Lnpla ela que actnalmente existe; sendo a principal causa, de que procede 
zil a _desproporção entre o pessoal e o material, o haverem r egr essado do Bra
ticaacl~ator part: elos officiaes ela , arma~la r eal, qnancl_o succecleu a separação_poli~ 
porém ~nel l e es L~clo , e ficarem la quns1 to~lo~ os nav10s ~la nossa antiga m~r~nha, 
v-ora 't o mo muito b em lembra o ex. mo mmtstro ela mannha, nenhum arbttno fa
llovav~órse pócle tomar a es te r espeito, emqnaúto por uma lei orga.nica se não der 

A ~a ao corpo ela armada r eal . 
ele 17gtngac1a .real. ela marinha de_scle q cleureto ela_ sua Cl'eação de 28 ele .agosto 
22 c1 tem ttclo diffcrentes organ1sações, até á ultima que lhe clen o decreto de 

e outubro Qe 1823, pela qual fi con r eduzida a dois bataJhões, cacb um com.__-
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posto ele oito comp::mhias , c amhos com a fo rça no estado completo de 1 :6±7 pra
ças ; força esta que estit em harmonia com o material ela marinha, ú cxcepção elos 
officiaes aggTega,clos, ot"\io numero é tambem crescido pelas mesmas causas que 
já ficam poncleraclas r elativamente aos offi_c i a~s elo corpo ela armada, r eal; comtt~clo 
a commissão, ·attenclenclo ao estado ele paz, J n]ga que se eleve adaptar a mechcla 
proposta pelo ex.mo ministro ela ma1·inha, emquanto a conservar -se este corpo 
com a sua força actnal, sem ser elevado ao estado completo, e como esta força .é 
equivalente a 68 praças ele pret par companhia, vern. a ficar o total das clezeseiS 
companhias cOID})Osto de 1 ;088 elas mesmas praças, poclenclo reputar-se este nu
mero como estado COJD}Jleto no pé ele paz . 

P[J.ssanclo agora a tratar ela força nn.val para o serviço elo anuo corrente, para 
o qual, segundo a informação elo governo, se suppõe necessario o armamento ele 
uma nau, duas fragatas, i:res corvetas, dois berg~ntins , tres cbarrun.s e cinco cor
r eios, a commissi:io, considerando o estado de paz em que nos acbfimos com to
elas as potencias, e que por este motivo apenas ser ão precisos alguns vaso-s arm::t
clos -para }Jroteger o commercio elos insultos elos piratas c para sustentar as corn
municações com as possessões uli:l'amar.inas , julga qtw será suffi ciente conservarem
se armados no presente anuo sómente uma f1·agata1 clnas cor vetas, um bergantim, 
tres charruas e cinco correios, alem ela nau D. João VI~ que a commissão entende 
que se el eve considerar como força cxtraorclinaria, visto que o seu arma,mento ba 
ele cessar, logo que se concluir a commissão em que actnalmente se acha ; econo
misando-se por este modo a clespeza que se faria com o armamento ele uma fra.
grata, uma corve ta c um · berg·antim, que se diminuirão ela for ça proposta pelo 
governo: 

A commissão julgn. tambcill do seu dever declarar á camara que se afastou 
u'esta parte ela :proposta do governo, não tanto pelos motivos que ficam expostos~ 
como })elas apuradas circumstaucias do thesouro publico; pois, a não ser esta mul 
attenclivel r asão, certamente a commissão não proporia diminui ção alguma nn. 
força naval, porque mesmo no caso ele não haver serviço em qi.1e tocla ell::t 
se empregasse, comtuclo sempre se cleveria eonservar armada para r:;ervir ele 
eseola, pois é na .paz que se criam officiaes e marinheiros para a guerra;, alem 
ele que os navios m·maclos são tambem outros tantos viveiros cla marinha mer
cante. 

A commissão não incluiu n' es ta força os vasos clo d epartamento . ele Gon., por
que a g rande clistancía em que nos achâmos elos estados ela Inclia não permittc 
fi xar com exactídão o seü num.er o1 nem poderia j á ter lagar este anuo qualquer 
disposição que ora se adaptasse para este fim ; clevcúdo por es te motivo ficar ao 
prudente arbítrio do capitão general cl ' aquelle estado r egular ali a força marítima 
segundo as occon'encías el o serviço c as ordens elo govemo . · 

Ig ualmente a commissão não comprehendeu na mesma força a esquadrilha elo 
A1garve, pela natureza das embarcações elo que se compõe, não obstante concor
dar que se eleve conservar no pé em que actualmente es tá, pois a cxpcriencia ele 
muitos a unos tem mostraclo a neccssiclatle de haver n ' aquella costâ uma similhant~ 
força marítima, não só para auxiliar o importante serviço da s::mclc publica , q:1e 
n'aquelle r eino se torna muito melindroso pela pro:ximiclacle ela cos ta ela Bm·bana, 
mas ta:mbem para evitar o c1esembarque dos contrabandos e proteger a nossa 
pcscana nos mares ele L arache. 

· Parece portanto à commissão : · 
1- 0 Que a força naval orclinaria para o serviço do anno corrente deve ser ele 

uma fragata, duas corvetas, um bergantim, tres charruas, c cinco correios, alem 
elos vasos do c1ep~rtamento ele Goa e ela esquadrilha elo Algarve. 

2. 0 Qne a umca força naval extntorclinaria sej a a nau D. João VI, em quanto 
durar a sua actun:l commiss~o; ~canela. o governo n:uct.01:isaclo para qun.lqner ~utro 
a~·mamento que ctrcumstanClas lmpreVlstas possam exrg tr, clanclo conta ás co_rtes, 
a fim de se1· á.bonacla a clespeza no orçamento do anno prox imo futuro. . 

3. 0 Que a brigada r eal da marinha se .conser ve organisada como está, em cl oJS 
batalhões. ele oÍ ta companhias cada um, ficando porém cada companhia com 68 
praças do prc·. t, por conseqt:encia to elo o corpo com a força de l : 167 praças :1e 
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todas as classes, sendo esta for ça considerada como o seu estado completo no pé 
de paz. 

Oa.mam elos depu tados1 em 8 ele março ele 1828 . = João ela ]J1ata Clwpuzet = 
F?·anclsco ele Paula Trcwassos = JJfannel GoncaZ.Ves ele Jll[ú ·ancla.= Antonio José de 
Lima L eitão= A lcxancl1·e Thomaz de JJI[omes s;wmento= Fmncisco Joàquim Metia =-= 
Francisco ele Bo1ja Pereim de Sá. 

. N~ outra cn,mara discutiu-se a proposição sobre a inviola.bilídacle,, cb . casa do 
Clda~lao, assumpto que. ficára adiado em 11 ele fevereiro, conTorme Já ehssemos, 
~nsc1t~.nclo por parte elo principal impugnaclor .novos argl\mentos com o fim ele 
unpccln· que obj ccto tão importante obtivesse voto approvativo. E is a 

Discussfto 

c . ÜONDE DE S. MIGUEL : -Eu fu i quem propuz. o adiamento d'csta lei, n[to por 
leixar ele conhecer que, sendo ella uma elas r egulamentares prescriptas na carta, 
e~·a necessario que se fizesse, mas foi p orque não via n'ella uma garantia. suffi.
Clente para a casa do ciclaeUio que deseja viver pacifico á sombra ela lei, e sim 
l~m.a perfeita e especial guran tia para as lojas maçonicas c sociedades secretas, 
1 ~~rovaclas e coudemnaclas por todas as leis; por isso não me arrepenclo -ele o ter 
ac Iaclo para mais maduramente pensar sobre o modo ele e vitar o mal, cumprindo 
a .carta ; tendo-a , pois, examinado com toch a r eflexão, encontrei em quasi todos 
~s ~eus artigos motivos ele emendar , o entre elles um que é manifestamente con-
rar1~ á carta -const itucional; se a camara o permitt isse eu desde já cliria qual era 

0 artigo qu e me p er suado infringe a carta, conceclenclo um caso mais elo que ella 
l)l'~screve para ele noite se poder entr ar em casa elo cidadão; esta só rasão bas
~~rm })ara ella se r ej eitar, pois todos sab em que é positivamen~e proscripto no ar
cl~o 14~. · 0 ela carta q_uc nada se pó ele augl'~cntar ou d~minuir cl'ella, sen ão passa
t t~s qu a_,~ ro annos1 e :sto pelo modo presc~·1pto nos a~·tJgos 141.0 ato 143._0

; come 
do, nao tenho cluv1cla em que se aebmtta o proJecto na sua gencrahclaclc, e 

quando se discutirem os artigos eu manifestarei as minhas icléas. 

11 ÜONDB DA PoNTE : - E u acho quo esta lei deve ser discutida na sua genera
tc acle . Eu tambom vejo n 'ella a.ntes a violabili:clacle do que a inviolabilidade da 

casa elo · 1 1~ · t " t t l • ?~c ue ao, o mesmo encontro um artJgo que me parcc.o oppos o ct car a, c 
a vez SE\Ja o mesmo em que falia o d igno par. Mas o proj octo eleve ser discutido 

na SC]a generalidade c elepois é que se poclení. fallar e.ui cada um elos artigos . 
O ?NDE DE LINHARES : - Eu voto peJa admissão elo proj ecto, e a rasão é esta . 
.. artigo elo projecto ele lei qti.e ::;e r efere {t in vio1abilic1ade ela casa do cidadão du

l o'tnte a noite é copiado litteralmentc ela car ta const itucional, e por consegtcintc é 
llill ~rtigo que, sein precisar ele l ei r egnlamentar, eleve estar em completa obser
v-aucia. Por este lado a lei não p ócle offerecer di:ffictllclacle, Yisto ser um artigo 
c:xpresso da carta me ·mo considerando-o fauti v o na repr essão elas sociedades se-
1l'e1tas ; pois ~om~ eleve estar em plena observancia , quem infringir a inviolabili
clac c. cb casa do cidadão tem infringido a carta. Eu dou toclo o peso á r eflexão 
c O ch oTl h · 1 ~· 1 · · · l 
1 o o par e ac o IJosswcl que na r ec aceno c a carta conshtncwna escapassem a o·nm · . , 

0 , 
0 , cl.S lUCOl'l'eC ÇÕCS1 C não ha duvida que1 elevando todo O governo, para a Se-

::;l ~l~a~lÇa ela mesma nacilo que bo·oyerna
1 

ter meios IJara cohibir qualquer tentativa 
c ll'JO'td , . . . l' 
ill.to a a pertnl'bat· a ordem pubhc3.1 este artigo tende em alg uma maneua a 1-

P ~ tr e.o_sc poder elo governo . Mas, não obsta.nte1 esta lei na sua generaliclaclc nfio 
llloc e deixar ele ser approvada, porque a primeira parte cl'elb é copiacla litter al
lll e~te _ela mesma cons.titui ção , e a segunda parte (verclaeleiramcnte r cgnlamentar ) 
eual c~ os casos em que se póc1e entrar de dia na casa do cic1acUio, e não offerece 
lll 

1

1~~ nenhum in~onveuieute . T ambem não vejo que sej a inteiramente impossível 
at~~~tcc~~·, &st~ lei co_m ~lgnma :specie _ele expl ic~ção ou i1_1terpretação que, sem 
el ai ct cat ta const1tuciOnal de r emee1io a esses mconvementes, que tanta pon-
~aç· ' . 

r ; c . <l.o mei·ccem. Na discussão por artigos é quando p1·ovavelmentc os clignos pa-
. es ~leverl'lo ex~' o · , · · l é · t~' · · '' S IDI.nl1as llÍas cl . . c• . , · · ,r., I _ ~s suas 1e ·as a est!'l .. 1·es']Jelto : para ·en ~o r eservo c-. c , 

· esde Ja voto pela admissão elo prqjocto na sua g cneral iêlacle. 
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ARCEBISPO BISPO DE ELVAS: - -Não hn. cousn., por mais santa que seja; de 
que não se possa ab usai·: esse é o caracter das causas humanas; aquellas mesmas 
leis marcadas C0!11 o sêHo da infallibilidade ele Deus, essas .mesmas são violada~, 
interpretadas e muitas v ezes escandalosamente aelulteradas pela malícia dop ho· 
meus . Esta lei de que se trata é incli spens~vel para r egular a inviolabilidade ela 
casa elo cidadão. Nós não 1JOclemos altemr est~ dispos ição da carta, porque é um 
d'aquelles artigos que não se podem alterar . E verdade que póde haver este pe
rigo · de se abusar . cl' esta lei pai'a as sociedades sec1·etas, mas, sénhor, que causa 
mais santa elo que . o preceito ela communhão e confissão? Com tudo, t iremos este 
preceito, porque muitos comrnungam sacrilegamente e porque muitos fazem mits · 
confissões. E não poclerá haver precaução para obstm· a esses maus genios que 
quer em abusar da san ticlaele ela lei? · 

E ntretanto, n ão é só do int01·esile g·eral, é elo interesse de cada um pôr um 
termo áquelle escandaloso despotismo com que os officiaes o executor es elos man
ebdos elos magistrados publ ico.s alteram o socego ela casa do cidadão .. F allo por 
exp eriencia propria. Errí 1810 vi-me obr1gaclo a levantar-me da cama, p orque n. 
isso me obrigou um official de justiça. para executar um mandado ele um minis
tro, e foi necessario 1·ecorrer ao governo que désse providencias a esse r espeito. 
Ontro facto. Um parocho ela ilha ela Madeira, indo levar o Sacramento por Viatico 
a um doente, um militar acompanhado el e esbirros se arrojou a elle e o prende1.1 
debaix o elo mesmo pallio. Ora, quando o pallio não foi r esp eitado por ·est<t gente, 
como o será a casa ele um cidadão particular? Eu tamb em fui mal tratado na ilha 
ela Madeira quando se levantou esse gri to ele constituição em PortugaL Eu não 
assenti, mas quanto n?í o so:ffri preso na mesma casa e com mil outros paclecimen
tos e ultrages feitos, não só a um cidadão, mas it cligniclacle ele pastor? 

Escnso cansar a ca.n:lara com outros exemplos, e concluo dizendo que não 
posso deixar de approvar o p roj ecto na sua generalidade . 

CoNDE DE S . MIGUEL: - Quando •me levantei no principio ela discussão, de
clarando que era eu que tinha p edido o adiamento, não entr ei em discussão , nem 
na generalidade elo projec to, nem de cada um elos seus artigos; disse sómente 
que encontrava um artigo que era manifestamente contrario á carta, e que por 
essa só Tasão e.lle não seria admissivel ; mas não r eprovei a lei qm geral, nem a 
podia r epi·ovar; e logo r ésolvi e declar ei ser uma elas r egulamentares prescripta'S 
ria cartà; portanto, não é justa a arguição que me faz em . . 

O presidente submetteu à votação o proj ecto na generalidade, que foi appro-
vaclo . L eu-se o artigo 1. 0 

· 

CONDE DA PoNTE : - E stou persuadido que os art igos ela car ta não se podem 
mudar nem clerogar pelas leis r egulamentar es, mas estou tambem conv enciclo ele 
que todas as leis são feitas para bem ela sociedade e nunca par a mal ela mesma. 
A doutrina do artigo 1. 0 é a doutrina da car ta; entretanto, não posso deix ar ele 
diz er que este artigo, sem outra explicação, está tão longe ele ser para bem da 
socieclade, que antes é para muito mal; porqLw diz em geral qu!'J :q.ão se poderá 
entrar na casa elo cidadão ele noite senão n' esses tres casos, e pó ele haver outros 
muitos ca.sos em que para b em ela sociedade seja necessario entr ar ele noite em 
casa ele um. ciclaclão . Já dis se aqui em outra occasif(o que ha uma lei superior a 
todas as leis, que é a lei ela n ecessielacle ; agora digo que esta lei ela necessiclacle 
é superior á mesma carta. Supponbãmos que ha empregados elo governo quo, pas
sando por um sitio ele uma ciclacle, ou vem dizer a dois inc1i vicluos q1w pretendem 
atacar uma família,. e que est es inclivicluos vào com e:ffeito áq uella casa com t en
ção de assassinar e ronbar; acaso a policia não cleverá ir atraz cl 'estes inclivicluos 
e pren clel-os dentro d'aquella mesma casa ? Então este mti o·o lono·e ele ser um 
b é I . a· "' ' "' J • em , ' um ma, porque m1pe m entrar dentro cl'aquella casa, não para invaCill' 
aquelle asylo, mas para salvar a: família ele um ataque que se lhe vae fazer. Di
zer-se-me-ha que este é um art1go ela carta constituc~on al e que uma lei r egula
mentar não póde cl estruil-o ; mas eu direi que a carta foi feita para o bem ela na
ção e não pócle _tirar-se cl'elln. conclus?i.o }JaTa o mal. En desejaria, pois, que ele 
algum moela s? mterpretasse para <],Ue fic_asse sahra esta parte. Eu lembro qu~ o 
§ 34 . o elo artigo 14o. 0 ela carta chz ass1m ... ( Leu .) F aça -se este acto esp ec1al 
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parn, este caso, visto que é para bem da sociedade, porque supponho que se as 
c~maras . têem o direito ele suspender estas garan.tias em qualquer caso, se póde 
n esta. lei determinar que quando a segurança de qualquer casa exigir que os em
p~·egaclos de policia entrem n 'ella, o possam fazer, e que o artigo seja r edigido 
n este sentido. . 

Brspo l.!E BEJA.:- Começarei as minhas r eflexões apontando um principio ou 
r~gra que se acha estabelecida em direito: Scú·e leges non est -veTba tenen; secl ltm, ae pote,çtatem.. Eston intimamente pm·suacliclo' qu.e as palavras «Ou em caso 
ce r~cla:nação feíta ele clentl'o)), que se acham no§ 6. 0 elo artigo 45 .0 da carta 
constitu?wnal, e que foram fielme:Qte transcriptas no § 1. 0 ela prôposição de lei 
que esta. em di scussão, equivalem a estas <<OU em caso ele flagrante clelicto» . Por
clne. a I~~ não permitte a qualquer auctoriclacle a enkacla de noite em casa ele todo 
0 ~JClaclao, no caso ele recbmacão feita ele dentro para acudir ás vozes ou sons 
articulados, mas sim á pessoa qt~e articulou os sons, isto é, ~t pessoa que se acha 
~as mãos e pocl er elo aggr cssor; logo, ainda que a auctoridade não ouça as vozes 
c a r1)esso~ que se acha n'aquelle triste estado, o que pócle acontecer, ou porque o 
l1lec? .e tenor lhe embargou a voz, on porque o aggressor lh 'a su:ffocou, deve o 
U1ag-1s~raclo prom ptamente acuclir . Poderia figurar muitos casos em que isto se 
f~c\era. verificar; referirei tão sómeute o seguinte : Supponhâmos que um magis-
1~'tc o, 111do ele noite por uma rua, viu entrar um on dois homens e·m .uma casa, e, 

nao ficando a porta de todo cerratla, observou que o dono -da casa ou outra qual
~uer pess~a ela mesma estava sendo maltratada por aquelle ou aquelles facinoro
sos que. tmham entrado na di.ta casa; quem dirá que o magistrado deve ficar 
1}~~ro espectador do crime que elle sabe se está commettenclo e que não eleve acuo: porqu~ não ha reclamação feita ele dent~·o? Uma lei que n ' es~e caso de fl.a
g~ ante clehcto tolhesse ao magistrado a faculdade ele entrar de noite na casa do 
Cidadão para evitar o mal, se poclér ser, e prender o aggressor, não mereceria: o 
~orn e ele lei; uma socieelacle, não digo no estado ele ci vilisação, mas ainda no es
. aclo de summa barbarie, não p'ocleria tolerar tão deshumano desamparo. Pouco 
hlllport~ que não haja r eclamaçã.o feita ele dentro, · r eclama a natureza, r eclama a 

1101amdac1e, reclama a mesma religião, e estas vozes são ainda mai s vivas e pe
ne~·ra~tes , e imploram o soccorro ainda com maior instancia e vehemencia elo que 
pec ll'la o ~esmo affiicto se lhe fo sse possível peclil-o. 
ex.is.A_~ SOCiedades. sec,:·eta~ são justamente prohibi<:1as pelas no~sas leis, e m;nquanto 
. 

1
tnem estas lms sao digna.s ela execraçao pubhca; logo, aJuntando-se estas so

Ciec ~eles ele noite em alg uma casa, estão no caso ele flagrante clelicto, e se eleve 
a})JJ~car a ellas o mesmo que ~igo a resp:ito ela bypothese que figurei. 

enho demonstrado que nao póde dmxar de ser da mente do aug·usto auctor 
ela carta o estar COJllJJr ebenclido o caso ele :flagrante delicto nas palavras «ou em 
?as o ele reclmm~t:ão feita de dentro>>. E esta interpretação não é forçada.; é uma 
~?~e~·pretação inKezibct) está intimamente unida á letra da lei . Porém, como o ar
.Igo ela carta const itucional n?io faz expressa menção· elo caso de flagrante, por 
Iflso sou de parecer que á lei que está em discussão se acrescente outro artigo 
q~lle contenha esta interpretação, o qual deverá seguir a ordem que está estabele-
Cic a IJal"" . t N d l . 
· "' c "' ::t m erpretaçao as eis . 

8 "'ÜO'NDE DA. PorTE :-Eu não · entendo de equivalentes em leis, não entendo 
ae~~·O de clareza ; e clareza tai que todos as entendam, porque a lei é para toda 
cl' 0 .ente ~ executar, e é nccessario que se entenda facilmente. Se pelo conteúdo 

11 ~~te artJgo se eleve entender que em flagrante clelicto .se pócl e entrar na casa ele 
e 

01
t .e'. se de;re eliminar i s~':io mesmo do artigo 4. 0 do projecto, que o especifica para 11 lat ele cl ~· 6 · 1 · "' J l · d b te l' l · 1~ i mas nao ' assun, porque nas e1s nao CLCVe c mxar-se na a su en-

c~c IC 
0

· O cl1gno par c<;>ncorcla eommig-o nas icléas, mas eu não concordo com elle 
gr que se possa tira.r por conclusão elo artigo que se púcle entrnr na casa em fia
e :~~~ clelicto; porque a reclamação em que falia o ar tigo é ele dentro para fór~; 
qu f0 eu entendo que, sem haver essa reclamação, não . se pó de entrar; e crmo 
co etc e:e haver casos em que se possa entrar sem a tal reclamação, porque o 

11 Brano seria nm gmnc1e mal. 
- lSP ~ 

' 0 DE BEJA:- En convenho em que se declare; o que en digo e que, se-
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gnndo a interpretação mais nat~n·al , . é isto o que se -quer dizer; po·rrtue não. podia 
-ser outra a intenÇão do legislador; etl peço tambcm que se declare que e~tas pa
lavras equivalem. a que se rroderá entrar na casa no caso de flagrante dehcto. 

CoNDE DA TAIPA : - Eu sou inteiramente ela opinião do sr . conde da Ponte; 
tudo. o que diz o sr . bispo de Bej~ é 1;mito bom ae expressado co~n -~qu:l~cs c~: 
nhec1mentos e talento que eu tanto ll.WeJO a s. ex. , mas ha uma rasao para ev~ 
tar toela a obscuridade, e é que os inimigos da cart.a constitucional a querem dei
tar abaixo com a mesma carta; e é preciso ter muito sentido com q.s ·leis regula
mentares qtle se fazem. S_empre c1ue as leis nã,o forem muito expressas e tão ela~ 
ras que não se possa dnv1chr, os execu,tores d ella, sempre que o for pn,ra atac~I 
o cidaclã.o, hão ele ir, e para o defender não hão ele cntr[tr, para dizer depois 
<<aqui estão as consequeneias ela cartn.>>. Portanto, é preeiso que se aclare, porque 
ha ele haver ofôciae3 de justiça q~18 nno queiram a cn,rta; c se é preciso prender 
um homem, logo irão ter á sna casa, mas se virem entrar n'ella dois bdrões hão 
ele dizer mão vamos nós, porque a lei da inviolabilielade ela casa elo cidadfio n.ão 
o permittc n. A respeito elas socieclacles secretas cu acho que é neeessar.io mmta 
cautela. Ningnem as abomina mais elo qne en; reconheço que são a peqte . elos 
estaelos, e sei que em Portugal existem duas, a maçonica e a apostolica. Em 1_821-
havia uma sociedade maçonica que queria unir Portugal à Hespanha e elommar 
ella; hoj e ex:iste a apostolica, que é um seguimento ela j es nitica e que é um es
tado dentro cl'estes dois estaclos; porque ella pretende 9 mesmo que a outra por 
cli stinctos meios. Portanto, concordo com o sr. conde de S . 1\JigtLel, em que tudo 
quanto for para acabar estas socicclacles secretas em Portugal é necessario; porém, 
entretanto não vejo cousa alguma em que este artigo se opponha a isso . 

CONDE DE VILLà. REAL:- Eu vejo uma necessidade absoluta; ele explicm· este 
artigo para que tenha seguJ:ança nás suas acções o governo, debaixo ele ('l~ja r es
ponsabi.liclacle é que obram as justiças . Eu sou ela opinião elo st·. conde ela Ponte, 
e o ·s1' . bispo ele Bc:;ja não parece contrario a ella; porque se o artigo passasse 
como está, nenhuma justiça tinha auctoriclaclc para entrar em casa elo cidadão se
não no caso ela reclamação ele dentro; e suppondo que uma sociedade secreta se 
reuna para fins sinistros, não havia ele chamar a justiça para vir entrar em aquclla 
casa. Portanto, sou de opinião qu<;J, r espeitando a reclacção do artigo da carta, se 
acrescente o caso ele flagrante clelicto, porque este o é, pois ba leis que prohibcJ?l 
as socieelades secretas; u em virtude cl'estas leis 6 que poelem proceder as jn:stl
ças contra os que se Teunirem formando essas soci.eehcles ; porque, como já cl1sso 
em outra occasião, creio que existem entre nós. 

CoNDE DE S. MIGUEL : - O § 6. o elo artigo 146. o .ela carta declara elo moelo 
mais terminant.e que a casa elo cidadão é um asylo inviolavel ; c marcando os oa· 
sos em que deixa ele o ser a durante a noite», diz, relativamente ao dia, « qt}e es.se 
?-sylo será franqueado ' nos casos e pela maneira que a lei cleterminan . E, pol~, 
muegavel que ha uma lei a fazer, a qual só terá por objecto os casos em qu? 5~ 
quebrará a inviolabiliclacle ela casa elo cielaclão durante o dia, porque os rcbtivos 
á noite elesignon-os a carta, a qt'tal nenhum poder cot,1stitncional pódc snspendeJ:, 
no c_tt:_e l'\:JSpeita aos direitos iriclivicluacs, segundo é expresso no § 33. 0 elo ::w:t~
go 14b. 0 Se este artigo n~-to bRsta, lá vem antes el'elle o ar'tigo 144.0

7 que o rcfol
Qa :_ «Tudo o q?-e não . é constitucional pó ele ser alterado sem as fonoaliélacles r~
fendas nos arttgos antecedentes pelas lcgislatmas orclinarias >>: Ora, como os eh
reitos · políticos iuclividuaes do cidadão s~to constituciooaes (citado artigo 1t..b4 .o): 
segue-se que só passados quatro annos depois ele jurada a carta é que se _pocler<" 
propoy na caJ:?a1:a elos senhores deputados a r eforma elo § G.0 elo artigo 140.0 peln 
manen·a que mchca a mesma carta clescle o artigo 140.0 at6 143 .o inclusive . 

CONDE DE VILI:A REA.L : - 0 § 34.0 do artigo 145 . ~ ela cm·ta diz assim -: · 
fLeu .) Todas. as m1?-has observações se dil'i.gi~tm a que se não fizesse um artigo 
tal, que clepots se chssesse que o governo alterava um arti o·o ele uma lei novn. A 
carta esUL em vigor e não eleve ser altemcla; mas creio qu~ segunclo o espírito elo 
artigo que acabo ele ler, -nos casos em que pcriga a seo·uranen, elo cstaclo; certa>-

t t . ll · .o,, ·e mente o governo em a auc one ac e nccessana para cn trar em q.ualqucr cas::t í 
elevo dizer ü:ancamcnte que, se cu soubesse que existia uma soc.icclaclc sccrwta 
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~?In fius subver sivos1 não teria duvida em assignar a ordem para que se en~ 
l r ~ss1·e n'aquclle logar onde estavam r eunic1os1 tomando sobre mim a r esponsabi-
ICtac e. - · 

. ARCEBISPO BISPO DE ELVAS: - Faz· muito peso certamente o que ponderou o 
":; conde ele S . Miguel e tambem o que ponderaram os outros dig nos ·pares. Nós 
11~ podemos alterar a carta1 e muito menos no que diz r esp eito aos direitos incli
'1'1 uaes. A cart.a marca os casos unicos em que se· pócle entrar ele noite em casa c o 'l l . 

crc ac ão; por uma p arte isto 6 dar logar a estabelecerem-se as sociedades se-
::·e1tas) c por outra parte1 se não se tem muita cautela1 é abrir a porta á arbitra-
ltec ade ]:> • · • b ' t · 1 . · arcce-me1 po1s1 que scn a om acr esccnt::tr n es e art1go que no caso c e 
perti1·ar a segurança elo estado se poderia entrar ele noite em qualquer casa; ou 
me or) r emetter o ar tigo á commissão

1 
para que, combinan do tudo o que se tem 

e'J:{posto, offereça á camara: a r cdaccão . 
c1 ( 0 NDE DA TAIPA :-Eu IJeço qu e depois elas pala.vn.l.fl «reclamação feita ele 

en to », se acr escen te «ou protecção á mesma casa ». . 
C_ONDI~ DA PONTE : - O que disse o sr. conde ela Taipa não pó ele aclmittir-se ;· 

0
. artigo deve ficar tal qugl está1 porque é ela carta . O q11e eu dig-o é que é pre

~1.80 ~a~er alg uma declaração, mas não· acr escentar o artigo . Concordo com o 
t l .l Dlrmst:·~ elos n eg-ocios estrangeiros1 e snpponho que quanclo a situaçào do es
ea\? r e::agissc seria nccessario deixar entr ar em qualquer casa as a,uctoriclacles; 

8 ~ a 11 tiro cu quo devem entrar em flagrante clelicto, porque ainda que o estado 
á GJa a reunião ele todas as famílias, uma família particular tom o m esmo clireiLo 
;osegura~ça . que t odo o estado~ porque é pàrte cl'ess~ mesmo e~·tado. ~mquanto 
0 

qu~ ~hz o sr. conde de S. M1guel, parece-me que nao tem r asao, e· ate está em 
pp_osrçao com o que disse antes, pois primeiro disse que é necessm·io cohibir as 

~ocrec~ades secretas, e ag·ora diz que só n' esses trcs casos é que se pocl erá. entrar 
se f:llOite; então como se hão ele cohibir essas sociedades? Portanto, é preciso que 
e aça ess l 1 ~ · ] ' l f · · r < a c ec araçao, que se poC!em entrar quanc o or ass1m precrso para segu-
anb elo es tado ou ele uma família. 

a 1 . 0 _NDE DA TAIPA :- O digno par que acaba ele fallar diz que se não pó de 
q~ Ulltt~r o aelditamento que eu propuz, porque é contra a carta. Mas o artigo diz 

0~~~0 nao se poelerú entrar sem o consentimento elo dono ; e não estaremos b em 
s:m s elo consentimento elo dono q•1ando se lhe fol' dar protecção? Parece-me que 
a' · . Portan~o , eu peço se acrescente isso IJara que as auctoridades não duvidem 

essie r espeito . 

ta CoNDE DE S. lVLrGUEL: - Disse o digno pm·, o sr . con_cle ela Ponte, que eu es-

111, v_a em contradiccão commi12·o mesmo
1 

não qu er endo convir com as minhas pri-
eJra 'clé , ~ . 

e o·' 8 1 · as quando IJcclí o adiamento; p ermitta-me s. ex . a de lhe cl1zer que ·se 
ufana i s . ex. a ainda n rto sabe nem otwin ler a emenda que offereço a um elos 

ar .1gqs elo projecto na qual hei de IJropor o meio pelo qual1 sem se violar ele 
nolte · ' · 1 · · 

1 a casa elo cidadão, se tomem as mechdas para que as op s maçorucas e 
qna quer sociedade secreta possa ser apprehendicla de clia e presos toclos aquelles 
qne de ·t . N ., 

h 1101 e as comrJozeram · quando cheo·armos a esse art1g-o entao s . ex: reco-
n ecer ;. ' o . . . l l' N • 

.c ·t . <~ que as minhas idéas sf~o as mes:rnas que no pnDCl]JIO .. c a c 1scussao mam-.tes e1. . . . 

., t ' CoNDE DA PONTE : -Sem se acrescentar nada ao artig·o 1.0 IJócle-se fazer um .,r rg-o 
fl novo na lei, no qual se declare que se podeTá entrar ele noite em caso ele 

agrante delicto . 

g-r Bispo DE BEJA : -Eu convenho em que na lei se declare que no caso ele :fla
cloan: e. clelicto se poclení entrar na casa, porque isso se compi:ehende no espírito 

artJo·o ela t b . . l (') o < car a c n stltucwna . 
se . .J~NDE ~A 'l'AIPA: - - Não ha para que t er medo em P ortugal elas sociedades 

Ci etas IJOJS t N N f' . . ~ :>'o pert ' : · que os as sao tao mcas p or sr mesmas que, quanCto o governo na 
ele ln~e ~ uma nem á outra1 o mesmo governo tem sempr e em sua mão o poder 
sot b ~stnnl-as . Em 1822, quando a sociedade maçonica dominava em ~Ol:tt~gal, qn: 0

. eu que n'ella se tinha feito uma proposição contra mim por um mcli_v1cl~o 
ne ~~~ha por nome Bcrthier ;' cu conhecia um irmão c1'esta sQciedacle, era n·~ao 

ccssltaclo, promctti-lhc uma 11oça de oir o se m e di zia r1ue.tn m·n. aqu ellc Bertlner , 
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e antes de muitos dias soube quem era e aonde morava; ora, se eu com uma 
peça de oiro pude saber o que ali se passava nos arcanos de Adonirão1 quanto 
melhor o pocleri. fazer o governo com todos os meios que tem? Portanto, o que 
eu desejo é um governo que não perteJ.1Çl1 a nenhuma_ d'eBtas sociedades, porq71e 
para mim são iguaes a maçonica e a apostolica, tendem a um mesmo fim por chf
ferente caminho ; e havendo , como digo , um governo verclacleiramente nacional, 
hão de desapparecer por si mesmas essas facções . Ridicularisal-as e não fazer 
caso nenhum d'ellas é o melhor meio de as acabar. 

CoNDE DE L INHAUES : - Creio que a cama r a n· este primeiro artigo não pó de 
fazer alteração nenhuma, porque, como muitos clignos par es _apontaram já, este 
artigo é inteiramente copiado da constituição. lYias ainda que este artigo seja de 
sua natureza constitucional, parece-me qne na eamara existem meios de promo
ver uma explicação a algumas das suas palavras, qu·e talvez não sejam bastante
mente claras e que causem a omissão que se de-ve principalmente attribuir a de
feito de r edacção , qne no caso contrario promoveria a segurança do estado e elos 
-inclividi:tos . Uma cousa é a reclacção ele um art igo e outra a sua doutrina; a dou
trína parece-me que é inalteravel, mas a r edacção póde ser ·subm~ttida a certas 
mocliil.cações. E ste artigo não pôde ser alterado, mas em uma alínea qu e se lhe 
sig-a, usando o corpo legislativo (e esta camara como parte d'elle) ela auctoridacle 
de interpretar as leis, pócle interpretar as palavras que dão logar á clifficulclacle 
que nos occupa, e por este meio providenciar as mccliclas que se desejam. Esta 
camara não o póde fazer 1Jor si só, mas propondo uma emenda a um projecto da 
camara elos senhores deputados, necessariamente ha de seguir a marcha que a 
carta estabeleceu e ha de passar outra vez á camara elos senhores deputados; e, 
dando aquella camara o seu consentimento, ser então apresentada ~í sancção r eal. 
Ora, a explicação c1'estas ·palavras não creio que possa attentar <.Í. inviolabilidade 
da casa do cidadão, que é o ponto essencial a que a constituição visa, porque é 
simplesmente uma explicação mais lata e clara das palavras elo artigo, mas que 
se póde clecluzir até cer to ponto cl'ellas . Eu proporia, pois, que a camara, não to
cando em nada o artigo, em um paragrapho seguinte cllssesse que no espírito do 
mesmo artigo se comprehencle o caso ele flagrante clelicto . Eu acho que este é o 
meio mais facil e legal ele que podemo.;; usar. 

CoND~ DA T1UPA:-Agora reparo eu qt\G este artigo é dp, carta tal qual e 
que não podemos discutir sobre elle; toda a cliscuss?io que terri havido é nulla, e 
eu peço que não se continue a discutir este artigo. 

CoNDE DE LINIIARES: -- O qu e o digno par disse, nmtatis nmtancl-is, é o mes
:mo que eu digo qne o artigo não póde ser alterado, (Apoiados.) mas sim alte-. 
rar-se a sua reclacção, dando -se uma explicação das palavras que não são claras,· 
porque, como a car ta constitucional é obra humana, pócle uma palavra el'ella ter 
dois sentidos differentes ; e d'aqui nasce a necessidade ela interpretação. Este é 
um direito elo corpo legislativo ; e fazendo a interpretação esta camara como 
emenda a este proj ecto 1 c seguindo o curso que deve seguir, não pócle haver ne
nhum inconveniente; r ecapitulando a. minha opinião, direi que o artigo não eleve 
ser a lterado, mas sim que se podem explicar algumas palavras que pareçam me · 
nos claras, tenclo a attenção ele as explicar em um paragrapho separado, sem al
t erar o artigo original tal qual está. 

CONDE DA TAIPA: - E u proponho que se encarregne a commissão que faça 
um artigo para se r egular a entrada de noite em casa do ciela.d?io . 

CoNDE DE LINHA.I~ES :-Isso é o que não pócle ser1 pol'qne já estão marcados 
os casos no artigo ela carta. 

ARCEBISPO BISPO DE ELVAS : - Os casos são bem expressos na carta, e talvez 
com a emenda que o sr. concle ele S. Miguel disse que tinha a fazer se possa 
conciliar tudo. 

1 

CONDE DA PONTE :-Ninguem cliscntiu o ar tigo da carta. Eu fui o primeiro 
que disse qne uma_lei r egulamentar não podia destruir esse artigo ; o que cligo é 
que todas as .leis são feitas para bem da sociedade humana, e que se não se faz 
nma clecla.raçfio a este ai·tigo, será. um mal, longe ele .ser um bom, e el-r ci , que 
nos deu a carta, não quiz cer tamente fazer um mal á nação. Portantoí não se pócle 
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toc~;tr no artigo da carta , Jlla·s pócle-se acrescentar eill Uill artigo se1Jaraclo que no • 
que está declarado no artigo 1. 0 fica salvo o caso ele flagrante clelicto . 

CoNDE DE S. M~GUEL : - Eu trazia ullla eillcmda ao- artigo 2. 0 , não o rej ei
.~~nc~o senão passando-o a ser. 3.0

, e fazendo o,utro artigo 2. 0
; o 1. 0 diz cc todo o ci

c adao · .. ou inundação 1) . E ste artigo devia ficar aqui e ser o 2. 0 Çlste outro: ccN so 
casos ele flagrante delicto commetticlo dentro ele casa e noticiado ao juiz colllpe
tente, ou quànclo sej a preciso surprehcncler eill flagrante qualque1· associação se
creta prohibicla pelas leis, sendo d~ noite, o dito jtúz, colll r.tlXilio ela tropa, fará 
â~rcat· a casa, até que de dia possa effeituar a cliligencia, na conformidade elo que 
lspõem os a,.rtigos que se segueJll l) . 

Por este modo fica g-uardado o § 6. 0 elo artigo 145.0 ela carta, pois se acau" 
tela ~ue ele noite se não entr e em casa elo ciclaclão, e acautela-se que á sombra 
~a le.1 se não ajuntem ele noite impunemente e seill risco ele ser em suprehencli.das 
c e cha sociedades que, alem ele reprovadas pelas leis, não têern outi.·o filll senão 
sómente o ele atacar a r eligião e destruir o throno . 
, CONDE :im LINIIARES:- Eu não entro inteiramente na idéa elo sr. conde ele 

S. Miguel, e depois cli.rei a rasão, mas acho no emtanto muito attenclivel o seu 
parecer, sobre deixar a ultima parte fóra elo artigo, porqne é melhor transportal-a 
l~ara um artigo inferior e fazer o que eu exponho, explicando as palavras de ar-
ti o-o 1 o • • • · · l' b . o · como a mane1ra mms r espeitosa e que vae mms c lr ectalllente ao seu o -
~ecto; e por esta rasão é que não me conformo inteiramente com s. ex . a Eu con
aess~ cine nunca tive parte nas socieclaclt?s secretas, mas não tenho a seu r espeito 

0Pimão que geralmente vejo na camara, porque estou persuadido que todas as 
vezes que o governo for energico 1 patriota e leal, nenhuma sociedade secr eta 
pócle ser perigosa. Hoj e é bem conhecida a sua histeria e por ella se pócle ver 
que não existiram senão, ou quando foram empregadas pelos governos existentes, 
~u quando os governos foram tão fraco s que tendiam a mna dissolução, e então 

• aram. o primeiro cancro que os acommetteu; mas este nunca teria existi elo se a 
~ença ~1ão estivesse já no corpo; quero dizer, se. o governo pela sua fraqueza 

n:o pengasse por si mesmo . Por .conseguinte, a respeito elas sociedades secretas 
~ae tenho as icléas que ouço eill geral. Eu mesmo pelas conhecer nunca tive con-
acto .algum com ellas 1 e estou persuadido ele que, visto que as nossas leis não as 

f:l'lll1ttem, ella.s elevem ser. cohibiclas com todo o. rigor e por toNclos os meios. Por~ 
. u~o, acho mmto a proposlto que se tomem mecl1clas gentes,· nao tanto por ser em 
so~I.ee~ades secretas, como por serem um crime que, segundo as nossas leis, eleve 
00 ll~u·-se . Agora se a casa fo sse simplesmente cercada, que poderia apparecer 
nf. cha seguinte'? Simplesmente holllens a quem não se poderia fazer inculpação b guma, porque se elles tivessem insígnias , como de facto as 1costumam ter (e são 
láem conhecidas por se venclei·em publicamente em França e Inglaterra a quem d tem estado), é l.J e])l natural que uma vez que se saibam cercados, destruam to-
11108. 0 8 o.bjectos que tendam a provar o seu clelicto e digam q~w e~tavam em tu~a 

Nela sociedade reunida 'para j ogo ou para qualquer outro cl1vertlmento, e entao 
1~1 se conseguiria o ol)j ecto . Portanto, a tomar -se uma medida, tome-se uma me, 
~, 1c a e:fficaz, 'pq.rque acho que só convem a todo o corpo legislativo fallar a lin
huagem. el a verdade, perque esta é tão divina, que nunca pócle ser perigosa aos 

oz:rens; e é a rasão por que o maior beneficio que se lhes pócle fazer é instruil-os 
~l~1 ~ a p~clere~n ouvir. D ebaix? cl'estes pri.ncipios é que desej? qu~ se tire toda a 
, VIela,. I esp eitanclo tudo aqmllo que é malteravel na constltu 1 ç~w e usando ele 
LlrQ melo . . N b 1 - . l ~ ob que a mesma constttmçao esta e eceu para mterprctar a r ec acçao 

scura. 

aclcl~ão se votou o artigo por ser identico ás disposições ela carta.; mas sim um 
«P . amento elo conde da Ponte, nos seguintes termos, e que obteve approvação : 
elo 

0~iclest~ artigo se deve entender que taillbem se pócle entrar ele noite em casa 
P aclao, nos casos ele flaoTante clelicto 1J. 

C assou-se ao artigo 2.o o . 
e ONDE DE S . MIG·DEL : - Eu approvo este artigo não como 2. 0 1 mas como 3.o, 
c1 I1).ara 2. 0 offercço esta emenda que envio para a mesa: "Nos casos ele flagrante 

e lcto», etc. , 
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. CONDE DA PONTE: - Sendo approvadn. :1 emenda do sr. conde de S . Mign.el 
fid'tmos, emquanto a mim, no mesmo caso, pois ele nada. serve cercar a casa ele · 
pois elo clelicto estar c@mmetticlo . Entra um assassino eu; lll!la casa, chega atraz 
cl'ellc a justiça, mas não pócle entrar na casa e o ass~ssmo mata a todos os qu? 
estão dentro i c1uc appareeeú't p ela manhã? Mortos . E verdade que se prcnclent 
o ao·oTessor mas o clelicto jú está commctt.iclo e, portanto, nenhum fruçto se tira 

oo ' . . . ~ - · 1 d cl' esta emenda. Ainda que seyt uecessana mmta attençao contra as soc1ec a .es se-
cretas, por isso que todas :;s q:w são secr etas são. m{ts, não é só para esse ~ 
que eu quero a üJterpretaçao i e tambem para mmtos outros casos, e é pree1s0 
comprehenclel-os toclos ; aquelle que acabei ele citar, ou ele um r apto que pócle 
haver c outros muitos . Por conseguinte voto contra a emenda. 

CONDE DE S. J\lliG·UEL : -Eu conviria com o digno par se nós poclessemos 
faltar ao § 6.0 do artigo 145.0 da carta, que diz assim ... (Leu.) Ora, a carta ~ 
uma lei ou não é uma lei? Parece-me que não ha quem duvide qnc é lei, e le1 
que não póde ser alterada. Como, pois, se pócle ncr cscentar um 4. 0 m·tigo para 
poder entrar ele noite ? O unico . que se póclc e se eleve fazer é acautelar-se de 
noite p ara poder entrar ele dia. , 

CONDE DA PON'fE:- O artigo fica salvo. 'As camaras pertence interpretar as 
leis, e, portanto, faz-se esta emenda, vae á camara elos senhores cleputaclos e, con
cordando esta, vae para a sancção r eal e fica interpretado o artigo . É preciso não 
perder ele vista o que já disse, que todas as leis são para b em da nação, e este 
_artigo, tal qual está, sem explicação nenhuma, seria um mal. 

CONDE DE S. JYirGUEL: - Nos artigos cb carta não se póclc mexer senf-to no 
fim ele quatro annos, e ha ele ser a iniciativa feita na camara dos senhor es depu
tados. E ss11 é a rasão por que eu d isso no principio que esta lei não poderia se_r 
aclmittida, c t eria sido melhor r emettel-a á ca.mara elos senhores de1mtaclos, mnm
festando a r asfLO por que se ff-z:Ía. 

CoNDE DE L INHARES :-E b em entendido que o artigo não pó ele ser altera
elo; mas como pela car ta constitucional pertence ao corpo legislativo interpretar 
as leis, c este caso tem logar sempre que srto obscuras, desejo se faça em fórma 
ele interpretação, a qual · não pócle versar senão sobre palavras. Diga-se, pois : 
«Por taes c taes palavras se entendo tambem o caso ele fl-agrante delicto)) . Se 
esta opinião e_mittida pela camara elos pnres não merecer a approvação ela camara · 
elos senhor es deputados, serit este o caso ele mna commisstto mixta, que cleciclidt, 
ouvidas as rasões ele parte a p~.rte, se o artigo deve fiem· tal qual está, sem ne
nhuma interpretação, ou se es ta interpretação eleve passar ft snucção real e ad
quirir então a força ele lei . Por conseguinte, a medida que proponho, como mais 
confonne aos principias çle legislação c ao fim ,:1 que se dirige, é que o artigo se 
conserve intacto e que em uma a.Linea separada se ·cliga c<por tam; e tacs palavra,s 
se euten cle isto'> . 

CONDE DE S. 1\liGUEL : - - 0 mesmo legislador que no § 6 .0· elo art:igo 15. 0 da 
carta constitucional diz que é elas attribuiç.ões elo poder legislativo fazer leis, in
t erpretai-as, suspéndel-as e r evogai-as, diz no artigo 140.0 que, se passados qua
tro annos depois ele jüracla a constituição do r eino, se conhecer que algum dos 
seus artigos me1·ece r eforma, se fará esta pela maneira que no "'mesmo artigo e 
seg~ntes indica i está, pois, visto que a carta não pócle, m1tes elo t empo marcacl?, 
ser u~terprctacla ; a carta é a primeira lei , é esta qne nos r ege ; (Apoiados.) as lets 
antenores, as mesmas que agora se fizer em IJocle m alterar-se se se r econhecer a 

·a 1 l'" ' ' nece~ s1 ac e c 1sso par~ a sua execução, mas a. carta não se pócle alterar, ele-ve 
seguu·-se a letra, ( Apowdos.) ntio aclmitto esta pretensão nem r eforma por agora . 

CoNDE DE L INHARES : -Se a intcrpretacão versasse sobre a doutrina essa se
r ia . a minh~ , opinião i ID~S ?O.IDO v ersa sobr e palavras , e palavras ele ~xcepção , 
cr eiO que pocle ser acl?l_ISSlvel, e _não v~jo que a camara se afaste n 'isso do seu 
dever, uma vez qne SJ..ljelte a sua mterpretação ao curso natural que deve t er. 

ARcEBISPO BISPO DE EL v AS : - Ou _ a car ta g:overna ou não o·ovcrna · se go-
~ l o ~ o. ' ' verna n ós nao poc e mos mterpr etar a carta, porq nc é bem ex1Jr esso n' ella . E vcr-

cbde que me fazem muito peso as consiclemçõcs ' elo sr. conde ela Ponte; Jnas 
quem 6 que deu ·a noticia cl'csF;es assassÍllOf:i Ori cl' cfls,es ladrões ? L-\..lgu e1Jl· ha ele 



415 

dar a noticia, c essa mesma uoticia nrio pó ele chegar ao dono ela casa? Assim me 
parece que a carta não precisa ele interpretação . 

. BrsPo DE BEJA:- Nós nfi.o podemos r eform::n·1 mas podemos aclarar ou ex
phcar o seu seutido1 c esta é. uma iuterpretação .tão clara1 que é iuhereute ás mes-
mas palavras . · 

ÜOND)] DE LINIIAUES:- St•. r)resiclentel. parece-me que v . ex . ~ podia propor 
á c . amara s.c quer emittir a sua opinião

1 
interpretando este ar tJgo. 

PRE~IDENTE : - A cam.ara já approvou a proposta elo sr . conde ela Ponte1 para 
que se m terpretassom estas palavras elo artigo 1.0

1 e por consequencia penso que 
a propo~ta elo sr . conde de S. Miguel se .acha incluicla no que se vencêra, c ainda 
com maiS . extensfio1 p0rq 11e abrange to elos os casos. 

1 
Co:t-i'DE DE S. MIGUEL:-N'esse caso cedo d'ella1 porque uma vez que se in

c na í e~sa icléa em outl'o artigo1 é o mesmo. 
F01 appr ovado o artigo 2. 0 e leu·se o 3.0 

Co~DE DE S . MmuEL :- Eu approvo este artigo até ás palavras «e vestigios 
cl~ dehcto)) 1 suppriminclo o p eTioelo que principia «E sendo papeis» 1 até ás pala
Vi as «para fóra ele casa 1> . Não posso approvar es te IJeriodo po1:qne

1 
sendo ex

F,~·esso no~ 2_5.0
· elo ~rtigô 145.0 ela carta que _ o . segr~do das car t_as é inviolayel1 

. azend~ ate ngorosamente rcsponsavel a aclmm1straçao elo corr eio por qualquer 
~ufrac~ao a esse re:::peito1 como se IJÓcle permittir que qualc1uer auctoridade possa 
ll1vest1gar e examinar os papeis ele um particular na sua propr ia casa? Se se acl
~·ptasse _o per io.clo a que me r e:6.ro1 seria uma infi:acção 1:lo !)recitado § 25.0 do ú -
Igo 14b.o ela carb1 c

1 
por tanto 1 vo.to contra o ·r efer iclo período. · 

. CONDE DE LINIIARES : - Eu confesso que certamente desejaria votar com o 
81 

· conde ele S. Miguel
1 

por que tenho to elo o horror a ver penetrar a auctoriclacle 
1108 segredos particulares, Mas em todos os t empos e paizes foi inclispensavel 1 

q~lando um homem se tem constituído no caso ele urna grave suspeitã
1 

procurar 
as P1:ovus mesmo entre os sculS papeis . Portanto1 etl creio que a maneira com que 
~~art1~·o ~stá redigido deixa bastantes garantias aos par ticular es e ao mesmo tempo 
~ ct, á JUstiça 'a extensão que se precisa1 por que aqui JJ.aO Se trata do governo j es-
as apprehensões ou exames são feitos pelo poder j ucliciario

1 
que está suj eito a 

~~a grande responsabilidade . Portanto1 parece-me que esta })arte elo ârtigo eleve 

P
ser conservada e não é susceptível ele modificação

1 
porque, ainda que o governo 

ossa ter motivos que o obriguem a promover estas a1)prehensões ou exames
1 

elle1 

~O~t~lcl,ol SÓ poc~erú empregar OS ma&·i~traclos locaes e ?om.petentes1 solicitancl~ -OS 
· rarem debau::o ela sua responsabihclacle1 a qual é n ·este caso ele duas esl)eCies, 

ntn~pela . execução elos seus deveres e a outra pelo13 excessos que possam commetter. 
ONDE DA PoN'l'E: - Começarei a fallar a respeito .d'este artigo pela primeira 

parte que cliz «a prisão». E sta lei trata ela inviolabilidade ela ca,sa do ci clacUio; 
:~: ~~elo o ~1omem cles~ja m~is ~ i~vio1~~1lielacle ela sua pes~oa que a da s_ua casa ; 

. a sei pors1 ele asseo·nrar a mvwlabiliclacle da casa e trra.-se a ela pessoa? A 
Pl'J s~· ~ o 

ao em todos os casos· ó contra o 8 8.0 elo artibo·o 146 .0
1 porque ha casos em 

q11e é · " -. os r us se poclem livrar soltos . Eu proporia uma emeJ?.cla a esta parte, e vem 
~:er «~ p~·i sã?1 excepto nos. casos det: rminaclos no~ 8.0 elo a.rtigo 145_. 0 _ d~ .car -

. 1 por que amcla que se cl1g·a, que IJo cle ser conduzido á 1wesenca elo JUlZ e de-
·Pols · 1 r ' 
t ser so to1 IJOr clar franca iclonea1 ninbo·uem o livra el e ter estaclo r)reso ac1uelle 
empo. ' o . 

~ caso ele penhora é conforme com o § 12.0
1 livrb III1 titulo XXXVI ela m·cle

naçaol el portanto1 me conformo com elle. 
cl ~mquanto á parte a que se oppõe o sr . conde de S. Mig uel, nãq p osso deixar 
r e ser contra a sua opinião e conformar-me com o que diz o sr. conde ele L inha
aesh, qnanclo se }Jrocecla á pTisão ele um individuo, porque muitas vezes ·não ·se 

c am as pr o l . N • N l , . ti' .~: culclacle cl das c e um
1 

cnme senao ~m papms ; e se n:o se c er a .JUS çba a ~a-
cl 1· e po er ver toe os esses papms1 segue-se q ne na o se poder á con ecer o 
P~ ,1cto . Concordo, pois, em que se eleve fazer a busca

1 
mas diver sifico no modo) 

~ ~que · eu acharia melhor que se fiz esse um embaro·o em todos os papeis para .,er em e . l . . . . ::o . lb 
I) ·t xammac os na }Jreseuca elo )lUZ :ficando ao clono todos os pape1s que e 

el cnceJ:J . , t li , . I . . 
· 11 excep o aque es que pertencem ao cleh0to. 
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CONDE DE S. MIGUEL: - As cartas são inviolavei~> no correio c njnguem póde 
duvidar de que são papeis. Agora dizer o criminoso <<quero que levem estes pa
peis e deixem estes>>, isto não póde ser, por que pócle guardar os que tenham r e
lação com o crime e entregar os que nada valem. Entregar todo s os papeis taro
bem não póde ser, porque então vão c. aminar-se as suas cartas, e isso é o que 
não quer a carta constitucional e o prohilJo por uma maneira. tão clara: que não 
aclmitte intcrpretaçrto. 

BISPO DE BEJA : -Parece-me que este artigo póde muito bem passar, porque 
a prisão se entende nos casos eJ? que clla tem logar, e quanto ::'t penhora é co~
form e com a ordenação, como chz o S-I'. conde da Ponte. No que toca aos pape1s 
par ece-me muito r asoavel; o argumento das cartas não convence, porque se o 
cóme de um individuo consisto em ter corresponclencia com uns facciosos, o go
verno tem toclo , o direito ele examinar a sua corresponcle11Cia para procurar as 
provas cl'esse crime . . . 

CoNDE DE LINHARES :-Eu concordo com a opinião elo digno par que acaba 
ele fallar, e acho que, emquanto á prisão, não ha nada a clizcr , porque é .certa
mente a prisão que a constituição permitte. Emquanto ao segredo elas cartas não 

, é tu;ua busca cloruieiliaria que se pretende estabelecer ou auctorisar, mas sim u111 

meio ele segurança indispensavel com que se mune o governo, mas que não pócle 
exercitar senão pela intervenção elo· poder jucliciario, que, sendo responsavel e in
clepenclente nas suas acções elo governo, não pódc exceder-se sem attrahir sobre 
si uma grande r esponsabilidade. O poder jucliciario não é agente elo governo; este 
diz: «consta-me que existem taes e taes factos, tomem · os magistrados as medi
elas necessarias para se vir no conhecimento ela verdade»; d' ahi para diante o po
cler judiciario obra separado do governo e não vejo perigo nenhum em lhe clar 
esta auctoriclade ; portanto, approvo este aJ,'tigo, e acho que, ainda que seria para 
desejar que esta medida não fosse necessaria, o estado actual ela sociedade não 
nos permitte ainda isentarmo-nos cl' esta calamidade. 

CONDE DA PONTE : - Não se pócle ir de salto em tudo, e esta faculdade é pre
ciso que exista; ag·ora a minha emenda não é tal qual a entende o sr. conde ele 
S. JYligllel; a minha emenda é cl'cste modo . Que sendo papeis fique á escolha elo 
cidadão qüe ~e examinem todos os que possni1• ou que se faça a apprehcnsão ele 
toclos elle::; para os examinar na presença elo juiz; mas não tenho grande interesse 
em que passe a emenda ; se não parecer digna de atterrção não t er ei duvida eJU 
desi-stir d' ella. 

CoND~ DE LnmARES :-A respeito do segredo elas cartas, parece-me que. o 
magistrado não fi ca auctori sado a r evelar esse segredo senf[o na parte pertencente 
ao crime ; por conseg·uintc, este segreclo é confiado ao magif.i traclo, assim corno o 
é o segredo elas culpas na confissão . D' este modo, alem cl'isto, evita-se o haver 
substituição ele um papel por outro, que é nma circumstancia muito a attender, 
motivo por que todos os papeis devem sei· assignados pelo magistrado, p elo incl~
vicluo e por testemunhas nomeadas ele parte a parte, pois se por od'iô ou inilm 
sacle, quando se procedesse a uma busca, fosse possível introcluziT-se uma corres
pondencia fingida e criminosa, e em que se imitasse a letra elo suspeito, então ele 
urna vez :ficava cl estruicla toda a segurança individual. 

CONDE DA TAIPA: - E ste artigo é mais um artigo de violabiliclaclc ela casa elo 
cidadão que ele inviolabilidade, por que conforme a elle póde-so entrar na casa 
por tocl@s os modos. e . maneiras ·possíveis. A respeito ela busca elos papeis e do 
segredo das cartas cbre1 que este seg1;edo creio que está em todas as leis cb Eu
ropa; mas . em toda a K':H'opa ba u~a arte ele abrir as car tas, ainda que não E~
r m que seJa uma arte hberal, e nmguem é já, tão tolo que escreva pelo corre1o 
aquillo que quer que não se leia . I~so é muito bom que estej a nas leis, mas ?Dl 
parte nen~uma se e~ecuta . E ste ar.trgo podia executar"se com garantias, e a ~tmt:ll 
e verclaclen·a gÇtrantm é a que Sl,lScltou o sr. conde ele Linhares, que é a assisten
cia de homens probos, eleitos no momento em que se elegm·cm os dcJJutacl~s, 
para assistirem a certos actos. E stando eleitos estes homens deveria um minis
tro, que fosse ~ llma cl'éstas ?nscas, avisar dois .ou tres cl' elles, para com elle 
irem assisti r a c r; tcs actos, assuu como tambcm para outros casos, por exemplo, 
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P~ra. as~istirem a todos os actos juclic.iaes ele cleva.f?sas até o mmneuto cb prouun
CJa, para o que tambem seria muito util esta instiht1çZio para que os ministros não 
abusassem do seu poder, e não veriamos o que temos visto até agora. Mas toda.s 
csta.s causas são conscquencias ele que não temos tido até agora mn governo que 
quena dar direcção á carta. Esta lei não vac elar nenhuma ga.rantia <Í casa elo ci
dadão; mais garantia dá a lei da administração de justiça em publico; mas esta 
talv:ez vae proteger algum criminoso e não dar a seguranç~ devida ao cichclão 
pacdico, pois talvez a orclenação elo r eino seja mais ampla a esse respeito. 

CONDE DE LnmA.RES: -lVIas a.s garant ias estão mais abaixo, e sempre é este 
um passo IJara estabelecer a marcha elo processo, porque aqui se determinam as 
faculdades c1os magistrados n' estes pontos. 
. O .presidente poz a votos o artigo por partes, ficando approvado até. á terceira 
lncluslVe ; sobre a quarta houve debate cl'esta fórma: 

CONDE DE lVI.mtÇA: - «Para busca c a.pprehensão ele contra.banclo em lojas e 
,armazens». E se os contrabandos não estiverem senão em outros aposentos? O 
dono da casa recusa mostrai-os c é ba.lclacla a diligencia. Por consequencia, esta 
~arte elo artigo deverá dizer «para busca e apprehensão ele contrabandos em ge .. 
\ab, porque, se está restringindo a lojas e arn:ta.zens, qualquer tem os pbjectos 
c e contrabando em outros aposentos e está frustrada a diligencia que se vae fa
zer. 

l Brspo DE BEJ~\: - A lei quiz evitar outro mal maior elo que esse, que é o de 
a -terar o socego elos aposentos domesticas. 

90NDEJ DE S. l'lfiGUEL:- Os abusos que commettcm os o:fficiaes ele justiça e b VlOlen~ia com que por vezes fazem as diligencias d~ que são in.cumbiélosA são 
em sabtclas; alg·uns ha que, mais conhecedores elas lers }Jela pratica que teem, 

d1.~mpr~U1 os deveres da sua obrigação sem abu~~' ne~ violencia; mas os o:fficiaes, 

1
enommaclos malsins, que se empregam nas dthgenCias ela busca elos contraban

c os, ~s~es não ha casta ele violencia e ele abuso que não pratiquem; se se lhes 
P~l'lnLtt1r a entrada livre e franca em toda a parte, então não ha segurança ne
n. um~ i adeus inviolabilidade, adeus ca.rta. (Apoiados.) Elles levam a sua auda
Cta a lllvestigarem, nff.o só as casas, mas até a descobrirem as camas dos proprios 
~obadores, obrigando, como já prescnceei, a despir um a mulher; evite-se o con-
1 ~ anelo, na.da mais justo, mas evite-se o escandalo, a violencia e o abuso ele si
~nt~hautes officiaes ; não se ataque a segnrança domestica; todo o cidadão deve 
ex um asylo inviolavel na sna casa. 
, CoNDE DE Lnm~rms : -Eu concordo com a opinião elo sr. conde ele S. lVIi

gnel, e. teria opposto algumas difficuldades a esta parte do artigo se tivessemos jtí 
~l~a let ele contrabando regular, porque n'ella se deveria regular ao poder fiscal 
oca a. auctoriclade necessaria para embaraçar o contrabanelo, mas dentro de um 
cer~o lnnite, porque se o contrabando pócle penetrar alem ele um certo limite é 
l1lms IJor culpa da auctoriclacle fi scal elo que elos mesmos jnclividuos; e dar um 
focler illimitaclo a esta auctorícla.cle seria comprometter a tranqtúll.iclacle ele todos; 
t~o mais que sempre existe a cli:fficulclacle ele verificar se um objecto é ele con-
Ia anelo ou não. A auctoriclade fiscal eleve impedir o contrabando antes que se 
po~sa introclnzir no domicilio particular, mas uma vez introduzido n'elle toda a 
~~lya eleve r ecair sobre a auctoriclacle que não cumpriu o seu dever. Portanto, eu 
t?~la proposto uma emenda, mesmo no sentido ele se restringir esta parte elo ar
clgo, porque o achava inJusto; mas como não temos uma boa lei sobre contraban
c~~ e este se faz, não só nas casas particulares, mas até no rio e nas ruas publi
cle 

8Í ~cho que esta parte eleve passar tal qual está r edigida, limitando-se á busca 
- 0Jas e armaz ens . 

os ~~NDE DE MuRÇA : -Nas casas ele modistas se pócle ver que os donos têem 
ca-· 0 J e~tos em todos os aposentos Çl.e suas casas; e certamente a busca n'estas 
tr ~:s nao eleve ser evitacla. Eu não digo. a casa do cidadão particular que não 
b a ca, mas as casas elos que traficam em mercadorias devem estar sujeitas a esta 
use' porque as fazenclas estão por todos os aposentos . ' . 

Ch ONDE DE LThTJ:IAims: - O oTancle meio ele evitar o contrabando é evitar que e()'ne á l . 5 • 5 
27 

c·S O.Jas e armazens: Uma vez que tem chegado, bem pouco aproveita com 
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essas buscas o direito fiscal, c perde muito a liberdade i'ndi vi dual, pois não me 
parece util que a casa particular possa ser invadida pelo o:fficial :1c fazenda a t~ cla 
a hora, o qnalí achando, por exemplo, uma peça ele qualquer fazenda sem sello 
(porque pócl ter caído) censtitua o dono ela casa criminoso . E m França e em In
glaterra ha uma linha de clemarcação, alem da qual o poder fi scal tem b em pouca 
ou nenhuma auctoriclade ; n'esta elle tem o mais amplo poder ele exame, mas aleJJl 
cl' ella elle nfLo t em poder nenhum. Eu approvaria que tocb s as casas que cstivcs
ilem à borda do mar , e até 2 leguas ele toda a fronteira, podessem ser st1j eitas a 
to elos os exames fiscaes quando se tratasse el' esta lei, mas alem d' esta linha não 
julgo eleva ser permitticlo invaelir a casa par ticular . O contrabando não vae pelo 
ar desde os ú.avios até ás c::t~as, vae })elas estraclas e pelas ruas, onde o poder 
fiscal eleve ter toda a fiscalisação, mas não clepois que entrou nas casas . Eu acho 
muito justa a r eflexão elo digno par sobre a eliffer en ça elo domicilio pqrticular e a 
do domicilio elo indivíduo que tem uma loj a, mas acho que por esta segtmda só 
se pócle entender a loja ou urmazem, sem incluir tambem os seus aposentos par
ticulares . 

CoNDE DE MuRÇA: - -Eu convenho emquanto ao aposento do cidadão particu
lar, mas emquanto ÍLqu clles que traficam e que de seus aposento& particub res fa
zem mn armazem, parece que estes aposentos não devem ser excluídos . Basta ê n
trar nus casas elas modistas e ver que têem as fazendas nas casas de j antar e por 
toda a ])arte. 1 

. 

CONDE DE LINHARES:-H a medidas pai·a evitar isso, que certamente nos f:,.l
tam aine1a, tal é o ele es tarem suj eitas as 1)essoas que têem armazens a um dire1to 
de patente, pelo qual fosse inhibiclo a essas mesmas pessoas ele ter em os obj ect~s 
de mercadorias fóra ele loj a ou armazem ; mas isto é o bj e c to ele outras leis parti
culares e nada tem qlte fazer com a que agora se discute. 

CONDE DE MuRÇA: - J.?ar ecia-me que se podia fazer uma emenda, acr escen
tando -se <<e outros quaesquer aposentos elas pessoas que traficam n 'esses generos 
de fazendas )). . 

ARCEBISPO BISPO DE ELVAS: - Eu acho a emencla alguma cousa vaga, e pare
ce-me que poderia limitar-se a modistas e contrabanclistus. 

CONDE DE PENAF!EL: --Parece-me que fica melhor a emenda como a propõe 
o sr. concle ele Murça a r espeito de .todos aquelles que traficam. 

CONDE DE MuRÇA:- E sse é um termo geral, e assim não se diz a ningneDl 
que é cont!'abandista . · · 

CoNDE DE LINHATIES: - .Sinto não me poder conformar com essa emenda, 
tanto mais qüc é um facto conhecido elo todos os que têem vindo a Portugal eDl 
navios franc ezos, que o contrabando se faz no rio e na,s rnas publicas e até pehllS 
mesmas auctoriclades quo deviam cuidar em que se não fiz esse; se o governo 
quer que não entre em Lisboa um só obj ecto ele contrabando, póele bem facilmente 
dar todas as providencias necessarias para isso. Eu confesso que não dou o roet~ 
consentimento para se examinar o clomicilio particular de ninguem, porque set 
com certeza que o contrabando se faz publi camente, sendo transportado pelas 
ruas publicas ao meio dia para as casas rle negocio ; e se todas as vezes que se 
n;ppre~1enclesse um objecto ele contrabando os culpados fossem inbabilitaclos par~ 
t er loJa e manclados para fóra elo paiz, o contrabanclo não existiria . Em França "Vl 

muitas vezes rir ela facilidade com ·que se faz o contrabando em Lisboa no mes
mo ·rio e nos legares publicas. Faça o seu dever a auctoriclael e fiscal e seja res
peitada a casa do cidadão . 

CoNDE DA . J:_>oNTE: -Eu tambem sou d'essa; opinião; parece-me sn~ciente 
que fiquem SUJeltas a esse exame as lojas e armazens . Approvar a doutnna do 
sr. conde de Murça traz co~sigo o contrario do que quer esta lei e mto proenc~e 
D seu fim; porque as modistas , que são as que ordinariamente têem esses obJe
ctos que vem de fóra, não guardam o contrabando em suas casas senão ein ou
tras, e então é preciso que se acrescente tamberp. as casas ele to.clas as pessoas 
que têem relação com e::;sas . . Alem d'isso o contrabando faz-se a burdo rne~D10 

elos navios, porque o!> guardas deixam saír os generos e o g·overno poderá ev1tar 
o l ' o l ~ s o 1sso quando os seus empreg a.c os tenham ordenados que os façam mdepenc en~0• ' 
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lUas agora são sustentados pelo navio e servem a quem lhes cH de comer. Quando 
~e~ham _esses ordenados te1:emos a .segurança de que esses o~j~ctos não saírão 

os navws, e mesmo no caso de san·em o governo podení coh1bn· que cheguem 
aos se ~1 s aposentos . Portanto, voto por esta parte elo artigo tal qual está. 

Fot approvacla esta parte do arti.o·o e successi-vn.mente a ultima, julgando-se, 
portanto, sem effeito a emenda do co~de de Mmça. -

. L eu-se o artigo 4. 0 elo proj ecto e o ponto correspondente do parecer da com
missão . 

CONDE DA PoNTE : - Diz a commissrio qué da falta d 'esta formalidade (da 
pre~ença elo dono da casa) podem r esultar graves inconvenientes, e eu digo que 
mtuto maior es podem resultar de que se obrigue a que o dono da casa assista 
sempre a estes actos. O que se quer n'estes casos é para bem da justiça, e pare
ce-me que a assistencia dos moradores ela casa é sufilciente, porque de outro 
:~elo, .supp?~h~Lm_os . que não está. _em Lisboa o dono da casa, não se po~erá~·entrar 

aze1 a chhgencm. Portanto, os mconvenientes que aponta a commiSS<W sao zero 
. se se com}Jaram com os, que resultarão do par ecer . 

. · fiSPO DE BEJA : - E bem claro que o parecer falb na supposição ele ser pos
Sive a assisteneia do dono da casa. 

CONDE DE LINH.ARES: - E u acho que pelo dono ela casa se deve entender a 
- P~t>oa a quem se vae Ützer a apprehensão ele papeis ou oub·os objectos. Se ellc 

~8 . 1ver ausente, é bem claro que uma casa que nE\.o tem dono ou morador estü su
Je:ta <Í. anctoriclade publica. As nossas leis determinam um juiz competente para 
0 8 

_casos de ansencia, e este mesmo juiz deverá ser presente n'esses casos . Eu 
h~01~~ que ~ objecto ela lei deve ser que o p~r.ticula:r a qt~em se faz uma appre-

nsao esteJa presente e tome uma parte na chbgenCla, ass1gnando os mesmos do -
cnmen< lh b . . N • Los, para que se e não possam su stltmr outros que nao SeJam seus . 

Portanto, a r eflexão que a commissão propoz é muito justa, e eu só desej aria 
que apresentasse uma rcdaccl'bo mais conforme com ·as suàs idéas . 

ÁRCEUISPO BisPo DE Er,;'AS : - Creio que tuclo se IJÓde remediar, dizendo-se <<o d J ouo Cta casa ou quem suas vezes ·fizer ». 
~ONDE DA PONTE : - D ' esse modo estou conforme, mas isso não diz o artigo . 
MISPo DE BEJA:- E ssa foi a mente ela com missão, mas esqueceu expressal-o. 

lll' ~ ARQUEZ DE POJIIBAL : -Esqueceu no r elatorio, mas não esqueceu na com-
Issao, porque eu fui quem propuz essa emenda. 

a 3
Proceclen-se á votação elo artigo, que obteve vencimento até ao n .0 2.0 ; quanto 

< 
0 0 e lt" ~r · b" ~ · · .u uno ouereceram-se as segmntes o ~ ecçoes . 

. CoNDE DE LINIIARES : - Aqui acho uma lacuna., porque eu· exigiria, não só a 
as~;aste · 1 d h · J ~· ·nc1a c o dono da casa, mas tambem ele uas testcmun as ICtoneas e que uao 
rytencessem à justiça, porque o uso que se faz entre nós elas testemunhas é ele 
~d n: tnreza, que offerecenL.pouca garantia n 'este caso em que o objecto é pôr o 

Cl adao ao abrigo ele qualquer violencia que se possa contra elle_ commetter; e . 
esse é o t" d · · t l · l l · dono mo wo por qng eu eseJnna que se acresceu asse c epo1~ cas pa av1as «O 

, ela casa», «o qual poderá nomear as testemunhas que qmzer para estar em 
Plesente · · ':fi b" t h l"l C · s e ass1gnarem. os pape1s1 e per ti cm·em os o ~ e c os appre enc 1c OS» . 

alt , ONDE DE LmvruRES : - Parece-me que parn. conseguir esse obj ecto bastará 
c1 elar a redacção elo artigo, dizendo-se «assistencia do o:fficial competente e elo 

ouA ela ~as~, ou quem suas vezes fizer , e duas testemunhas nomeadas por elle» . 
arti . ma1?I?a elos votos foi favoravel ás emendas ela comroissão, fi cando a final o 

~o r~c1Jgrdo _cl ' aquella maneira. 
cobre o arbgo 5.0 não houve debate, e portanto leu-se o 6.0 

a , 0,NDE DE S. lYIIGUEL : -Eu approvo este a.rtigo até ás palavras <<como o que 
pol~~atlca s_en; ordens>), supprimindo o r esto do artigo p elas segt11ntes rasÕetl . Não 
g sso a~hmttrr que quem obra IJOl' orclem de surJerior leo·itimo eleve ter pena al-

llll1a . t t t:> b " I1"cl l · Is 0 em gr ande tenclencia IJ.ara a in subordina~ão; e :ficando a responsa 1-ac e 61 l ); · · co 11 quem c eu a ordem não a devendo dar, é est ranho e ele graVISSJma 
aonsequencia, como é fa.cil conhecer dar r nctorisaeão e até em ceYto mo.clo, pôr 
< s sub r . ' . . . c ' • 

d .' .cJtos, .com o r eceio ele evitar IJenas na obrig·acão ele tomar conhemmeuto 
a JustJ,-. · · · · · ' - · ll l"t ·· ,a ou lllJUStiça, competenc1a ou mcompetene1a das ordens que 1e c ts n -
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buem os seus sui_:mriores . D'cste modo a. auctoricladc Ll e mandar c us obrigações 
ele obedecer serão confundidas. Por estas considerações voto pela supprossão elo 
período :final d.'este artigo, que começa pelas palavras: <cAquellc, porém)); etc. 

BISPO D.E BEJA : - Causa horror o ouvir fal lar em obediencia cegà e passiva. 
Os officiaes ou agentes subalternos devem ser r esponsaveis por executarem as or
dens que lhes forem intimadas pelos seus superiores, quando elhts forem illegaes . 
O contrario seria aniquilar t oda a garantia da segurança individual do cidadão . 
Admittida a oLediencia passiva os agentes ser ão instrum entos ela oppressã.o e ar
bitrariedade. Os agentes não são uns antomatos, são dotados de intelligencia, de
vem conduzir-se como en tes ra.cionaes . As auctori.dades que in timam aos agentes 
uma ordem illegal obram sem di1'eito; devem ser n'e.st e caso consideradas com.o 
pessoas particulares; e em consequencja a desobedi encia do agente não é crÍJ?l
nosa. Entre os mesmos soldados a obecliencia passiva, que faz a base ela clisciplma 
militar, tem seu s limite~ . Não quero, porém, sustentar que os officiacs on agentes 
das a:nctoridades t êem direito de examinar se as ordens elos seus superiores são 
justas; isto clestruiria toda a subordinação e a boa orclem; o que sustento é que 
os officiaes ou ·agentes não devem cegamente obedecer aos superiores, isto é, ele
vem examinar se a m·clem é emanada da legitima auctoridacle e se ostú r evestida 
elas formalidades prescriptas pela lei . . 

CoNDE DE LINHARES: - .Eu confesso que me ÍtlZ muito ·p eso a opinião do a~~ 
gno par . Eu tinha tido a mesma opinião elo ·sl' . conde de S . Miguel, mas as mi
nhas cltlvidas cessaram quando ouvi fallar o sr . bispo de B<:>ja. Como aqui é uln 
caso. de r csponsab.iliclade, tanto para aquelle que manda, como para aquelle que 
executa, este deve ser juiz da legaliclacl e ou illegalidacle elo que se lhe manda. 
T anto mais que se um agente subalterno so r ecusasse a obeclecer em um caso le
gal, pocl eria o seu superior tornar effectiva a sua responsabilidade p elá. desobedíen
cia a um acto legal. Portanto, ·approvo a doutrina cl 'es te artjgo . 

ARCEBISPO BISPO DE ELVAS: - Eu tambem approvo a doutrina elo artigo 1..
0 

O magístTaclo que obra contra a lei obra sem jurisclicção, e logo que o subalterno 
sabe que o sup erior obra contra a lei, não deve ser instrumento ele um crime. Se 
o superior 'lhe ·manda matar uni homem, tão criminoso é aquelle c1ue o executa, 
como aquolle quo o manda, porque obedece a um homem em uma. cousa que não 
póclc mandar. Portanto, approvo este artigo . 

CONDE D.A. T AIPA: - Não pócle haver duvida em que nenhum inconveniente 
hà. no artigo, porqt1e quanto ú. subordinação cega se requer só nos militar es, ~or
quc haveJ:ia muitos inconvenientes para a socieducle em nã.o seguir nos excrCltos 
o dogma ela obedioncia passiva, pois cada um poderia fazer o quo qnizesse tendo 
uma arma na sua mão; mas isto é muito distincto . Aquelle é um tributo ele san
gue que ·paga a soeieclacl e para a sua segurança, e por isso se faz precisa essa 
cega obeâ.iencia, para que os soldados sirvam só para a sua segurança e não para 
n. sua destruição. l\hs um o:fficial ele justiça n~io é um tributo elo sangue, é nJJl 
acto voluntario a.qt1elle serviço ; e se se quer ir embora ningt1om o embaraça. Por
tanto, quando um officia.l ele justiça cuidar que não pódo cmnprir justamente 1ll~ 11 

ordem que se lhe cU, r etire-se e não sirva. E ssé caso nfio póde t er oomparaç~o 
com o soldado, porque se este n~i.o seguir o dogma da obccliencia passiva soglllr
se-ha cl'ahi um grave mal á sociedade ; e ele não o segt1i r o official ele justiça não 
se segue nenhum mal. . 

~ONDE DA PüN'l'E : - O que cu acho n'oste artigo é que se cletern)ina todo 0 

ca.sbgo para aque1les qu: . entram na casa e não ha nenhum para aquelles que 
mandam entrar. Se é cast1g·ado o que executa, como o não ha ele ser aquelle c!ne 
lhe deu a ordem? P elo mais eu sou ela opinião elo sr . bispo ele B eja, que o art1g~ 
deve passar, e que aquelle qt'J.e entra com ordem, que é contra a lei, deve soffr el 
a pena, porque a subon1íuação eega é propria só dos militar es . Portanto, salv:a a 
l)arte que falta, de qne a anctoriclacle que mau ela não eleve :ficar isenta do casti~·o, 
eu votaria p elo artigo, modifi.caclo segundo o parecer da commissão, py1·que a 1n
habiliclade me parece uma pena m1üto dura. 

CóNDE DA: TAIPA !- Eu não acho que a lo1 SOJ. a dura : clles a conheceD1 i ~ . . e 
·se não se q:niz.erem expor ~1, pena não commettant o dclicto; qu ando n pena 



421 . 

para um acto voluntario, e que IJócle ser r cfl.exionaclo, imnca a acho bastante 
grave. 

1 CoNoE DE 1'11URÇA:- O inferior nunca pócle ter a faculdade ele r ej eitar as or
e .ens elos seus superior es, m esmo sendo injustas ; as nossas leis têem proviclen
cra~o a ~~se r espeito diversos casos, e principalmente quando se tra ta da suborcl:i
naçao mrhtar. Se a ordem não for justa, r epresente o inferior, mas cumpra-a, por
J~~e ~ntão jú salvou a sua r csponsabiliclade, .e isto concor~·e }ara manter ~ obe-

ncia. Portanto, concordando eu com a emenda da commrssao, acr escentana só
lllen{e depois elas palavras «com ordem. de seu su.yerion, as· seguintes ccnão Ha
benc 0 r epresentado antes os inconvenientes ela mesma». A ssim :fica mantida a 

oa ordem e a subordinação . . 
. l BISPO DE BEJA:- O subalterno não deve em caso nenhum entremetter -se a 
Jn ~~r da justiça ou injustiça clã ordem, cle\TO ver simplesmente se ella vem re
~.els \da cl 'aqnellas formalidades qne deve t er para conhecer se o juiz tinha aucto-
11c ao e para dar aquella ordem, mas nunca entrar na justiça ou injustiça d'ella .. 

0 
ONDE DE LINEARES : - E u acho que ambos os m eios 1Jrop0stos preenchem 

dolll~s~o ~m, 'por con?e![tún~o votarei JJOr q~1~lquer d'ell~s . N~ que eu .me afasto 
l1 I al ec~r da commissao e sobre a mhab1hclacle, que JUlgo mJusta: parece-m e 
q ]]]~ r echcla necessaria; porque se um fuuccionario fiz esse uma infracção, pela 

0~ao asse ca~tig:a~o,. p erclonclo o s~u. em~reg-o , yocleria, por exemplo, o governo 
'" . pocl: r .Jnchorano, ele quem tmha sido o mstrnmento, dar-lh e mn emprego 
-U.LUtto mms l t . · · · 
g . ' ucra rvo e converter-se assim o castJgo em um premiO; por conse-

ll!nte é IJ · . cc 1 · "" l :ffi . fi . I b ·1 
O, t, l CClSO que soura a . pena c a pnvaçao c o o e1o e que m 1a 1 para ter 

·l ro emr) . ' . . .. 
1 eg-o n esse tempo, porque o cast1go eons1ste n ·1sso . 

st , CoN_:m DE MURÇA:-O artigo deixa á eleição elo julgador o impor a pena de 
d~~p ensao ele o:fficio ou a ela. inhabiliclacle, porque tem a partícula disjunctiva; 

lZ C< OU>> e não c< e >>, 
cl' . ,Bispo DE BEJA: ~Muita s vezes esta conjuncçãQ (I on» uno é clisjunetiva. No 
d~g esto . e nas clecr etaes acha-se muitas vezes ·a partícula c<vel o como equivalente 

parhcula c< eb. · "' 

trosCONDE.DE S . IlfiGUEL : - Eu tenho aqui um exemplar quo diz ae» e ·ha ou-
. que chzem « on ». 

liu .CONDE DE LINHARES : - D everia ver -se o original; ainda que, como a · nossa 
daâ~l.a tem a índole ela latina, par ece que isso não eleve causar grande clifficul-

·ze, O pres idente mandou examinar o original no po~to duvidoso e verificou-se cli-
co r 1«on» · Posto a votos o artigo approvaral?-1-se as emendas _da eommissão e elo 

t" ncbe ele lVInrca. As offereciclas p ela. mesn'ia commissão ao artigo 7. 0 tiveram 
"In c ·' . 

lll o assentimento ela camara. · 
c1 Co~o a hora estivesse muito adiantada e faltasse discutir ainda sete artigos 
d~ proj ec~o, o conde ele S. Miguel propoz que · o r estante fosse r esolvido n'ontro 

a, e assim se clêcidiu. · ·· 
v tA eamara teve sessão em 10, e proseguii:rclo o mesmo assnmpto, obtiveram 

· 
0 0U appro~rati vo sei? discussão os artigos. 8. 0 a 11. 0 

, 

C lll" do ~ seeretanos ela m esa l~u o arbgo 12. ~ · ..., . 
t endo ONDE ~E S. MmuEr ... : - Mechtando com. mmta r eflexao sobro este artrgo, eu
por que ~ao. póde passar a excepçfio por ell e feita a favor dos aboletamentos, 
llle 1118 sena Isso nma · violação da carta no artigo 145. 0 , § 6. 0, que muito clara
§ ;1~ lll :;t.rca os cas?s em_ que po~leria entrar -se ele noite ?a. cas~ cl? ~iclaclão. O 
cnj clC!J mesmo art1g-o 14o .0 proh1be suspenderem-se os cln·mtos mclivrcluaes, ~m 
só::· ~llllle,ro entra este, e a r eforma ele qualquer artigo cb constituição elo r emo 
tio·o e~~~ ~o~le propor-se depois de passados quatro annos, como é expresso no ar
ta,~to · '· lsto é, pelo qne diz r espeito ao aboletamento ela tropa; não pócle, 'por
tigo i2l~lVrclar-se que o proj eeto em discussão infringe a carta, .quando n 'este ar
eart · ~ acrescenta o caso ele aboletamento legal ele tropas ao munero elos que ~ 
no'ta expressamente marcou para se IJOcl or violar a casa elo cidadão durante a 1 e sendo · t · t · · póclc fa.ze/ lS o JUS ameute o que nenhum clO's poder es constJtucwnaes 
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O estado natural ela nossa habitação, por virtude da' carta, é ser inviolavel du
rante a noite menos em tres. circumstancias, e pelo proj ecto sel-o-ha. menos el? 
quatro ; logo ~uspende-sc a carta constitucional em Ii:lais uma parte dos nossos ch
r citos individnaes. 

Se no projecto se. alterar a cart.a, quanto. aos aboleta~entos, porque se ,não ~a 
de então alterar r elativamente ás loJ aS maçomcas e ~ís soCiedades secretas? Se a Ia
são pecle que um corpNo ele tropas que ~ega . a u~a povoa.ç~Lo ten.ha. promp~o alo· 
jamento, quantas rasoes peclem que nao seJain nw10lavms as loJaS maçomcn.s, a 
fim de se obstar ao progresso, quando se não consiga a sua extincção? 

Quanto á segtmda parte do .artigo, que diz r espeito ár; easas de jogo, loj as ele 
bebidas e tabernas, nada serit mais fa.cil para illudir a lei elo que r et irar .para nJll 

aposento q1ais interior, sabeJ?-c~o~~e que ~li já se não ~óde entrar, e por consequen-
cia se póde zombar da proh1b1çao, contmuando o dehcto. ' 

E quanto ás estalagens e hospedarias, penso qt1e, exceptllados os aposentos 
dos donos da casn e hospedes, o que r estará será a cozinha e a cavallariça. · 

Voto, portanto, . contra n r edacção d' este artigo, e proponho como emen?a 0 

seguinte: <<Esta lei não diz respeito iLs casas publicas, ele jogo, loj as de beb1das, 
tabernas e estalagens, nem se comprehendem na sua disposiçãq os casos de abo
letamento legal ela. tropa, sendo ele dia». Mando esta emenda para a mesa . 

BISPO DE BEJA: - Eu assento que os aboletamentos de tropas estão em o~1~ro 
caso muito clistincto do objecto cl'esta lei, porque elles vem sem estrepito jncbCJa
rio e mais depressa são um acto de contempmção e urbanidade. 

Aqui não se trata senão de utu bilhete, pelo qual se manda ao paizano qt:e 
admitta em sua casa aquelle soldado, porque emnm é preciso que a tropa sejl.t 
aboletada. 

CoNDE DE S. MIGUEL: - Convenho em que é preciso que a tropa seja abol?
tacla, mas póde-o ser ,de clia, e eu não entendo, tratando-se ela lei, como isto seJ~ 
uma contemplação. E verdade que é um bilhete, mas com elle vae o soldado. • 
porta do proprietario, que tem ele r ecebei-o contra a sua vontade, e, portanto, Vl0~ 
la-se :g.' esta parte a carta constitucional. . 

ARCEBISPO BISPO DE ELVAS : -Eu apoio o que disse o sr . CO~lcle ele S · JVh
guel emquanto aos aboletamentos, e tanto mais que esse é o costmnc, porque os 
aboletamentos sempre vem um clia antes; distribuem-se os bilhetes e não é pre
ciso ir de noite. O artigo não póde passai' assim . 

CoNDE DE LINITARES : :._O aboletaménto é preciso consicleral-o como um onus 
geral, u1u imposto que se paga, e que se paga pó r todos sem excepção ; h a um) 
qrtigo na carta que é expresso, c é o§ 14.0 elo artigo 145 .0 , que diz assim ... (Leu. 
E considerado um imposto, não só pelos que escreveram J:\Obre a arte militnr! 111a.: 
uté :pelos publicista.s, c como pl'ova apontarei ~ costume recebido ·( qun.nclo 1sto lo 
lJOSSlvel) de se r emn· este onüs, IJag·auclo o rmrücular, sobre que rec~íe, ao solc1ac 

~ • · osto a sua clespeza em uma estalagem, e n'estc caso elle de facto se torna um 1mp · 
pecuniario. Quando na povoação não ha estalagens ou ba um grande nmner? de tro·: 
pas, então 6 preciso que o indivicluo soffra esse incommodo na sua propna casa ' 
mas esta não é por isso devassada. Eu nf(o julgo possível deixar ele exist!r este 
onus, ;porque em todas as terras não ba capacidade para ~loj ar um exerc1~0 elll 
quartms,, e mesmo un:a gi·ancl e capital nno poderia fornecer quaTtcis suffimentes 
para aloJar um exercito numeroso, como os temos visto muitas vezes. . 

Emquanto ás casas publicas, a dizer a verclacle ellas não podem cleixar ~le. tei 
uma naturez~ cliversa elo que a casa particular, porque não poclem ser lJerm:tttlcl~~ 
sem certas hcenças, e estas sempre costmnam ser conclicionaes em toclos os P~1 

zes em que ha policia. Por conseguinte acho es te artio·o r eclio·ido em termos IDtl1~0 
· t ll · J • ·1· · 1 ° b l nctn. convemen cs ; e e r espe1ta o CtOm1c1 10 part1cu ar, e põe debaixo ela depene B • 

' da }JOlicia as casar; que o elevem estm: pela sua natureza. . 
AncEDISPo. ~ISPO DE ELVAS: - E verdade que este é um onus, e que ulll~ 

guem deve ex1mn·-se de pagai-o, mas a questrio não é essa; é só que os aboleta 
mcntos se não elevem faz er ele noite . 

CoNDE DE PENAFIEL: - Os aboletamentos nunca se fazem el e noite ; velll sclll
pre mn dia antes o quartel :tnestre e os faz; portanto nrto ha esse inconvenieute. 
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ARCEBISPO BISPO DE ELV .A.S:- Entretanto nacl~ se perde em expressar isso 
mesmo na lei . 

ÜONDE DE VILLA FLOH.: - Ilfas se um destacamento ele tropa chega ele noite, 
que se ha ele fazer? Ha ele ficar esta tropa na rua? Isso não pócle ser . A tropa 
necessariamente ha ele ser aboletada c é preciso clar alguma proviclencia a esse 

·respeito . · ' 

. ÜONDE DE S. IVIIGUEL: - Mas como quer o sr. conde de Villa Flor alterar o 
a~~~go .ela carta? Sempre que se vae entrar na casa elo cidadão por qualquer fórma 
q seJa contra a sua vontade excepto nos trcs casos marcados na carta, é alte-
l'ar esta · N ' ' • 1 p fi l 1· c' e Isso nao podemos nos fazer . é) sr. conde c e ena e c 1z que vae sem-
~he ~nu dia antes o quartel mestre; mas s. ex. a é militar e sabe que muitas v.ezes 
t. egam aos povos destacamentos ele noite que não são precedidos ele quartel mes-
re. Portanto não sei como se pócle salvar esse inconveniente, e é necessario achar 

tlnu ~cio para conciliar o artigo da carta. com a necessidade ele aboletar a tropa 
c e noite . 

e t Co~DE DE LINH.A.RES : - Este inconveniente pócle evitar-se nr:o clanclo uma 
c1~ ensa? clcsnecessaría á lei fundamental. Ella qniz pôr ao abrigo a casa do cicla
c ao pacifico, para não ser invadida de noite e este não ser inquietado senão nos 
dasos _de urgente necessidade. P.oucas vezes succecleni o caso ele um aboletamento 
e e ~Oite, não sendo em tempo ele guerra, e então esta calamidade é já esperada 
p illngttem se póde assustar por ver chegar um soldado a.boletado em sua casa. 
o a~·ece-J;J.íc uma grande injustica. que o hOJnem que defende o seu paiz, e que para 

l 
c efencler é o brigado a fazer \una long·a marcha, quanclo chega a um logar oDCle Jossa f v . 

tas ~ ;·e .aze:· as ~uas forç~s yelo descanso, ache tocl~s as por~as fechadas, e mu~-
. , ezes ate per1ga a sua v1da ou saude. Esta calamidade existe em todos os pm-
zes onde ha constituições e não pócle deixar elo existir . 
(L BrsPo DE YrzEu:- L eio o § 6. 0 elo artigo 145. 0 da carta, e vejo n'elle isto . . . 
d etG_) A~ui te~os determinados os casos em que se póclc entrar de noite em casa 
<~·~ c~claclào, e não se deixa arbítrio para os augmentar; e tanto é assim que, na se
~~~ a parte elo mesmo artigo, diz . . . (LetG.) Aqui deixa á lei esta determinação, 
ne 

1~ 0 mesmo mostra que, emquanto á primeira parte, nãO" ha lei regulamentar 
tt·on t;ma que a possa alterar. Como, pois, se quer augmentar o aboletamento elas 
fo/~; ou qualquer outro caso, como são os dois ultimas, que não estão em con
n' W.1c ade com a lei mesma, nem com a carta? Não concordam com a lei, porque 
ca~ ~ tem um logar indevido, nem com a carta, porque ella dete1·mina os unicos 
e c sos em que se pócle entrar . Dizer-se-me-ha que a carta é diminuta n'esta parte, 
ta ~~le necessita ele interpretação e ele extensão ; eu o confesso, mas esta interpre
P Ç~o ou esta extensão não se pócle fazer até clepois ele passados quatro annos, 
t 

01
.que a mesma carta o IJrohibe. Se mantemos a carta IJOr um lado, como a cles-rm · mos por outro? 

o _Brspo DE BEJA: - Torno a repetir o principio que expuz. na sessão. anterior. 
>vcwe leG F l l ' t · · · al ·un g_e~ non est vm·ba tene1·e, sed vim a_c potestatem. : nnc ac os n es e ~rmClplO, 
tag~ s cltgnos pares assentaram que o artigo 1.0 necessitava ele alguma mterpre
ct~:o, e. a ca_mara determinou que s_e .fizesse. Agora este caso até tem um cara
P . mtuto chfferente, para nos clcCichrmos que se pócle entrar por essa fórma, 
81-~

1tque, 0 aboletamento nã.o tem o caracter elos actos praticaclos pela justiÇa ; con-
s e some t · fa, _ n e em entregar um bilhete ao paizano para entrar em sua casa, e 1sso 

tce~ se .com u,rbaniclade e com bons termos. Lo&·o esta não é ver dadeiramente in-Ipret ~· l v . 

C açao c a lei, porque tem um caracter muito clifferente. 
111 • ONDE DE S. MIGUEL: - A experiencia por vezes me provou que nacla põe 
h~'l,Is em perturbação uma familia, qtte os aboletamentos, e poucos donos .ele casa 
O;h~~~ I:ecebam ele bom grado um aboletado. Suscitam-se ele orclinario, alem de 
aboleta cll~Cl~lclades,_ as elo aposento e quarto que se lhe ha cl~ dar, ou porqu~ o 
qu 1-clo exige mms elo que lhe compete ou o dono ela casa nao quer clar aqmllo 
0 e. cbe_ve . Parece-me, portanto que não' tem loo·ar o que acaba ele dizer s. ex. a 

Sl . lSl)O l B . . . ' . t:> • 
]3 , '.t c e eJa, CUJas luzes e conheCimentos eu r espeito . . _ 

d · ISPo DE VIZEU: - Não sei como se !JÓcle dizer que aqui não ha necesswacle 
e InterrJr t N S h . t t N e açao. uppon amos que o dono ela casa, com qualquer pre ex o, nao 
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' 
quer que entre o soldado; entl:to lut; ele entrar-se contra a sua vontade, e por con~ 
seguinte contra o elireito qnc lhe eh\. a carta constitu~ional, hypothese que não e 
certamente imaginai'Ía; senão muito fl'eqnente. Eu vejo que não é só uma inter
pL'ctação, é uma extensão do artigo, e esta por agora não tem log:ar. 

BISPO DE BEJ.A :. ~O qtte a carta prohibe é que se possam fazer reformas·, mas 
interpretações podem-se faz er clescle já. . 

CoNDE DE VrLLA. REA.L~~Eu conco1'do n'esta pm-te com o sr. conde ele Lt
nhares, em que este é um onns necessario. Muitas vezes sabe-se com ~mtecipaçfio 
que vae entrar tropa porque no clia anterior .chegam os qum:teis mestres; mas .ha 
casos em que poderá chegar um destacamento ele noite, }JOr não t er de dia poc1Jclo 
completar a sua marcha ; e se se achuitte à emenda elo sr. conde ele S . Mig~1el 
ficará o solclaclo, depois ele marchas longas, no caso ele não ter um abrigo, e Jsto 
certamente nt~o é justo . Eu tenho observaclo que a facilidade elos aboletamen~os 
consiste em grande parte nas justiças; ha povoações onde se faz em com nnuta 
faciliclacle, ainda: que seja grande o numero ele tropas, e outras em que, por pe
queno que seja, ha mil cmbamços c clifficulclaeles . Eu apoio tambem o que disse 
o sr. co nele ele Linhares, em quanto .a que se pratíca assim em todas as partes 
onde ha constituição . Em Inglaterra, quando ha guerra, quasi se calam todas as 
leis, porque a necessidade faz com que se tomem certas medidas que não se pode
riam tomar constituciunalmente. Se em todas as terras houvesse estalagens suffi
cientes, então eu conviria que não se aboletassem as tropas; mas como sabemos 
que em Portugal não acontece isso, é Úecessario que todos se sujeitem a essa pe
nalidade, tanto mais que muitas vezes os soldados querem só um asylo ' contra a 
chuva ou o mau tempo, e contentam-se com dormir em qualquer parte . 

CoNDE DE S. MIGUEL : - Desejaria que s . ex. a o sr. ministro elos negocias es
trangeiros me dissesse se entrar ele noite em casa de um cidadão, com nm bilhete 
de aboletamento, não é entrar na casa ele noite em um caso mais .do que aquelles 
tres que marca tão positivamente a carta no § 6. 0 do art igo 145.0 Em me res
pondendo, approvanclo qne não, estou então convencido; mas como supponho qne 
é um quarto caso, não o 1Joclemos nós fazer, pelas rasões que já se têem expen-
cliclo e q ne é inutil repetir . ' 

CoNDE DE VILLA RE.AL:-En respondo repetindo o que disse o sr. bispo de 
Bcja a resp~ito do 1. 0 artigo cl' esta lei, 

CONDE DE S. lVIIGUEL: -Devo declarar que se cedi ela emenda que tinha ~ffe
reciclo como 2.0 artigo ao projecto em cliscnssão, relativamente ás lojas maçom~as 
e 1JOCiedacles secretas,·· foi porque vi que a camara a nl'lo aclmittia, mas que s1111 
queria comprehencler a sua cloutrina na emenda ofl'er ecida pelo digno par o sr. conde 
da Ponte ao 1.0 artigo, emenda que estou persuadiclo ha de suscitar dnviclas n.a 
camara elos senhores deputados, porque é uma manifesta violaçã:o ela carta constl
tucional. 

CONDE DA. PoNTE : - Ainda que o que se acaba de dizer é uma cousa estra
nha ::'t questão, direi que o que se fez não é uma cousa que não se possa faze;,·, 
porque a carta certamente se pócle interpretar antes· c~e quatro annos, e o que n~o 
se pócle fa zer é alteral·a. Portanto o que se fez, podia-se fazer, c, seja on Jl}tO 

admitticlo pela outl·a camara, não importa nada. Emquanto ao artigo direi que 
aboletamento legal não ha, porque quasi sempre o aboletamento é ele facto; mas 
c~lc ex~ste, e não póde .deixar ele existir. Os aboletamentos s?to quasi sempre nma 
vwlc:J?-CLa, mas este ~rt1go não vae clestrnir a carta. O artigo vae explicar qne 0 

aboletamento legal, 1sto é, aquelle aboletamento que é preciso para as tropas elo 
paiz, não fica comprehendido na disposição elo § G.0 elo artigo 145.0 ela carta, ll1as 
sim para tirar to ela a ra~ão para que o ci~:laclão diga: <<Não aclmitto entrada al
guma em minha casa» . E uma disposição que obriga o cidadão portnguez ~ re
ceber em sua casa as tropas elo paiz, e 11ão se entende com os exercitas inim1gos, 
porque esses certamente hão ele aboletar·se sempre. . . 

BISPO DE VIZEU : -Os aboletamentos, diz o digno }Jar, não sfio ele chreito, 
mas sim ele facto; então se vamos a ampliar a carta a casos de facto, e não. de 
lei, tanto peior. Direi agom que ha clnas especies ele interpretações : uma obv1a e 
1il!ta elo mesmo contexto da lei, a qual em toclo o t empo se }Jócle fazer; e outra,, 
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~ma interpr'etação que envolve ampliação ou extensão, e esta é que não se póde -
a~r, a r espeito dos ar6gos da barta. A interpretação que se quer fazer equivaJe 

a tzer no § 6. 0 : «De noite não se poderá entntr· n ' ella senão por seü consenti
~e~to, excepto se o cidadão não que?' soldados aboletados) que com tudo . se devm·ão 
: 

0 eta?~.» · Não se faz mais do que isto, quando a ·lei é tão expressa que não-deixa 
:x:cepçao alguma. 
I CONDE DE S. lVI:iGUEL: -Todos os dignos pares que têem fallado têem dito que 

pe 0

1 
§ G.o do artigo 15.0 o poder legislativo póde fazer leis, interpretai-as, sus

~~~c el-as e r evogai-as. Assim é ; mas o mesmo que legislou esse-paragrapho, le
f~ ou tambem no artigo 140.0 , que diz . . . (Lm~.) Julgo, pois, que o § 6. 0 elo ar-
tgo 15.0 

se eleve entender que é applicavel {ts leis j ~í. feitas, e mesmo áquelbs 
que se fi J • ~ • . . zerem agora, e que se conheça depois que para as r ectuzu· ~~ pratica pre-
CI-~~m algu~1a interpretação ; mas interpretm· augmentanclo ou diminuindo o que 
es ct

0
prescr1pto ll a carta; é inadmiss Ível. 
?NDE DA PONTE : - Ea pediria ao digno par o sr. conde de S. Miguel que 

~e clissesse se reforma e interpretação é o mesmo, porque r eform ar a cm·ta cer
r~?~nte n~o se })Óde, mas sim interpretal~a . Ou o dig-no par ha ele concluir que 
I e_ ~Ima e Interpretação são palavras íclentícas, ou eu sustento que se pócle inter-
1~1~ :r e não ~·eformar. Emquanto ao § 6. 0 do artigo 145.0, a lei o que vae decla
~lar que o Cidadão portuguez deve dar o seu consentimento para o aboletamento 
as ~ropas do paiz. 

não ~ND~ DE. S. MIGUEL : - Certamente que as palavras reformar ou i~L~rpre tar 
sao. rclentwas ; mas p::tra reformar a carta, augmentanclo ou st!pprunmdo al

gum artigo cl'eUa é preciso interr)l'etar al o·um outro . l\ias de que serviní a inter 
pret "" ' ' o . . -açao . agora, se a r eforma so se póde fazer passados os pnmenos quatro an-
nos clepors de jurada a carta? E que formalidades não são precisas para se faz e:r 
essa reforma ? A carta as desig-na nos artigos 140.0 a 143. 0 inclusiv:e . 
e , CoNDE DE LINHARES: - Um dos dignos pares que me precedeu parece-me ter 
t i}{posto ·uma r eflexão muito jucliciosa; a, saber: que a, doutrina. do § 6.0 elo ar
aF0 t l45. 

0 
er'a simplesmente restricta aos casos jurídicos, e que tudo quanto se -

claas t~a cl' e lia tendia a dar uma interpretação forçada ao artigo . Tanto mais quanto. 
a' ~c o- ile esta interpretação fica prejudicado o §• 14. 0 elo mesmo artigo, que diz 
ssm1 (L J N , h · 1 ] · ·1· · 1 J · J 1~ ·s-o ·. · · ezt. os seus a veres 1nc ue-se o nomw1 10 parttcu ar CtO. CJCt::tc ao . e 

es~alri:ficio temporario de uma parte cl' esse- domicilio é necessario
1 

é claro que o 
ca .ac l tem todo o direito para exigir d'elle esse sacrificio, e por conseguinte o 

so
0

c 0 al1oletamento é distincto elos casos em que falia o § 6. 0 

cl . l Lltro elos dignos pares que fallou contra esta doutrina occupou ha pouco um· 
nf~ og-ares do ministerio, e no t empo que o occupava foi áboletacla uma compa-

}Q'l. cl_e artilhe1·ia ingleza em uma elas minhas fazendas em Villa Franca, chamada 
; uerma; ora se o governo se achou auctorisaclo para isso, não obstante o § 6. o, · 
Jorq_ne se r eferiu, como se devia r eferir ao § 14. 0 do mesmo artigo, como agora, 
~ corpo legislativo, que certamente n'esse pqnto tem mesmo mais poder elo que o 
p0~ern~, não o tení para esclarecer uma clifficulclacle que poderia occorrer a alguns? 

q ara mJm, já disse, ~ssa di:fficuldacle não existe . Mas então quizera perguntar por 
ue rasão ~ A • • J t ' t · ~ · I rn - t " "~ nao se teem posto em pratrca outros art1gos CLa cons 1 u1çao, que 1gua -

R en e. n-ao precisam de leis regulamentares IJara a sua immecliata observancia? 
j ee~aprtulancló, l)OÍs, direi que a proposição gue se contém no artigo 12.0 do pro-, 
coe 

0 
tem uma r efer encia particular ao § 14. 0 elo artigo 145.0 ela carta, e nenhuma 

ev~~/cl § ?· 0 
do mesmo artigo, e que se n'este logar se faz esta menção é só para. 

C nvrdas que poderiam occorrer. 
ce ~NDE DE S. MIG-UEL : - Ninguem duvida que o aboletamento é um onus ne
letssan o, c todos sabemos o que diz o sr. co nele de Linhares, mas trata.-se elo abo-

amento 1 · l . . · · C c e norte; toe a a chfferença consrste em ser de cha ou ser ele norte. 
ta"' ONDE :DE LulVIIARES : - P arece-me que a obieccão que se tem feito ao abole-

"-'ento de 't é . .J , • h que DOI e m1.uto coheren te com o § 6. 0 elo artigo 145 .0 , e con ven o em 
tic ' em tempo de paz, os .aboletamentos se facam ele dia, e mesmo essa é a pra-

a consta t t · , d li vo · n emen e segmcla, porque toda a tropa procura chegar e c_ a aos po-
s, e até ele verão se fazem as marchas muito ele manhã para 11ão fat1gar a tro-
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pa. Agora no tempo ele guerra ha ele haver casos em que seja preciso aboleta1; 
ele noite porque então existe a lei ela necessielacle1 que faz calar todas as outras 
leis. Su{Jpunhaínos o caso em que ha ~1m corpo ele operações. c é preciso mu.dar 
uma parte d'ellc ele um lagar para outro; .este corpo r:,eces~anamente ha d~ : bo
letar-se1 e talvez, ha de aboletar-se de nolte . Mas entao não lhe faz oppos1ça.o a 
carta, porque existe o§ 34.0 do artigo 145.0

7 que diz ... (L eu.) Temos, pois, que 
o tempo ele guerra é um tempo ele necessidade, e que então não se está em con
tradiccão com a lei. 

O' presidente sL~j eitou á votação a primeira parte elo artigo até {ts palavras 
«aboletamento legal ele tropas», e foi approvado; quando1. porém1 ía consultar-se 
a camara sobre· a ultima, o conde ele S. Miguel propoz qne se suppl'imisse tudo 
quanto restava depois elo vocabulo «estalagens" . 

CONDE DE LINHàRfi:S : - Eu não posso concordar com a emenclp. que p1·opõ~ 
o digno par ; pois qual é a causa por que a le i faz esta concessão? E 1~orque a 1.01 

não quer que o lagar em que um particular está debaixo ela boa fé publica seJa 
atacado por um acto elo poder jucliciario, sem que se tomem as cautelas que ~ 
lei prescreve para que a segurança individual seja respe~tacla. Nas casas ele pasto, 
hospeclarias1 etc., aquelles quartos onde todos se reunem necessariamente cleveúl 
estar debaixo ela immecliata inspecção ela policia ou ela auctoriclacle municipaJ, e, 
portanto, não ha duvida nenhuma em qne os agentes elo poder jueliciario entreúl 
n'elles . Mas nos quartos particulares não é assim, porque é preciso .tomar outras 
cautelas para a seguran~a elo inclivicluo1 e para impedir que lhe sej am tirados os 
seus papeis ou se introduzam outros em setl lagar que não o sejam. Esta é a elon
trina elo § 6.0 do artigo 145. 0 , pela qual o cidadão fica certo que, ainda que ~les
agrade á administração, esta j amais póele exerc~r contra elle actos que não seJ.aúl 
r evestidos ele todas as legalidades requeridas pela lei, e esta doutrina é perfmta-
mente coherente com todas as outras partes ela lei. . . 

CoNDE DA PONTE : - E sta parte ela lei não é coherente, mas sim mmto mco
herente como todas as outras da mesma, lei. O que têem os clonos elas estalngens? 
Casas para si e para os hospedes ; se se salvam estas, que é o qt{e r esta ? Nada . 
Supponhamos que um crimin osq, foge ele uma cidade e entra em u tna ostalageúl i 
succecle encontrai-o a justiça, que o per seg1.1e, e não poclqrá prenclel-o porque ~ 
estalagem é um asylo inviolavel? Pódo e eleve prenclel-o. E n'eccssar}o que na let 
se faça a emenda proposta pelo sr. conde ele S . Miguel, porque as estala.gens. s~o 
para a commoclielacle e o descanso dos viajantes, mas não para abrigo elos cl'll111-

nosos . 
CoNDE DE VILLà REàL: - En concordo com os srs . concle de S . Miguel e cl.a. 

Ponte, mas proponho· que na reclacção cl'este artigo, quando se diz «casas pubh
cas ele jogo 1> 7 se acrescente <<permittidas pelas leis exis tentes>> , porque não pareça 
que se aclmittem as casas chamadas propriamente elo j ogo, isto é, as ele j ogos de 
parar. 

CoNDE Dà LIN.HàRES : - O caso que o sr. conde ela Ponte apontou entra na 
classe de flagrante clelicto. Alem cl':isso, o dono ele uma casa publica que r efLt
giasse um eriminoso ficava sempre r esponsavel por elle emquanto se não po
cles~e usar elos me~os legues para a sua apprehensão. E sta lei protege o quarto on 
habitação elo parbcnlar que está n'uma estalagem consieleranclo-o inteiramente 
como seu domicilio. Nar:; estalagens ha sempre m~a grande cliffercnça entro 05 

quartos communs e os quartos elos donos ela casa ou elos hospedes. Todos sabe~ll 
qu~ as nossas .cstabgens não estão em grande perfeição, mas assim mesmo .J{t, 
ex1stem em mmtas quartos que são commtms a toclos os hospedes . Eu estive .em 
Santarem ha pouco tempo em uma hospedaria, e havia, um quar to onde coroJaúl 
à mesa ~·ecloncla toelos aquelles que não queriam fazer-se servir nos seus aposer:
t~s particulares. Estes quarto~ é que elevem es~ar clebqix.o ela inspecção ela P~: 
Cla1 porque entr am na categona clé lagares pubhcos, mas não os aposentos par tl 
culares elos donos e elos .l1ospecles . 

CoNDE Dà PONTE : -Esta lei é mais necessaria em Portugal elo que em n~
n~n~ma outra parte elo munclo, p~rque ~os outros paizes a policia 6 muit~ Jlla:. 
v1gtlante, c as casas ele pasto, hospeclanas c estalagens têem dentro ele s1 :me . 
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1~~s .u:na grande espionag~m, ele maneira que não podem octmltar-se n'ellas os 
ynL;uosos . lVlas não é assim em Portugal; e de. approvar-se a doutrina elo sr. conde 
c e Inhares r esultariam graves males. Sup1)onhamos que dez criminosos de um 
mesmo cl~licto vinham a uma hospedaria que tem dez quartos i a justiça não pó ele 
entrar n'esta casa, e os criminosos estão n.li machinanclo tudo o que quizerem. 
d CONDE DE LINHARES: :--- É preciso não perder ele vista que nn.s casas publicas 

0 00° ~l' e~las é' rcsponsavel pelo asylo que eM n.os c:·iminosos. N • 

P1 es1dente poz a votos a seo·unda parte elo artigo tal qual estava, e n.ao fo1 
app0vacla; a r espeito da emenda 

0
do coucle de S. Miguel prosegnin o debate .. 

c1 • ~~DE DE LINEARES: - Aclmittinclo-se esta emenda vem a ficar fóra ch ler o 

t 
0.U::cih~ particular elo inclivicluo que tiver uma casa de pasto i e como a consti

lncao chz q l . N • J N • N ho e 1 , ue as e1s serao 1guaes para toCLos, n::w veJO a rasao por que um m rr 
{n~ tem luna estalagem não deva gosar da protecção que a lei dá a todos os por-
nguezes. Emquanto aos aposentos dos hospedes é preciso observar n'este caso 
~ne 0 governo, que. não ·l)Ócle attentar contra a ~inha liberdade sem uma gTancle 
respo . uT l d h . l nsa I l C a e, quando estou na minha casa, o pó ele fazer logo que me surpre-
1 :~c e em vwgem, até se quizer, podendo faz er pôr no meu quarto em mna esta-

pa5:m um~ corresponclencia falsa e criminosa, que sirva depois de corpo ele clelicto 
8;

1d me Imputar um crime qne n~o commetti . As cousequencias d'estu doutrina 
'

0 
e tal natureza que uttêntarão ao espírito elo "§ G. 0 do artigo 145.0 da carta. 

0 · (
0 NDE DE PENAFIEL : - Podem :ficar salvos aos donos os seus aposentos e não . 

s nos hospedes . 
te · 9°NDE DE LINHARES: - Mas os hospedes são os que viajam debaixo da pro

cçao elas leis. 

nha In~lo a _procecler -se á votação, o conde de S. lVIiguel leu a emenda q;w P!opu-
1 Inch.unclo a lembrada pelo conde ele Villa Real, concebido tudo n estes ter

}?8 : «Nem esta lei diz r espeito ás casas publicas de jogo pennittidas pelas _leis, 
OJa~ ele bebidas, tabernas e estalagens>J . · 

joo·o ~NDE DA P?N_'l'E : - A me~ma rn:são que ha para se clecl.arar quC: as casas d.e 
são · s.ao as pernntildas pelas leis, hav1a para se declarar na ultll11a sess::t.o que a pn
se 

0 
lr.a nos casos per~itticlos pelas leis. l\'ras houve um cligno par que clisse q1w 

p .c erx:ava entender que a prisão era sómente nos casos permitticlos pelas -leis. 
a ~r~ce-n1e . que tambem aqui não se pócle duvidar que serão as casas cle j ogo que 

e~lermitte, e, portanto, é inutil a emenda do sr. conde de Villa Real. 
re 1 °~E DE VrLLA. REAL:- Uma vez que o digno par diz que houve já uma 
et 

80 
ufao em um caso similhante (sem duvida quando eu não estava presente), 1 cec .O ela minha emenda. 

11 For submetticla a votos e approvacla a emenda elo conde ele S . l\1ig·uel, elimi
P a~~O-se, portanto, as palavras a salvos aos dOJlOS elas cas·as e hospedes os seus res-

ec lVos aposentos >>. 
e O conde de Linhares pecliu que se declarasse na acta ter sido contrario á 

grnenda, e fazendo i
0
o·ual declaracão o arcebisiJ0 bispo ele Elvas, bisrJos elo Al-arve J · , d 

.A.l · ~ CLe B~ja, . marquezes ele Fronteira, ele Pombal e ele Valença, condes. e 
de v-\} CLe .A.naclia, de Ceia, da Figueira, ele Lumiares, ele P ena:fi.el, ele SampaiO e 
e . ~la Flor, o presidente notou que isto par ecia prejuclicar a votação anterior, 
er:ssim propunha se tomasse a discutir o artigo 12.0

1 pois os votos divergentes 
cid·~ mais ele metade dos elo numero de pares reunidos na sala

1 
e assim se ele-In. 

don CONDE DE LINHARES:- Eu entendo que o artigo se deve approvar, porque o 
qn ° da estalagem é um portuguez, que gosa ou deve gosar elos mesmos direitos 
ap~ todos os ~utros, e o seu ·aposento deve ser respeitado como todos os outros 
lei sentas particulares . Portanto, e para evitar todo o equivoco na execução da 

'Antenclo que eleve permanecer esta declaracão. · 
cas RICE~ISPO BISPO DE ELVAS: - Aque'lla ra;ão é eviclente . A carta diz que a 
' a c o Cidad"' · I · · 1 · · 1 3 • reit ' ao e um asy o mv10lavel -e o dono ele uma esta agem tem Jgna m-

cicl·~ que todos os mais ftqui.llo que a ~a.rta lhe concede · decidir o contrario é ele-
li contra · t O · ' 1 ó t · pala . . a Cal a. artJgo deve passar tal qual está, r ecusanc o-se s men e as 
~as «e hospedes)). 
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CoNDE DE V!LLA. REAL: - Eu, votando a f<wor da emenda çlo sr . conde de 
S . Miguel, considero só as circumstancias elas estab gens em Portugal e não nos 
outros paizes . 'Em Portugal ha estÇI.lagcns que se reduzem a um quarto só, que 
é o aposento d0 dono da casa, e o quarto onde recebe todo o mundo i por mÇt
neíra que em um caso é publico c em outro 6 um quarto r eservado do dono ela 
casa . E attenelemlo a que isto acontece, não em uma nem em duas estalagens, 111as 
em gnasi toelas as terras pequenas, por isso voto a favor da emenda. · · 

CóNDE DA PoNTE : - Eu · supponho que o quarto elo dono ela casa lhe pócle 
servir l)::tl'a o qnc qnizer. Supponhamos que o dono de urmi el' estas casas fa.z a 
sua cama no mesmo quarto oncle se joga ou onde se reunem as gentes; porque 
clle clorme ali ha ele ser um asylo invioltwel? Alem cl'isso a casa elo cidadão pócle 
ser franqueada para a prisão, porque o não h a de ser aq uella. que é mais ul)la 
casa publica, do que um aposento particular? .P orque q nem vae estabelecer uma 
casa de j ogo s::tbe qne aq uella casa pertence, mais elo que a elle, àquelles que 
pagam, e portanto não l)Óde tú o mesmo direito que tem em sua casa o cicladão 
particular. SLlpponh[l.mos tambem, como disse o sr. ministro dos negocias estran
geiros, que não existe em uma casa de pasto mais que um quarto, em que se 
aclmittem todos os hospedes, então eleve :ficar este quarto isento de ser revistado 
pela justiça quanclo for necessario? Eu voto pela emenda elo sr. conde de S . lVli
gnel, porque ainda não tenho ouvido nada que me convença elo contrario . 

CoNDE DE LINI:IARES : - Vejo pela doutrina ger·al cl'esta lei que todos os quar
tos e casas · são accessiveis i mas debaixo ele certas fórmas legaes, a excepçfio qne 
se estabelece no artigo 12.0 é l)ara evitar em certos casos essas fórm[l.s, c por isso 
acho que o quarto elo dono da estalagem não eleve ser invadido senão com as mes
mas formalidades -legaes qLle qualquer outra casa ])articular. O caso que alguns 
dignos pares têcm estabelecido seria bem aclmitticlo :;e o dono ele uma casa pu
blica não fo sse obrigado a descrever o seu estabelecimento e a obter uma lic.cnç.a 
para elle, devendo dar ~í. policia todos_ os cleta]hes . Dado o c·aso ela estalagem n~.o 
ter senão um quarto, então o dono dev~ fazer cessão elo seu direito como parti
cular, porque o seu aposento se converte em publico . Nãq vejo inconvenientes c1ll 
que a lei pas1;1e como está; porque ella não estabelece que no quarto elo dono ela 
casa não se possa entrar; mas sim . que se não faça sem aqueUas legalidades esta: 
beleciclas para os outros aposentos particulares. No· artigo 4 . 0 d' esta mesma .Je1 
ficam r eguladas as legalidades que garantem a segurança elo cidadão . Eu deseja
ria que se estabelecesse ignalmente que fossem necessarias estas legalidades para 
invadir os quartos elos hospedes, mas visto que a camara decidiu que não, pelo 
menos deve existir a respeito elo aposento do dono. Talvez as licenças que hoje 
se concedem a estas casas não tenham todas aquellu.s con~ições necessarias que 
.apontei, mas da parte ela auctoric1acle esUt o proviclenciar a estas causas, e que 
quando a casa tenha só um qum·to o dono ela casa faça cessão como particular do 
seu direito. . 

A ultima parte do artigo approvon-se, finalmente, sómente com a suppressão 
elas palavras «e 'hospedes)), conforme propozera o arcebispo bispo ele El vas·. · 

Os artigos 13.0 e 14.0 passaram sem debate. 

Em 11 de novembro de 1826 o dep utado Antonio Lobo ele Barbosa Ferreira 
T eixeÍl'a Girão a1Jresentára um projecto de lei sobro r)escarias com o fim de ·tor-

. l ' ~ar me~1os precana a sor_te c o nu~eroso pessoal empregado .n'aquella import~ute 
mclustna; mas a r espectiva commiSsão só ao terrno ele dezeseis mezes emitt1Ll 0 

se11 parecer, que não chegou. a el iscutir~se, acompanhando-o ele curiosas informa
ções,_ as. quaes t;au:;;crevcmos, ass-im como o primitivo traballlo elo dito deputado pela 
provmcra ele 1raz os Montes, para melhor. eluciclacão ele um assumpto que e1ll 
diversas epochas mereceu a solicitude · elos poderes ~publicas, mórmente no inte
r esse elo :fisco 1. 

t Vide Resoluções elo conselho de estado na secção do conícncioso aclministraíivo, collig iclas e 
explicadas pelo sr. conselheiro José Silvestre Ribeiro, tomo xrrr, pao·. 201 a 294, em qne ~ e 
encontntm muitos csclarccirncntos sobre o assumpto. . 

0 . 
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Parecer 

. A commiss ~io especial encarreg·aê!a ele examinar o projecto n . 0 24, viu, com a 
~awr attenção possível, as numerosas informações e papeis que lhe ministrou o 
gover~o sobre tão importante obj e c to, a saber : dezenove informações ailtigas elos 
supermtenclentes elas alfauclco·as correg·edores e provõdores elos clisti,ictos da beira-mar · ~ b ' . _ 

c ' envwcLas ao governo em 1821 e 1822; oito consultas sobre o mesmo objecto 
~~~ a.~ mesmas datas; trinta reguerin~ entos ele. partes, .sobre que ha~a YL muitos 

~ouos o par eceres ele outra com missão; tnnta e sms r íCJpresentaçoes de todas 
~s v:l~as o cidades, ele todas as corporações ele varias camaras e. clo corpo militar 
~ 0 

remo elo Algarve, datadas em 1820 e 1821; doze informações modernas com 
l esp2stas claclas aos quesitos que por esta camara foram enviadas ao govern o na 
sessao orcli · 1 · · l · . . nana c o anuo prox1mo pretento, e coze memonas . 

Examinou tambom a commiss·ão toda a legislacão existente á.cer cn ele tão im
)ortante ramo ela inelustria, ainda que não pôde obter alguns av isos e r esoluções 
~ e1.consultas, ele que tinha noticia, e pnra conhecimento' ela camara apresenta o 
Inc tce ela mesma. . 

l ~s mais notavcis ele todas estas leis e regias disposicões são as seguintes : a 
c~ro~lsão elo clesembargo elo paço, ele 13 de janeiro ele 1 i7 3, passada em Yirtucle 
e l esolnção ele consulta ele 23 ele dezembro de 1772 e 15 de j aneir o ele 1773, 

qne redn~iu todos os direitos de matança no r eim> elo Algarve, por rnais especifi
c)o's ] ~zt~ fossem, a· um só de 20 por cento; alliviou o pescado secco ele direitos; 
~ 1.0 nblu que o peixe fosse almotaçado no seu tt·ansito c venda pelo interior elo 
l Ol~o , 0~1 que pagasse mais a lgum direito i deu excellentes providencias para se 
P::~a:·em as marinhas, e alliviou-as ele direitos por oito annos, contados des.cle -a sua 

elta .abertura c complemento elas obras. _ 
O alvará ele 10 ele junho ele 1787, que alliviou ele direitos todas as .pe~::carias 

~ue {os sem_ destinadas a salgar 1 se cear ou escalar; ns providencias ele 13 el e ju
cão c 

1
° 181::>, em que foi a me:·ma graça prorogacla por mais dez annos; a r esolu

{e ~ c _e consulta ele 12 de j aneiro de ~820, em que por outra nova graça ficaram 

Cl c l1Zldos todos os direitos de matançn a 15 por cento, havidos só das pescarias 
ne se co · f 2 l l ta ~ · nsum1ssem em Tesco, assim como a por cento os c irei tos c e expor- · 
?~0 de pescarias frescas ; a portaria ele 18 de março ele 1825, em que foram 

h~·or~gadas todas as isenções de clireitos elas pescarias salgadas, debaixo da r es
"'~cç~o que prescreve a provisão ele 9 ele agosto ele 1790; e a portaria junta elos 
~ vernadores do i·eino ele 3 de junho ele 1820, que reduzi u os direitos existentes 
c ametade n'esta provincia ela Extremaclura, vindo este s a ser agora ele 15 por 
ent9 cl~ mata,nça 1 e dois mai s denominados de cestaria . . 

a 1~ Vlst~ de tão e~tensa e v~riad.a l cg.~slaçrio, tres cousas se clesc_obrem : primeira~ 
·e~ c fnde 1mport~ncw, cl' esta . fonte elo. nq:teza ~ ~egunela, a neces~1dade ele urna l e1 1 a _que abranp. em suas saudavms d1sposiçoes todas as prmas ele P ortugal e 

c.~ I·eJno do Algarve; t erceira, activas e promptus providencias qn~ r emedeiem 
gia~le parte elos males existentes e previnam os futuros.. . 
c oclas as pessoas informantes confessam a elecaclenc1a da.s p escanas; todos 
· oncorcla l J · • b · · d tu . ·111 no estaco ne m1sen a e a atnnento em que v1vem os pesca ores por-

gTzes, estado tal _qu e os obriga a expE~tri arem-se _continuamente_. · · 
qu . . _odos os requenmentos, que a cornm1ssao exammou, vem chews ele amargas ' 
co~~~~ e pedindo allivio elo peso enorme ele contribuições que pagam, as(\iru 

A e ont_ros vexames que sofli·em. , 
e · Eeom1mssão, porém, observa que os tributos legaes, que se pagam no Algarve 
In ~'1. ~ xtremaclnra, não são excessivos, pois que sómente são ele 15 por cento ele 
ap~ ~nça ; mas os que se têem introduzido abusivamente são enormes ; pois que, 
ved~'"\ das leis, continuam ainda em algmnas partes as almotacerias a vexar os 
zas ec or:s, que leva~ pelo interior elo r eino o peixe fresco, fazem-lhes pagar _si
Parte. ~01 tagens repetidas 1 conclemnações injustas, e até os parochos em var:as 
, , ets se anogam este direito I)retextanclo que os IJescaclores trabalham nos clias 
"ctn 0S e ~ · ' CLOmmgos . 

Os barcos ele cabotagem, qno s{Lem ele um porto com pescarias compradas, 
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pagam direitos ; e quando entram em outro qualquer par~ as vender, tornam a 
pagar : Pagam tambem aquelles que vem de Lar~chc, tantos c tão variados, que 
muitas vezes ex:cedem os que pagam os estrangmros, se tiverem a clesfortLma ele 
trazer pouca pescaria; por.quc estes cl_ire~tos são ~hamaclos _ele r egisto, ancor~gem, 
etc. c não são acl val01·mn. Nas . provmc1as elo l\1mho e Bmrn. chegam os tnbutos 
de :uatança a 40 por cento, e nos clistrictos elo rio Douro são clles k"tes, que os 
pescadores ha muitos an_nos rc?~s~m ele. os p~g:r, pela absoh:ta impossibilicl~de 
que têem ele o faz er ; ~x1st:m ht1_gws, CUJa cleCisào, se for clesfavoravel aos reus, 
necessariamente os o br1gara a dc1xar por; uma vez a terra em que nasceram elles, 
suas esposas e seus filhos . . 

Não são, porém, sómente as abusivas e as legaes contribuições que pesam sobre 
nossos pescaclores as grandes causas da sua mis~ria e ela elecaclenc_ia elas pescarias . 
Alo-uns elos membros da commissão conhecem parte elas costas marítimas, e a têem 
inf~rmaclo de grande falta ele portos, da ruína em qu.e se acham as barras, e elo 
immenso risco e trabalho dos mesmos pescaclores . A pobreza cl'estes faz corri que 
elles se sirvam ele barcos e redes alugadas, pelas quaes pagam de orclinario amet.ael~ 
do pescado, ou 50 por cento; e assim, paganclo ao depois os direitos, não lhes fica qua~l 
nada. Nos clias em que não podem ir ao mar, vivem de credito que talvez em mui
tas partes exceda a 50 por cento, pagam suas dividas quando pescam algum peixe; 
mas tornam a ver-se na mesma necessidade e na mesma desgraça ele viverem ele 
credito, ordinariamente facilitaclo pel9 sorclido interes'Se ele usuras enormes . 

Não poucos se tornam ebrios, procurando d'este modo sepultar na embriaguez 
a sua tristeza, e aqúella ·pungente afllicção que todo o pae ele famílias sente 
quando se vê na triste situação ele nem pocler alimentar-se a si, nem a seus filho6 . 

Eis-aqui as causas ela expatriação! Ora têem logar n'aquelle que se vê carre
gado ele fi lhos e que não pócle manter, ora n'estes que observam a tri~te situação 

, ele seu pae ; a uns e a outros mTasta uma esperança lisonjeira, que se torna fal
laz a maior parte das vezes. 

. Já vêdes, senhor.es, que os remedios para tão grancles males são assaz clifficeis; 
mas se uma vez se pri'ncipiar, se houver .uma exacta observancia das leis, e se 
entre os pm·tuguezes renascer o patriotismo, ele certo em poucos annos florescerão 
ele novo as pescarias. ' 

Os meios que a commissão propõe para este fim são os seguintes : 
, 1 . 0 Generalisar as disposições ela portaria ele 5 ele junho de 1820 its províncias 

do Minho e ela Beira i 
~ - o Tirar toclos os tropeços q1re se oppõem ao livre exercício elas pescarias; 
3.° Cortar ele uma vez e extirpar pela raiz toclos . os abusivos direitos que 

vexam directa ou inclirectamente esta fonte de riquezas; 
4 .° Crear um fnnclo que em parte se applique ao r eparo cl::ts barras c elos 

portos arrtlÍnados, e em patrte anime as pescaTias; 
5.° Fixar os direitos de pesca e tornar mais fac il a sua cobrança i . 
6 . 0 Animar com premios a · escalação e salgaelnra elo peixe. 
A commiss~io julga ainda elo sen dever o ajuntar a este r elaterio um mappa 

geral ele todos os pescadores e. barcos ele pesca e:xistentes, a fim ele que veja esta 
camara os grancles elementos de pr0spericlacle que tem a nação n'este ramo ele 
indnstria, e quanto convem fomentai-o e auxiliai-o. 

Supposto que fossem feitos os mappas particulares (ele que agora .se extrahiu 
o 1wesente) em 1821 e 1822, não julga a commissão que haja hoje em dia grande 
clifferença; mas não pócle r esponder pela sua cxacticlão, e observa que s6 veDl 
contados os pescadores que anelam em barcos, c não aquelles que pescam á li
nha, , cujo numero é mui consicleravel. 

A vista do que a commi ss~io expõe, se vê a necessidade .ele alterar o projecto 
original; mas n:isto c?nveit1 o N seu anctor, a :fim ele ãi)erfeiçoar uma obra tão util, 
e não tendo outras vistas senao as do bem publico. 

Projecto de lei 

Artigo 1.0 Os direi to~ ele pescado, clenominaclos ele matança, que no r eino do 
Algarve se acham rcclnziclos a 15 por cento, pela legislação existente, e bem as-
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sim na província da Extremadura, peln. portaria do governo ele 3· de junho ele 
1820, serão aquelles mesmos que se pagarão unicamente em todos os portos, 
cost~s e praias cl'estes reinos ele Portugal e Algarves, fazendo-se extensivas a todo 
0 remo as disposições ela r eferida portaria, á excepção elos direitos ele cestaria, 
que ficam totalmente supprimiclos . 

:Art. 2. 0 Os direitos determinados no artigo antecedente serão cobmdos a di
nheu·o n:ensalmeute, se os pescadores o requererem á repartição fiscal r espectiva, 
e pm~a 1sto se tirará um termo meelio ela importancia annual dos mesmos J.ireitos 
nos cmco annos antecedentes, e se lhes permittirá fazerem uma destrinça entre si, 
nomeando para isso oito louvados, que sejam pesc?-dores intelligentes e elos mais 
abonados. Estas destrinças se farão annuahpente, quando a totalidade das cam
panhas, ou donos ele barcos sujeitos a uma repartição fiscal assim o requererem . 
, -Art. 3. 0 As camaras elos distr.ictos ela beira-mar, ouvimlo os pescadores inte
ressados, determinarão os locaes mais a propusito para a descarga elas pescarias 
:._,Pagam~nto elos direitos, p.o caso ele serem estes cobraelos em generos; e não se
•<'io os ehtos pescadores obrigados a irem fazer as lotas, partilhas ou divisões a 
~utros logare~, alem- cl'aquelles expressamente clesignaclos, aos quaes mandai·ão os 
recebeelores fiscaes ou rendeiros que tiverem tomado esses contratos, pessoas com
petent.es para os r eceber, sob pena ele pereler em aquelles os seus empregos, e es-
tes o Jus que tinham aos direitos r espectivos. · 

~rt: 4. 0 Os recebedores passarão um bilhete impresso :.w pescador que pagar 
os cl1re1~os, no mesmo acto ele os receber, para lhe servir ele guia e quitação, e 
l)ara evitar enganos e cluvielas, pelo qual pagant o dito pescador 20 r éis sómente . 

Art. 5. 0 Alem elos direitos ele .matança, declarados no artigo 1. 0 , .não pagarão 
os pescadores direito algum, por mais especifico que seja, nem a titulo ele anco
ragem, nem ele emolumento, nem ele qualquer outra denominação. 
. Art. G. 0 As pescarias nacionaes, ele qualqum; natm·eza que sejam, e que tran

sttarem pelo interior elo reino, ficam isentas de pagar portagem; não serão emba.
raçaclas por qualquer pretexto que .s~ja (salvo o caso de se acharem corruptas), 
~ todos os o:ffic.iaes ele justiça ou fazenda, que lhes pozerem estorv;os, ou lhes leva
~.~~ qualquer direito, perderão os seus empregos e ser ão multaelos em 20i)l000 
l eis para o queixoso que r equerer a pena e provar o delicto. 

Art. 7. 0 O peixe secco, salgado, escalado, ou que a isso se destinar, fica li
vre de todo e· qualquer direito; mas o pescador, OL1 qualquer outra pesso[!. que 
;busar d' esta disposição e fizer o contrabando, perclerá todos as pescarias que lhe 
orem apanhadas no acto ele o praticar. 
, Ar~. 8. 0 A sardinha espremida, que se exportar para fóra elo reino, não pa-

1ará cl1r.eito algum ele saída, e só pagariL os ele matança nas fabricas da extracção 
c.o sal, Cl~OS proprietarios se poderão av(.')nçar por uma certa e determinada quan-
tia co · . ~ fi 3 • m as repart1çoes scaes ou com os reno en·os. . · 
. Art . 9 . 0 Todo o sal que for necessario pam a salgacltü·a elas pescanas será 
Isento ele direitos. 

Art. 10.0 Será tirada uma terça ele toda a importancia total dos direitos de 
ll1atança, que ' terá as seguintes applicações e destinos . · 

· § 1. 0 No reino elo Algarve será r ecolhida na alfanclega ele Faro; e duas terças 
partes serão applicaclas ao r eparo das barras e abertura elos portos, pela fórma 
{

11e o governo determinar; mas não poderão ser applicaclas a outro nenhmn eles
~r:o, que não seja immecliata e precisamente o elas pescarias, nem sair cl'aquelle 
remo. 

§ 2.o A parte r estante será dividida em tres premios iguaes todos os annos, 
que serão clistribuiclos ela maneira seguinte : o primeiro serà claelo todos os annos 
a quem j11stificar o ter seccaclo ou escalado maior quantidade ele peixe ; o segundo 
a qLlem trouxer ele Larache OL1 elas costas ela Africa maior quantidade de peixe 
~e~co ou escalado, uma vez qLle venha em barcos portuguezes; o terceiro a quem 

eitar ao mar a primeira embarcação ele pesca feita ele novo; uma vez que possa 
conter a bordo uma companha ele mais ele vinte homens; e não havendo quem 
:~reça o premio, acrescerá a quantia cl'estc ás primeiras duas terças partes, para 

0 mesmo ,jl.estino. -
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·Art. 11.0 A terça proveniente elos direitos do pescaclo nas màis províncias do 
reino será recolhida na alfanclega ele Lisboa, em cofre separado, para ter o eles
tino cleterminacto nos §§ 1,0 e 2. 0 elo artigo 10.0

- nas praias e portos respectiv®S 
ás mesmas provmc1as. 

Art. 12." Os pescadores estrangeiros qt1e vierem pescar :o'ts praias cl 'es tes reinos 
e levarem para fóra a pescaria, pagarão c1e direitos ele matança 30 por cento, e 
se o levarem salgado com sal portuguez, pagarão sómente 25 . · 

- Art. 13. 0 A companhia das r caes pes·carias elo Algarvc fica extincta, e os ac
cion,istas satisfarão tudo qtutnto deverem ao estado, entregando os utensílios pela 
fórma e maneira que determina a lei ela sua instituição. 

Art. 14.0 O governo poderá assignar-lhes um praso rasoavel para s0-tisfazerero 
suas dividas em prestações, com tanto que não exceda a dez annos. 

Art. 15.0 Aquelles que se obrigarem a .lançar armações ele pescar atum e cor
vinas por tempo de cinco annos snccessivos, não pagarão direitos Gle matança no 
·quarto c quinto ela sua obrigação ; e todo o sal, que lhes for preciso, será isento 
de direitos por todo o tempo que tiverem em acção as ditas armações; não pode
rão, porém, obter os premios declarados no artigo 10.0 nem pelos barcos que fize
rem de novo, nem pelo peixe que seccarem ou escalarem. 

Art. 1ô .0 Se os peseaclor,es, a que se 1·efere o artigo antecedente, forem es
tmngeiros não clomici!iaclos por dois annos ou naturalisaclos e levarem para fóra 
as pescarias, })a.garão os direitos de matança, declarados no artigo 12. 0 

Art. 17.0 Os pescadores actuaes e que de novo se vierem estabelecer na villa 
ele Sagres e seu termo, não pag·arão em dez ·annos direitos de matanç~, seja qual 
for o modo · e maneira por que pescarem. 

Art. 18.0 A parte das sizas ela villa ele Sines, que pertence ao thesouro, será 
applicacla ao reparo elo porto denominado Galheta) até o complemento ela obra ne
cessaria para abrigo ele barcos ele pesca e nav:ios, e não podení ser applicacla a 
nenhum o)..ltro destino . , 

Art. 19.° Fica absolutl\mente prohibiclo aos paroehos o imporem eonclemnações 
pecuniarias ou <Sm genero aos peseaclores, qualquer que seja o pretexto, sob pena 
de anoveado. 

_ Art . 20.0 Na~ t erras aonde os paro:?.hos on quaesquer outras pessoas ou cor
·porações têe rn legitima posse ele r ecebermp. dizimas do pescado, a importancia cl'es
t es sent considerada como parte dos 15 ·po~· cento e obrigados por isso os pesca
dores a pagarem de direitos o resto sómente; e a cobrança elos ditos dízimos s~rá 
feita na mesma occasião e logar e pelo mesmo moclo que. no artigo 3 . 0 se acha es
tabeleciclo para a cobrança elos clireitGs : não o fazendo ~ss im, os interessados não 
terão aeção contra ·os pescadores }Jelo clizimo. que por essa vez lhes fosse devido . 
· Art. 21. 0 O conducto que aos pescàdores é dado livre de clireitos pela legis· 

· lação existente, continuará a ser livre ela mesma fórma que até agora. . 
· Art. 22 .° Fica revogada . toda a legislação anterior na parte sómente que for 
contraria {t presente lei . . . 

Camara elos cleputaclos, en1 12 ele março de 182&,. = Rod1·igo ele Sousa .Castel· 
lo B1'anco = José Machado ele Ab1·eu =Antonio Lobo de Ba1'bosa Fe1'?'eÍm 1'eixeú·a 
Gi?·ão = And1·é U1•bano Xavie1• ela Fonseca= José Antonio Gtter'1'ei1•o =F?'Ct1u;iscà 
JoaqtbÍm Maia. 

Documentos e. qu.e se refere o parecer supl'a 

L eis p ortuguezas sobre pescadores ·e pescarias 

Alvará prohibinclo aos pescadores ele Setubai usar ele chinchorros (20 ele mar
, ço ele 1607) . 

. Provisã~ ela m~sa ela conscienci~. para se não pagarem clireitos elas pescarias 
fc 1tas nos cl1as festivos para a canomsação de S. Pedro Gonçalves T elmo e S. Gon
çalo de Amarante (23 ele dezembro ele 1608). 

Provisão elo clesembargo revogando a provisão supra mencionada (19 de no
vembro ele 1610) . 

Carta r egia prohibinclo as redes ele pescar, c_hamadas tartaranhas1 que extin
glliam o peixe (0 de janeiro ele 1615) . 
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· Alvará mancbuclo pag·a.r Llireitos aos pescadores Llo pescaLlo, que forem ven
der fóra do reino, cl::mclo providencias para o mesmo se verificar (30 ele j aneiro 
ele 1615) . 

Alv~rá sobre o pagamento elos direitos elo peixe dos pescadores de Peniche 
(30 de Janeiro de Hi15). 

Alvará prohibinclo as r edes de pescar chamadas tartaranhas (9 de abril ele 
1615). 

Provisão do conselho ela fazenda permittindo aos lJescaclores, sem embargo 
da~ provisões em contrario, poderem-pescar todo o anuo com avn,rgas, chinchas e 
chin?horros, á excepção elos quatro mezês ele maio, junho, julho e agosto, em que 
0 pe1xe costuma desovar (11 de abril de 1620). 

Provisfio regia sobre os privilegias elas pescarias elas almaclravas. (1G 'cle junho 
ele 1650) . 
l Alvará impondo pena aos pescador es ele sar elinha, que não faz em avença e 
c esencaminham os direitos (27 de outubro ele 1677 ). 

Al;artL sobre o mesmo assumpto do alv;.;'trà supra (30 ele março de 167 ts) . 
. L e1 contra os descaminhos elos direitos do pescado em Lisboa (24 ele feve

reu·o ele 1G86). 
Provisão r egia sobrê o pescado ele llhavo (26 de novembro ele 1700). 

d 
Alvará isentando os pescador es ele E sgueira elo dobro elas sizas (23 ele março 

e 1709) . 
· Alv::Lrá concedendo .a Vicente Francisco, negociante ele Lisboa, o privilegio 

e~clusivo por cinco anuas ela pescaria elo coral elo Algarve, que se tinha interrom
P11clo havia muitos anuas, debaixo elas condições ahi especificadas (2 ele novembro 
c e 1711). . ' 

Alvar~í conceclenclo aos pescadores um j niz privativo (5 ele julho ele 1747). 
l' Alvará prohibinclo aos homens elo mar assolclaclarem-se com ontra nação sem 
tceuça, isto em parte a beneficio ehs pescari~Ls (27 ele setembro ele 175ô) . 

Edital elo senado prohibinclo as redes ele arrastar (5 ele setembro de 1766). 
] Alvad confirmando as condições para o estabelecimento da companhia geral 
c as pescal'ias do Algarve (15 ele j m1eiro ele 1773) . 
l D ecreto nomeando os primeiros aclministraclo!'es ela companhia das pescarias 
c o Algarve (1G ele j aneiro el e 1773). 

Alvad excitando, cleclaranclo e r,mplianclo a ordenação do livro v, titnlos 
:x:ovru e cxm, a beneficio elas pescarias elo Algarve (17 ele março ele 1774) . 

( 
D ecreto concedendo aos pescadores de Setubal a livre conclucçrio elo seu peixe 

7 ele agosto ele 1775) . 
Alvará ampliando o ele 15 ele j anei ro ele 1773, para se augmentar o fundo ela 

00U:panhia elas reaes pescarias elo Algarve até 80:000aooo r éis , declarando os 
a.cclüuistas ela mesma companhia isentos do subsidio militar ela clecima, tendo ao 
IUeuos 20 acções (13 ele Julho ele 1776). 
t Decreto concedendo privilegias aos que pescarem em lanch::Ls elo n.lto em Se-
nbal (20 ele fever eiro de 1783) . 

(
- Alvará proroganclo por mais seis annos a companhia elas pescarin.s elo Alg::Lrve 
0 ele março ele 1784) . 
d ;Alvará sobre o pagamento elo dizimo elas p escarias ele Selir elo Porto ao prior 

a 1greja ele Obiclos (6 ele julho ele 1785) . · 
Alvad isentando ele direitos o atum salgado elo Algarve e o mais p'eixe secco 

e
1
salgaclo elas ilhas e n'este reino, e elas entradas e mais emolumentos (18 ele ju-

11 o ele 1787) . 
h Aviso sobre onde possam os pescael ores elo Algarve fazer as pescarias elos 

c ocos (28 ele fevereiro ele 1788) . 
Decreto que declara o alvará ele 18 ele junl1o ele 1787 sobr e os direitos elo 

Pescado (7 ele agosto ele 1790). . 
c1 Provisão elo conselho ela fazenda sobre cli.reitos elo pescado salgado (9-ele agosto 

e 1790) . . 
AI:ar {L proroganclo por mais seis annos a companhia elas pescarias elo Algarve 

e Jnoelificanclo algumas elas suas condições ( 4 ele setembro ele 1790). · 
28 
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Resoluçãq que revogou a transacção feita com os pescadores (le Alfmua (1-1 
de outubro de 1790). 

Aviso con0e;dendo liberclacle ele pescar aos pescaclores ele Setnb2J (2 de outu
bro ele 1791 ). 

Aviso sobre a cobrança em Lisboa dos direitos devidos 1Jelos p erocadores1 ele 
qne trata o aviso supra (3 de novembro de 1791). 

R esolução sobre o assumpto dos dois avisos supra (28 ele novembro ele 

1791). ' l" N l :J o J f b o l o l" 
Alvan'~ approvando as cone 1çoes c a compar 11a c1a a nca c e pescana e saI-

nas ela ilha ela Madeira (20 ele novembro ele 1792) . 
Alvaní proroganclo por mais dez annos a companhia ebs pescarias elo Algnrve 

(16 de outübro de 1 '194). 
Aviso sobre o offere~cimento ·dos pescadores de Cezimbra e Ericeira (23 de 

fever eiro ele 1797). 
D ecr eto proroganclo a gra;ça elo alvará de J 8 ele junho de 1787 sobre direitos 

á.e pescado secco (30 ele março ele 1797). -
Alvar::í declarando e ampliando o ele 20 ele novembro de 1792 sobre p escarias 

e salinas da ilha da Madeira (8 ele dezembro üe 1797). 
Edital providenciando sobre pescarias e salinas elas ilhas (9 ele fevereiro de 

1798). 
Alvará declarando livre a pesca das baleins e preparo do seu azeite no mar 

alto e t ambem as pescarias sedentarias nas ilhas ele Cabo V m·de ( 18 de maio de 
1798). . 

Alvará.franqueando as pescarias elas baleias e entrada elo sal na Ame1·ica; im-
pondo novos direitos no mesmo sal, etc . (24 ele abril ele 1801). -

Alvará animançlo a p esca elo mar alto1 e a construcção de embarcações pro
prias pam o mesmo :fim; prohibinclo certas especies ele redes e 'tolerando-as até 
certo t empo com obrigação de certas contribuições (3 de maio ele 1802). 

Alvará r emittinclo os direitos ele entrada no porto- ele Lisboa ao lJeix.e salgaclo, 
escalado1 secco e empilhado vinclo ele Cezimbra (20 ele dezembro ele 1802) . 

Alvará prorogando por mais dez annos a companhia das pescarias elo Algarve 
(20, ele maio de 1803). 

Aviso cleroganclo o alvará ele 3 ele maio de 1802 sobre o uso elas redes tarta-
ranhas (11 ele junho ele 1803) . 

Edital publicando o aviso supra (J 4 ele junho de 1803) . 
Aviso ampliando o ele 11 ele junho c1' este anno ( 11 ele julho ele 1803). 
Edital publicando o aviso ele 11 c1' este mez (13 ele julho de 1803). 
Aviso mandando suspender a prohibição de certas r edes a r espeito el os pesca

dores elo T ejo1 cost:=t ela Trafaria e rio ele Setubal (9 de agosto de 1803) . 
Edital do senado publicando o aviso supra (23 ele agosto de 1803). 
Alvará isentando ele dire:i:tos o peixe secco de Setubal (6 de agosto de 

1805). 
Edital elo senado a favor elos pescadores que fornecem Lisboa de pe:ixe1 e so

bre trav essia elo mesmo p eixe ( 18 ele janeiro ele 1811). 
Portaria que isenta os pescadores elo recnltamento das tropas ele linha e de 

milicias1 artigo 4.0
1 uma vez que formem campanhas 011 soeieclades (28 ele se-

tembro de 1813). . 
. Alvará que proroga a companhia elas r eaes pescarias por mais dez annos, e 

proroga por dez annos tambem a isenção elos direitos do peixe secco e salgado 
(28 de agosto de 1815). _ 

Edital elo senado, r enovando o direito das c estarias (6 ele abril ele 1816). 
Edital elo senado, que determina varias lo caes para venda elo peixe (26 ele 

junho de 1816). 
Portaria contra os pescadores elo Algarve que emigram para H espanha (7 ele 

novembro de 1816). 
Edital elo senado 1 que r egula as vendas elo pei...'l:e e prohibe que os cabazei_ros 

p ej em as praças publicas (9 de junho ele 1817). -
Edital publicando a portaria dos governadores elo r eino ele 19 de janeiro ele 
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1819, mandando r egistar os barcos elos varinos e acautelando va.nos excesses 
que ell.es COlUlUettiam (25 ele janeiro de 1819) . 

. Edital isentando ele siza os concluctos ele certos pescaelore.s ela E riceira, que 
~SSlm o requereram, ainda mesmo que vendessem estes conclnctos (1 ele mm:ço 
Cte , 1819). · 

. Resolução de consulta elo conselho da faz enda ele 31 ele agosto ele 1819 e pu
~hcada na Gazetc6 de L'1:sboc6 elo am1o ele 1820, n. 0 265, sobre reclucção de direitos 
2 e mat~n~a elo pescado e exten_são do favor e isenção concedida pelo alvará de 
8 de J.tmho ele 1787, a todo o peixe de qualquer modo preparado, e sobre ou

tros obJectos a beneficio das pescarias (12. de j aneiro de 1820) . 
~ortaria dos governadores elo reino, r eduzindo todos 0s direitos a metade na 

:provmcia ela Extre~aclura., e declarando que os particulares interessados não têem 
Jlls a ~enhuma compensa9ão (3 ele j unho de 1820) . 

Ecbtal do conselho da fazenda, publicanclo a r esolução r egia elo 1.0 elo corrente; 
tonlada em consulta ele 19 ele setembro antecedente, a qual determina seja liVTe 
aos pescadores de Cezimbra vender as suas pescarias em qualquer porto elo reino, 
ld)aganclo ahi os direitos que são obrigados a p·agar em Cezimbra (17 ele outuh ro 

e 1824). · -
. Edital elo conselho ela fazenda, . publicando a resoh1ção r egia ele 11 ele feve

ren·o do mesmo anuo, tomada em consuiJ.ta do mesmo tribunal de 4 do mesmo 
lJlez, a qual proroga por mais dez annos a isenç.ão dos direitos do peixe secco e 
salgado aos pescadores ele Faro, Olh.\J:o e Fuzeta, no reino do Algar ve (18 de 
lllarço de 18~4) . 

Alvará prorogando por mais dez annos a isenção elos direitos do peixe secco 
e salgado em todos os portos de Portugal, A1garve e ilhas ac\j acentes (15 de ju
nho ele 1 824). · 
:::--

. Uajlpa das barcas de pesca e JICssoas n'cllas cmprerradas 

D istrictos -
Reino elo Algarve : 

6illa Real ele Santo Antonio . . .. . ... . . . . . •. . . . ... . .. . . . ... • ....•.. 

1,as~ro l\1:ar:im .. . . . ~ . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
avu·a F .. . ..... . .. . .. . .. .. ........... . ... . ............ . .. . ... . 

' nzeta . . v· .. .. .. ... -. . . .. . .. . . .. . .... . . . .. . . . ... . .. . . .. . . . .... ... . 
F llla ele Olbão . . .. . .. .. .•. . .. . . . . .. ..... ... . .. , .• ... , . .... . ..•.. 
Q aro, sem comprehendcr a pesca do · atum . . ... . . . .. ..... . . . ... . • . · · 
A narteira • . . . .... . . . .. . ... .. .. . .. . . . . .... . . . ...... . .... . . .... . . 

P
lbufeira •• . .•..... • .• , •• .. . . .. . •.•. . .. . . . .. . .• ..... . . ... . . .... 
era 

~1:e~r ag:t;cl~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Af ' 1e~oeira ela ,Carregação . . ... . .. . • • . • .. .. . . . . . . . • : . . .. · · · · · · · · · · 

·\·or 'Vil . ..• . . . . . . ... .. .... . . . ...... . . .. . . . .. . .. .. ... . . .• . . . . .. . . 
L la Nova ele Portimão .... ..... . . .. . . ... . . . . ... . .. . . . . . . . .. . . .. . 

agos, sem comprehencler a pesca elo atum . . • . •. •. .... •. . ..... . . . . : 

t • Comarca ele Setubal : 
•:>etubal -
Cez~mb;; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

J 
L isboa e seu clistricto : . 

J~gado ela Povoa de D . Martinho . •. • .•. . • .. . •••.. -; .. . .. .. . . . .•. • 
JurZ~~~ ~~ Santa Iria . . .•... . . . ... .. •. . ••.•.... . .. •. . . . .. ... . ... 
v.·u Almada . . . . . ..... . ... . ..•• . ... ... . . . . . .. . . . ...... .. . 
V~n~ ~~ ~m-r~iro . ... . • ... .... . . . : ..••. . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . •. . . . 
C . lcle1 a Gallega elo RrbateJO .• . ....• .. ..... .. ... . . • .. . .. . . 
C orre:ção elo baino ele Alfama .. . . • .• .• . .. . . • . . .. . ••. • •• • ... , ••. . 

orrerção elo bairro ele Belem •.. ... .. . ... . , .. . .... . ... . .. . . . . . .. . 

Barcas .Pescadores 

60 631 
19 127 
43 691 
n · 115 
51 362 
33 381 
3 r 43 
6 102 

24 144 
15 135 
1 - 4 

16 132 
18 130 
65 625 

355 3:622 

86 684 
54 700 

140 1:384 

1 7 
13 68 

180 2:094 
37 400 
11 100 

3 38 
64 293 

- -- ----
298 3:605 
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Dis tl'ictos 

_ Coma,rcu de T orres V cdras : 
Ericei.J:a .... . ......... . ..... · . · · · · · · · · · · • · · · · · • · · · · · · · · · · ·. · · · · · 
Ca,scaes ....... . ...... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 
Alb a,ndra .....•. ....... . ...... · • · · · · · · · · · · · · · · . · · · · .. · · . · ... .. . . 
Alverca, . . . . . ..... . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . , · · · · 
Villa Franca, de X ira . . ....... . . . . . .. . ... . .. . . ..... .. . .... .. .... . 

Coma,rca de Santm·em : . 
Ova,r e Ilha,vo .. .••. .. ... . ..... · .. · · · ......•....... . .... ~ ....... . 
Santm·em ... . .... .. . . .. · . · · · · · · · · · · . . .. •. ... .... ... ..... . .. .... 
B arguerin9a ......... · ..•. · . · . · · · · · · . ...................... . ... . 
Pm·cia, de l'ancos ..... .....•..... . .. . ..... .. •. . .. .... .. , ....... . 
Xincha R ea,l ..•.• . . .. ...................... , .......... ... . . .. . . 
P escadores separados (avulsos) ..... . ..... .•• : •.. . . .. . . , . ... .... .. . 

Coma,rca ele Thomur: ~ 
Abrantes ....•.• . .... ... .. . : .. . .•............. , . , , ... • .... .. . . . 
Punhet e . ..... .. •. ..... .. .... . .. . . ... ... ...• . . . . ............... 
Paio ele P elle ..........•.....•.........••... , •................. 
T a,ncos .. . .......•........... · •......... i . . .... ... .. .. ....... . . .. . 
Atalaia ......•••...•.•...•......•... , . •...•... . •.. , .. .... ..... . 

Coma,rca ele L eiria : 
P eniche ....... . .. . . .• ....• . . ....... . . ..... . .. .. . . ' . .. ... ... . . . 
L agoa de Obiclos ..... . .................... . ................ . .. . 
Porto de 8. 1\'Iartinho . ..... . .• . .......•....• ... . .... . ..... •. ..... 
Porto de P ederneira, . . ..... . . .... . ... . ...•..•.. . .... " · . ... .•.... 
Pm-to de Vieira, .... . •... . •. ... . . . ......•.... . ........... . .•• , ... 

Comarca ele Coimln:a : 
Figueira ...... . ..... . . .. ... . .. ... .• ... • • .. . • . . .• ....... .•..... .. 
R edondos ........... . ......•. .... .•. .... .. . .... . ..• ... ..... . . .. 
Quiaios . .... . .. ....... ... . . . . . .. . ....•••.......... . .... . ..... 
L a vos ............ . .........•.............•............... . .... 
Caclima . .•. . . .... ... . . . . .•.... . . ..... .. ..• . . . .... . ....... . ..... 
Buarcos .. ... • ... ..•. ... • .. .. .. ... .. . .. • . ... ... .. .. .•. • .. .. . , .. 

Comarca el e Aveiro: 
Costa ele S. J acinto ........... . . . . . .. . .... . . .. .... . . .... . . .•.. . . 
Costa, Nova .. ...• . ..... , ... . , .. .. ..... . . ........ , .. ... . .. .. ... . 
Cost a, ela Nog ueira, .. .. . : . ... . . ... . ..... . ..... .... ... .. . ..... .. . . 
Costa do F1U"aclotu·o ......•... ..... .. . ..............•............ 
Costa da T orreira . . . ••.•..•.•...•....•...... . . , ...... .. , ....... . 
Costa ele E spinho e outros sitias .•.•..•.•.. _, ••.•...... . . . . , •••. .. .. 

Comarcas ao norte e sul elo Domo : 
E spozende ..... • .. . .... . . . ..• . ... ... ..•.•• ••.. • , . . , . ~ . .•. . ..... 
Gonclomar •..••..•... , .......•.. . .... . .. ... ....... . .. ..•.•... .. 
Carnpanhã ............... ... .... ... .• .. . •. . •...... . . .. ......... · 
S. João da Foz ..... . ..... •.• .•..... . ...• . . . ..•... ... .. ......... 
1\'I atosinhos ..• .. •. , . .. .. .. .... • .•..... . .....•... .. . .. .. . . . .... .. 
Dm·que, Villa Velha e F ão, dependentes de Barcellos ... • .•... . .. .. 
Povoa .de Varzim .....• . .• .• ..•....... . , ...••..• •. .......•...... 
L eç.a, ele Palmeira ............••........•......•........•........ 
Azm·ara ...........•..•......•.........•. ,., . . ....... .• . , •... ,. 
Villa do Conde . . ........ .•.. •.•..•.•• , .. , ...•• , .•.. , . , .•••. . . , . 
Alfancleg a, de Vill_a do Conde ••.. . .••...•. ; ••.....•.... , .•. , •.... 

Província do Minha : 
Via,nna, Carreço e Al·eosa .. .. .••. .. .. . .. . . • ...•. •. • . .. .••.. ... . .. 
Caminha, Christ ello e Moleclo, Gontinhães e Sei.,as . .. . .......... . . . 
Lanhozo ......•.• · .. · ·. ·. · . • •• .. .. • • · . . ...•.•... • ............... 

SomnJ.a gemi . . .... . .• , ..... . 

Barcas P escadores 

- ---

50 472 
13 GO 
JG 80 
9 56 
1 3 

89 671 

45 234 
48 144 
25 75 
12 42 
3 40 

84 168 
- ---

217 703 

40 80 
10 20 
77 154 
2 4 

30 260 
- - --

159 518 

146 664 
29 95 
24 36 
53 490 
2 100" 

154 1:385 

23 177 
2 200 
3 240 
8 465 
3 21 

14 92 
53 1:19'5 

19 141 
51 430 
1 40 

92 1:416 
128 820 

20 1:564 
311 4:411 

43 820 
17 179 
2 38 

51 171 
4 60 

24 216 
150 1:020 

6 30 
6 30 

49 162 
35 248 

387 2:944 

39 293 
132 496 

23 46 

Hl4 721 

2:457 29:594 
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Porta1•ia' 

E l-rei nosso senhor, consicleranclo o quanto se fazem dignos de favor os pes
cadores, e ·que as pescarias, não só devem ser alimentadas para poderem saír do 
estaclo :le verdadeira inanição em que se acham, mas tambem que merecem ser 
favorecidas pelos bons resultados que ela sua prosperidade são. consequentes elo 
augmento ela marinha mercante e de guerra, e que lll.Llito elevem ser apreciados 
em um estado que possue domi:aios disper sos e algtms de longa extensão de cos
t~s : houve por bem deterlllinar que de 13 de l.llaio elo corrente anuo ele 1820 em 
diante .e ~mquanto nao mandar o contrario, o pescado fresco em Lisboa e em toclà 
a provmc1a ela Extremàclura pague sómente meios Llireitos ele qualquer elos im
postos ele siza,, dizimas e cestaria ou qualquer outro que até ao presente devesse 
Pl'ar; ficando qualquer clonatario por esta sabia medida, em qne tanto interessa 
~ em publico, sem ncção para pedir compensação ; e oi·dena que o conselho da 
ctz~ncla o tenhn assi:n entenclido e faça executar p~la parte que lhe toca. Pal.acio 

0 governo, em 3 ele JUnho ele 1820. = (Com t?·es Tubncas dos goveTnadoTes elo 1·emo) 

1 9 
E para ass.im constar,. se faz publico por ~~t~ fórma. Lisboa, 5 ele junho. ele 

8..,0 . =-== D . LY!t,quel Antonw de J.l!l ello = D. Fntnclsco Jl!Ianuel de Andmcle Jl,{o?·e~ra. 
Provisão 

D. José, por graça ele D~us, r ei el e Portugal e dos AJgarves, d'aquem e d'alem 
l~ar, em Africa senhor ele Guiné e ela conquista, navegação, commercio cl!'L Ethio
pta, A1:abia, Persia e ela Inelia, ~te . Fa~o sabe1· a vós José Antonio de Oliveira 
Damasw, superinte:u,elente geral das alfandegas · elas províncias elo sul, que em 
~Onsu~ta ela mesa do desem.bargo elo paço, ouvido o procurador ela minha corôa, 
:e fo1 presente que as pesc::u·ias e marinhas elo Algarve, as quaBs em outro tempo 

zeram a opulencia do mesmo r eino e as bases ela marinhagem e ela navegação, 
co m que depois de fnnclaclas pelo grande infante D . H enrique se descobriram 
os novos mares, as novas regiões, as novas cspecies e materias elo coml.llercio, 
a~t.e~ desconl tecicbs, e os novos thesomos que produziram o -ultimo estaclo ele 
po lCia ele abunclancia e ele decoro, ele qae toda a Europa está ha quasi iTes se
yuos g·osanclo ; havendo existiclo sempre no bom estado ele faz er em abundantes 
~ e cabeelaes os que u' ellas se empregaram e de fertilisar em e nutrirem ao mesmo 
8111bl~O as clita,s marinhagens c navegação , sem quebra alguma como a notoriedade 

pu hca o fez n. todos manifesto, cmquanto os direitos do pescado se r eduziram 
~~s ~9 por cento ela clizima velha e nova, pagos por entracla com as favoraveis 
y
5
ahflcações estabelecidas no foral claclo pelo senhor r ei D. Manuel no anuo de 
04; e em quanto aos pescadores se deixou liberelaele assim na sua pesca, como 

~? trafico do p eixe, que colhiam para o introduzirem salgado e secco nas terras 
estes r einos e ele fóra cl'elles sem as l.llultiplicações elos intoleraveis tri'butos e 

encargos que lhe foram obstando, tanto nas saídas elos seus respectivos portos, 
~0111 ? .nas passagens das cidades, villas e lagares por onde transitavam e a que 
~~· dtr tgin:n ; succecleu que, P?r se terem alheado ela minha corôa IJa~'a o estado ela 

1 :uha, mmha sobre todas m1.uto amn,cla e prezada mulher; para o elo mfante D. Pe
Sto, meu muito amado e prezaclo irmão e gem·o; para a ordem militar de Nosso 

1.enhor J esus Ohristo e até para donatar.ios particulares grande parte das sobre· 
~~tas pescarias , marinhas, elir eitos cl'ellas, sesmarias, fóros elas praias e sapaes, 
~ 1~ra.m pela mul tiplicidacle e peso elos impostos e pelas r epetições d' elles nas clif-
Cieutes · ~ d · l l' · ~ cl . · p~ssagen s ete terra e e l.llar, extorqmc os contra as expressas c tspostçoes 

/ hobl'eehto foral, não só a cleperecer ele clia el.ll dia as r eferidas pescarias e ma
~n as antes existentes, até se r ecltlzirem aos ultimas estragos, em que actual-
0 ~nte se acham, mas tambem a fazer-se impossível n. nova abertura de muitas 
e tt ras marinhas, el e .que os r eferidos sapaes são capazes por sua natureza. E ten~o 
c1

11 
com estes justos motivos el;l tenclido a minha paternal provielencia. ao r_emecho 

t,_,os sobreditos males , r eparando as ruinas causadas pela diversidade ele tantas, 
ao onerosas e tão clifferentes arrecadações e ele tantos foraes, alvarás, provisões 

a11t 
1 
.• Est ":;~ dois diplomas acham-se tambem an11exos a~ parecer. Algumas elas sommas elo mapp:t 

OQ]J~~~?;:. nao combina~ com os algarismos parciaeOJ, mKs ignorando nós d.e owic rroçede o ei'l'O, 
' <Lmos tudo conforme as duas ecliç.õcs. 
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e ordens, quantos foram os que causararu. ·as referidas implicancias e as op1)ressões 
que cl'ellas se seguiram por não se haverem feito nos tempos, em que se accu · 
mularam os sobí·editos titulas, as reflexões necessarias para se precaverem os 
grandes embaraços e as dissonantes desordens, que resultariam de se vm'em den
tro elo mesmo reino foraes, leis e inter esses entre si repugnantes e taes que os de 
umas das r eferielas terras, não só impedissem, mas impossibilitassem a pesca, o 
trafico· e o GOmmercio elas outras, como infelizmente veiu a acontecer: 'depois de 
haver feito cessar todas as sobreditas arrecadações differentes e incompatíveis com 
as implicancias e impedimentos que cl'ellas r esultariam ; .compensando vantajosa
mente o estado ela rainha minha sobre todas muito amacla e prezada mulher; o 
estado elo infante D. Pedro, meu muito amaclo e prezado irmão e genro; a ordem 
militar ele Nosso Senhor J esus Christo e os clonatarios particulares; e depois de 
haver feito assim r everter á minha corôa e r eunir e eúcorporar n' ella, conforme a 
muminacla d ir ecção que o dito senhor rei D. Manuel deixou ao seu snccessor s~
bre este especifico ponto; , prevendo j á então que elo contrario não poderiam clel
xar de se seguir as grandes ruínas, que pr~sentemente se acabaram ele manifes
tar com as causas cl'ellas na sobreclita fórma : hei por beJJJ, e me praz, é minha 
vontade e mando, que aos ditos r espeitos se observe cl'aqui em diante o seguinte : 

1. 0 Oreleno que todos os direitos elo pescado do r eino elo Algarve, ou seja 
elas pescarias miuelas, ou sej a elas r eaes, :liqhem cl'aqui em diante r eeluzidos aos 20 
por cento r eferidos das elizimn,s velha e nova, estabelecielas pelo dito foral elo se
nhor rei D. lVIanuel; para o que ordeno outro sim, que :fiquem abolidas e extinctas 
como· se mmca houvessem existiclo, não só todas as mais sizas, portagens e t odos 
os outros clireitos com quaesquer denominações que se lhes t enham dado, e não 
obstante quaesquer títulos, por mais específicos e privilegiados que sej am, que pa.ra 
a arrecadação cl'elles se possam al1egar, mas tambem toclos os officiaes e mag·ts-
traclos que até agora tiveram intenclencia nas arrecadações cl 'elles. · . 

2.0 Iten'b: Ordeno que na conformidade elo sobredito foral sejam isentos elos r efe
ridos direitos os pescados, que as' pessoas que os colherem trouxerem para o seu 
sustento sem dolo ou excesso, os que se pescarem com canna ou com r ede clé vé, 
on co·m linha a bordo das embarcações pequenas elos respectivos portos; os que por 
leis e por costume se deram sempre aos pescadores para os seus mantimentos, con
cluctos ou calcleiraclas; e os qne forem comprados para os mantimentos das equipa
gens ele algumas · naus ou navios, que vierem carregar generos elas proclucções ou 
fabricas elo referido reino, observmiclo-se a respeito cl'estas liberdades ou quanti
dades d'ellas, o c1ue se acha estabelecido por antigo costume. 

3. 0 Item : Conformando-me tambem com o sobredito foral, ordeno que todo o 
peixe salgado ou sccco, que houver pago os ditos 20 por cento nos portos el as ma
tanças, senclo ti:a,nsportaclõ por agua 0~1 conduzido por terra com guias elas casas ele 
arrecaclação, onde se honverém feito os pagamentos, pelas quaes guias conste que 
foram effectivamentc pagos os r eferidos direitos ele dizima velha e nova, não torne 
mais a pagar algum outro imposto-, nem de saicla nos mesmos portos elas matan
ças, nem ele entradas ou portagens nas ontras terras por oncle transitar, ou onde 
se vender, nem ele almotacerias ou amostras, e tudo isto debaixo elas penas de 
irremissivel penlimento elos .officios el'aquelle's que taes direitos ou impostos extor
quirem, sendo proprietarios elo valor cl' elles e sendo .serventnal'los e de inhabili
dacle perpetua púa quaesqner outros officios ele justiça ou fazenda, alem ele pag::t.
rem an0veaclo o damno que causarem; o que tudo se observará em todos e quaesquer 
logares d'estes r einos, não qbstante quaesquer fomes on privilegias, ainda que 
sej am c1"aquelles que requerem especifica e li tteral derogação porque a todos deve 
prevalecer a utilidade -publica. ' 

4 .0
· Item : Para mais animar por uma parte as sobreditas salgas, seccas ele peixe, 

comhlCções e tranS})Ortes cl'elles e pela outra parte o lavor elas marinhas, conforman
do-me com as leis a este respeito estabelecidas : ordeno que todo o peixe, que saír 
em fresco para fóra de meus domínios, pague em dobro todos os direitos de 
matança e portagens, que pagou até agora, recebidos nas alfanclegas ou casas elas 
portagens onde tocar, e que alem elos sobreditos direitos se pague o valor ele 20 
alqueire~; de sal por cada duzia de atllns ou ele corviilas; de 1 O alqueire r; por 
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cada milheiro. ele sardinha, e ele 2 alqueir es por cacla duzia de lJescaclas, tam
bem pagos pelos preços correntes nas casas, aonde os direitos cl'este genero forem 
arrecadados. · · 

5.o Item: Excitando ela mesma sorte a observancia elo dito foral e as mais leis 
ftl~ impoz~ram lJena ele percliment~ a toclos os que desencaminharem~ as p_r oclucções 
c as pescanas antes ele serem despachadas nas casas de arrecaclaçao a que toca : 
Ol"(~eno que todas as pessoas que venderem pescaclo fr esco nas costas, IJOrtos e 
l.Xlats logares maritimos elo Algarve antes ele haverem pago os sobreditos direitos 
e ele haverem obtido despachos, que assim o façam manifesto, paguem anoveaelo 
0 valor elo peixe que venderem; percam as embarcações em que fiz er em as ven
das, metade para os denunciantes, a outra metade a beneficio elas obras 1mblicas 
~as respectivas camaras; e sejam clegn~claclo s para fóra cl9 dito r eino, por tempo , 
ae dez annos. 

G.o Item: P<wa mais promover o -lavor elas marinhas existentes, que até agor a · 
pertenceram exclnsiYamente á minha real fazenda e a clonatar.ios que d'ellas tiveram 
as mercês,, que manÇlei compensar-lhes : ordeno que aquellas que s.e ach am em 
es~ado . ~e lavrar e se costumam dar ele arrendamento ele quarto on ·por outra ma
lleJ:·a seJam logo vendidas sem fôro, ou pens-ão em hasta publica a quem por ellas 
ma

1
Is cler ; pondo-se paru esse e:ffeito eclitaes e r ecebendo vós, snperintenclente ge

t·a. das alfauclegas, os lanços que houver, dando-me cl' elles conta pelo conselho da 
lillnha real fazenda com as costnmaclas avaliações, e consultanclo-se-me pelo mes
mo conselho tLtclo o referido, para eu r esolver o que achar é justo . 

7 · 0 Item: Para igualmente animar a abertura elas outras marinhas, que se podem 
~~tabelecer ele no-vo nos sa.paes e salgados elo mesmo reino : ordeno que os terrenos 

~lles se dêem ele sesmarias sem fôro ou pensão alg uma aos meus va.ssallos, que 
qtnzerem ·abrir as sobreditas marinhas e recluzil-as ao estado ele poderem lavrar 
por redondo, sendo os sobreclitos sapaes e salgadiços demarcados e divididos em 
talhos por uma ca.rta topographica ; cla.nclo-se a cacla sesmeü·o aquelle numero ele 
ihlhos sóm~mtc para que mostrar que tem 1-r:eios clt os poder ~hl·ir, cletermi~:uclo-se
l e_s para Isso o tempo competente, que m1o excecla. o ela let, sendo concltçao rel;o
dltrva elas adjudicações a irremissiYet expulsão elos que faltarem ao cumprimento 
~ 0 que houverem prometticlo para se darem os talhos por elles não abertos a pes
<>Oas que queiram cultivai-os com aq mesmas clausulas, e declarando-se a toelos 
que .eu! para. mais os benefic iar, hei por bem premial-os com a absolvição ele todos 
0~ cltre1tos elas marinhas que abrirem e elo sal que n'ellas lavrarem por tempo ele 
OJto ~unos contados dos dias elos acabamentos elas obras que fizerem. P ara os so
âl'echtos effeitos cedo a beneficio elos r eferidos particulares o clomini.o exclusivo 

as marinhas e o estanco elo sal que pelos foraes e regimentos pertenceram sem
fre {L minha _ co~ôa e donn,tarios j-'ella. Res~rvanclo sómente a favor ela minha r eal 
azeucla os cl treltos ela exportaçao elo refenclo gener o para serem arrecadados na 
~esma fórma em que se arrecadam em Setubal e os ele 5 tostões por moio 
~l aqne~le que se consumir n:::L terra, cujas arrecadações ordeno outrosim que se
Ja.Iu fettas, OLl nas alfanclegas on.de as houver, ou nas casas ela portagem onde não 
~ou ver as sob~·eclitas alfanclegas, debaixo elas penas elo perdimento elo sal que ~o r 
uesencaminhaclo e elo valor cl'elle em dobro. Exceptno comtudo cl'estes direitos elo 
consumo ela tciTa o sal, que sem dolo ou engano se vender para as pescaria~ elos 
IUeus vassa.llos elo r eferido r eino. 

• ~· 0 Item : Orcleno que a r espeito elo preço elo . sal ( emq ttanto eu não der outra 
l~~'g~encia) se observe a que foi estabelecida pelo meu alvará ele 17 ele julho ele 

9.o Para a execucão ele tudo o r eferido, hei por bem conceder-vos toda a 
l.lecessaria jurisclicç.ão' e todas as que até agora exercitaram os proveclor es elas al
llladra:a.s e os. superintendentes elo sal cl'esse r eino, cuj os cargos ficar ão desde 
a pnbhcaç~o cl'esta abolidos como se mmca houvessem existido. O mesmo ordeno 
~ res:J;>eito dos officiaes que até agor a serviram com os sobreditos pTovedor es e
Stlpenutendentes. 
_ lO.o E porque não poderá cab et· na vossa possibilidade que hajaes de pro

" er ao In esmo tempo em todos os Iogares elo mesmo reino, para dardes pessoq,lmente 
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as opportunas · providencias que necessarias forem, ,~o s clou faculdade para dele
gardes a vossa juxisdicção nos casos occorrentes nos ministros ele vara bxanca das 
cidades e villa.s, ·onde os houyer 1 ou nos jcúzes orclinarios onde elles faltarem, 
para que executem nas partes das suas Tespectivas delegações tudo o que t enho 
n'esta determinado, como se v6s presente fosseis. 

11.0 Similhantemente vos conceclo a mesma faculdade para que entre os of
ficiae s elas alfanclegas e casas de .portagem elo mesrp.o r eino possaes eleger os que 
achardes mais icloneos para servirem de feitores e de escrivães das feitori as dos 
direitos do sal e do pescado; propondo-me as serventias triennaes cl' elles pelo con
selho ela minha r eal faz enda com os ordenados que a cada um c1'elles forem com
petentes, para m' os consultar e eu r e sol ver a respeito d' elles o que me parecer justo. 

12.0 E attenclenclo aos grancles inconvenientes · que a multiplicidade dos e?éa
ctores trouxe sempre comsigo, vos mando que paTa os sobTedito s oflicios pTopo
nhaes cumulativamente as mesmas pessoas qt1e at é agora exercitaram nas alfan
c1egas1 casas ele portagem, provedorias das almach avas e superintendencias do sal, . 
sendo icloneas; e ~ão o sendo, ou seja por impossibiljclad.e natural, ou por crr.o ele 
costumes, me dar eis conta para os haver por escusos do meu real serviço . · 

13.0 Emquanto vos empregardes na execução d' esta: hei por bem concecler
vos cumulativamente os ordenados e assignaturas, que até ag-ora venceram os 
provedores e superintendentes abolidos, e não as tendo elles, as que vos corn])etem 
p elo vosso logar, vencenclo 1001)000 r éis pelo que por cada peixe venceu o dito 
provedor e até agora. Similhantemente determino que os orclenados e emolumen
tos dos officiaes dos sobreditos doi s cargos. abolidos acresçam por um justo r~
teio aos · que nos lagares cl'elles elevem ser agora nomeados, na mesma f6rma aCI
ma ordenada a vosso respeito . 

O que tudo· assim executareis sem aclmittircles duvida ou embaxgo algum, não 
ob stante quaesquer leis, foraes, alvar{Ls, provisões on estylos contraries, por mais 
exubemntes que sejam as clausu~as d'ellas e d'elles, e ainda sendo d'aquellas 
que necessitam ele especial nota e especifica menção, porque todas e todos clerogo 
ele m eu motu proprio, certa sciencia, poder re.al, pleno e supTemo, como contra
rias á utilidade publica e ao bem commum elos meus Teinos e vas. allos d' elles . E 
manclo que esta valha como carta passada pela chance1laria1 posto qne por ella 
não ha de passar, ainda que o seu effeito haja ele durar mais de um e muitos 
annos, sem embargo elas ordenações em contTario, que tambem clerogo, para este 
effeito sómente, fi cando aliás sempxe em seu v igor e TCgistanclo-se esta em todas 
as casas ele arrecadação cl'este r eino, nas camaras cl'elle , nos mais logares que 
n ecessario for. 

El-rei nosso senhor o mandou por seu especial manclado pelos ministros abai
x o assignaclos, do seu conselho, seus desembarg-adores do paço.-José Anastacio 
Guerreiro a fez em Lisboa, a 13 ele j aneü·o de 17 73. -Antonio P edro Verg-olin~ 
a fez escrever.=Bartholomett José 1-hmes Ca1·doso Gimldes ele Anclntde= Jo se 
Ricalde Pm·eira de Cast1·o . 

Registada a folhas 13 verso,- P01· r esoh1ções de sua magestacle de 23 ele de· 
zembro ele 1772 e ele 15 de j aneiro ele 1773, p ela qual ultima resolução foi o 
mesmo senhor servido con-firmar e robora1· esta provisão para sur tir todos os e:ffei
tos a que é ordenada, como se fosse pela sua r eal mão assignada, sem difl'er ença 
algum a ; e foram tomadas as mesmas reaes resolucões em consultas elo desem-
bargo do paço. ~ 

Motivos do proj e c to d e lei 

·.Todas . as nações cultas elo mundo conhecido protegeram sempr e as suas p es
carias, po1s que são estati um dos mais importantes r amos da inclustria nacional, 
uma fonte ele riquezas e população, uma escola ele marinheiros para as embarca
ções. ele guerra e ele commercio. 

<?s hoUanclezes tirar~m cl'ellas tanto proveito, que pelos annos ele 1792 lhes 
r endiam 37 . OQO:OOO flo.rms, sustentando vinte mil pessoas que faziam a pesca. 

A sepultura ele Gmlherme Buchelsz foi honrada com a visita do imper ador 
Carlos V, por encerrar os ossos do primeiro inv~ntor da preparação e couserva
ç-.ão_ do ar~nqnc. 
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Que sabias leis nfto tem feito a França e a Grau-Bretanha, em favor elas suas 
JJescarias? 

Eu faria uma extensa memoria, em vez de um motivo, s~ tentasse r eferil-as 
tocla~ i mas cu f .. 'Lllo aos sabios deputados ela nação portug'ueza, cheios· elo amor ela 
patl'lai eu me limita:rei e ser ei breve. 

Não posso, porém, senhores, cleixar ele lamentar a triste decaclencia em que 
se acham as nossas pescarias, que nos gloriosos tempos elos senhores reis D. Ma
nuel e D. João III estavam tão fl01·entes . 
c1 U~ balanço_ ela minh:: vida política ~e fez v iver por. alguns mezes ~1~s costas 
,. 

0 Algarve i ah observe1 os cardumes Immensos ele peixe, que se av1zmhavam 
~quell~s desertas praias na estação propria, em que elo vasto oceano passam para 
M~dlteiTaneo a preencher os fins que a natureza lhe tem marcado. . 
~ Senhor es, quando o gelado inverno despe os es1Jessos bosques ele suas folhas, 

hao fica o ten~no mais junca~o d'est:1s ~lo que se v_ê a J:lahia ele S~gTcs, de Be-
xe e cb Balee1ra, com as vane.clacles de mnumeravms lJeixes que ah entram ; mas 

eu era muitas vezes o unico esp.ectaclor humano; raríssimas, e só no estio ali 
ven1 as artes ele Lagos pescar, e apenas alguns pobres habitantes ela villa deita
-vam as suas linhas elas escarpadas· e elevaclissimas rochas . 
t Ouvi a muitos pescadores lamentar a sua triste sorte, nomear o nome ele mui
lhs .de seus .vizinhos,· que se tinham expatriado, por. não poderem snst e2;1tar o~ fi
. o~, e fugu· elo tormento que lhes causavam fammta.s preces, que nao l)oeham 
satrsfazer . 

, Não é só das leis que procedem estes males; elles se r esentem elos erros r e
gulamentar es, que têem feito a -ger al desventura; mas ha causas mai s poderosas, 
que convem remover . _ 

Quasi todas as barras estão entulhaclas, algumas obstruidas ele todo, e nas que 
foc~em entrar ainda as embarcações ela pesca r eunem-se contra esta os vícios ela 
egtslação com os abusos elas auctoridacles . 

N" -r. ao esmoreçamos, porém, na grande empreza de fazer brotar ele novo os ma-
u.anclaes ela nossa prosperidade. Temos um g·overno r epresentativo, dom inapre
CJavel, que nos fez o nosso grande r ei o senhor D. Peeh·o IV, e para cor oar no ssa 
"Ventura o céu nos felicitou com o numen tutelm· ela serenissima senhora infanta 
regente, que tão anciosamente deseja ver r obusto e viçoso o velho Portugal. 
, Etl vou, pois, apresentar á. v,ossa consideração um projecto de lei para molho
l amento elas pescarias. Vós, senhores, desculpareis roem; erros, levando-me em 
~f1uta ;n~u~ bons clesej os e ~mor ela J;>atria. E lle está informe e grO'sse~ro; mas 

c sa1~·a cl esta camara arranJado e pohdo, e levará o cunho da sab edona. 
de Artigo 1. 0 D epois ela publicação ela prese_nte lei, n~o pagarão os pes~adores 
se t~~las _as costas ele Portugal sen~o uma clemma elo pe1xe que matarem, tn·anclo

Pnmerro o seu conelucto, como e de costume. 
les ~s~a clecima será. cobrada pelos r endeiros ela dizima elo pescado fresco n'aq:lel-

.8ltios em que os pescadores o forem vene1er, comtanto, porém, que SeJam 
llacionaes ou ~strangeiros clo:ro.iciliaclos. . 
d ~r~. 2.a Os direitos ele matança, que alguns pescador es costumam pagar, ~lem 
z~l cltzJma, para conventos ou clonatarios seculares ou ecclesiasticos, ficam r eclu-

JC os a ametacle . 

c1 1rt. 3.o Aquelle que os mesmos pescadores costumam pagar aqs governadores 
as or talezas marítimas, denominado (mabo» , fi ca extincto . . 

r eo· ·Art. 4. 0 Os privilegias conceçlicl os aos pescadores por muitos alvarás e cartas 
ri 5has, ele não ser em recrutados para a primeira e segunda linha, nem para a mac: a . ele gtrerra, fi cam subsistentes e são extensivo.s a todos . os que formarem 

lllpanhas ele mais ele oito pessoas. 
vã ~a lll?sma fórma n?to serão compellidos a servir ele depositarias, juizes, escri
na e\·~L JUrados ele vintena, sej a qual for a denominação qué se elá a este cargo 8 

c 1 crentes tenas do r eino·. 
lib ~r\ 5. 

0 
As pescarias d~t praia de Monte Gordo se farão com a franqueza e 

os 
81 ~Cte que se faziam antes elas r e,·ias cleterminacões ele 1773; salvos, por ém, 

. arbgos da t I . l' o . J. ~ J • f 1 o· l 
' L prcsen c CI que o1zem r esperto aos enrertos eto peixe resco e sa .,ae o. 
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Art. 6.0 As sociedades elas barcas ele pesca, estabelecidas em Vj lla Real ele 
Santo Antonio, ficam reputaelas sociedades livres, sem privilegias, nem encargos . 

. Art. 7. 0 N::t-o serão obrig·aclos os pescadores Lla praia de Monte Gordo a fazer 
os lotes em Villa Real, mas sim os farão na mesma prEl'ia, ou onde melhor lhes 
convier. 

Pocler ão tambem os mesmos pescadores edificar ali as suas cabanas . 
Art. 8 . 0 Os proprietarios elas marinhas abertas nos sapaes ·ele Castro Marim, 

e que para o futuro se abrirem, não pagarão imposição alguma. · · 
Art. 9. 0 Os estrangeiros que vierem sómente pescar á praia ele 1\ionte Gordo, 

ou qualquer outra, na temporada, · e levarem para fóra o peixe fresco,. pagarão/ ele 
direito de matança 30 ] 101' cento; e no caso ele o levarem salgado, 20. 

Art. )0.0 Os estrangeiros clomiciliados, Oll que para o futuro se domiciliarem, 
pagarão os mesmos direitos que os nacionaes, e bem assim em todas as costas ele 
Portugal. . 

Art. 11. 0 A companhia elas r eaes pescarias elo Algarve fica extincta, e os acClO-
ni stas disporão ele seus fundo s como quizerem. . 

Art. 12.0 Agu elles qu quizerem lançar armações para pescar atum, ou peixe 
branco, o poder :Xo fazl'lr livremente ; e terão exclusivo por cinco aunos ele as lan· 
çarem en sítios determinaclos, uma vez que se obriguem a lauçal-as seguidamente 
e prestem fian ça. iclonea pcmute o ministro territorial. 

T erão tambem o ])erclão elos elireitos ele um anuo, se se ol:irjgarem por cinco. 
As disposições dos artigos 9.0 e 10.0 lhes são applicaveis, se forem estrangeiros. 

Art . 13 .0 Tirar-se-hão por ernprestimo elo coti·c dos dep,ositos publicas c1' esta 
capital 7 :000-t!OOO r éis; e se porão á disposição elo governo pam fazer um porto 
na bahia ela. Baleeira, j.unto ele Sagres, capaz ele abrigar com segurança os bar
cos dos pescadores, e se tornarão a pagar pelos direitos que adiante se estabele· 
cem, ficando o thesouro publico obrigado à sua satisfação -no 1n·aso ele dez annos . 

Art. 14.0 Todos os barcos descobertos, pertencentes a nacionacs, ou estran· 
gei ros clomiciliaclo.s, que se abrigarem no porto novo, pagarão 50 réis de ancora
gem; e, sendo estrangeiros não domiciliados, pagarão 200 r éis . 

Se forem bar cos de coberta pagarão o duplo. Aqu.elles que per tencerem aos 
naturaes, ou estrangei1:·os domiciliados, e r esitlentes nq termo de Sagres, não pa
garão nenhum direito ele ancoragem. 

Art. 15.0 Os pescadores que se çstabelecerem no termo ela villa ele Sagrcs 
gosarão da isençã-o elos direitos de l)esca por tempo .ele cinco annos, Oll sej am na
cio~aes ou ' estrangeir os, que ali venham domiciliar-se. No caso, porém, de virem 
só na temporada,. lhes será applicavel o que fica disposto nos artigos 9 .. 0 c lO.o 

Art. 16 .0 Os elireitos provenientes ela ancoragem e ela matança elo peixe serão 
clestinaelos a pagar o cm prestimo mencionado uo artigo 13.0, e, caso não cheguem, 
serão suppriclos pelo thesouro publico . . 

Art. 17 .° Concede-se á camara ela villa ele Sines o poel er .dispor do proclucto 
elas siza.s de tres anuos consecutivos, unicamente para faz er um paredão p~ra 
a.brigo elos barcos de pesca e navios, em continuação elo antigo que já tem feito 
no sitio que chamam ela Ribeira . 

Art. 18. 0 . Fica absolutamente prohibiclo a todos os parochos das terras ele pes
cadores o condemnal-os em multas pecuniarias por lançarem ou colherem as suas 
r edes nos domingos e dias santos ele guarda, sob pena ele auoveaclo, applicacla 
para as. clespezas elo concelho. 

Art. 19.0 O peixe que os pescadores venderem não seri~ taxado, nem almo· 
taçaclo, e a sua venda não será clemoracla por pretexto algum. 

Art. :_,o. 0 O pa.nl cl e;tominado ela Comp?rta, com os terre110s ac~jacentes . (sal-v.a 
a exoepçao elo art1go 2o. 0 ) , a lagoa clenommacla Péo·o elo Inferno e a que JaZ -v1· 
zinha cl' es ta, serão vendidos em hasta publica a qn;m mais cler, com os onus im· 
]JOstos nos artigos 26. 0

1 27 .0 e 28. 0 

· Art . 21. 0 Os (lizimos provenientes cl'aquella porção ele terreno que se chama 
propriamente Paul pertencerão a sua augnsta donataria, emquanto se não põe ua 
sua inteira execução o capitulo rrr, titulo v ela carta cons-titucional. 

Art . 22. 0 Os pescadores de qualquer costa ,ele Portugal continuar fio com os 
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be~u; usos e. costumes de co.utribuirem para os seus estabelecimentos, o"u sejam pu-
8hcos e phllanthropicos, como é o de Olhão, ou sejam de pura devoção; como o ela 

enhora ele Salles . 
;A~t. 23.o 0 sa,l1iecessario para a salga e ' p;eeparação do peixe secco não pa

gan~ m:-posto nenhum; e áquelle pescador que justificar perante as auctoriclades 
~ernto~1aes o ter .seccado maior quantidade ele peixe, se lhe per cloarão no anuo 
lmmedtato os direitos ele uma dupla quantidade de peixe fresco . Este premio terá 
ogar todos os annos e em todas as terras de pescadores . 
. . ~.rt . 24. 0 O peixe secco, que for exportado por nacionaes ou estrangeiros clo

IUlCihac~os , não pagará nenhuns direitos de saída; e da mesma fórma o atum 
embarncado, ou qualquer otltro peixe qúe , d'esta fórma se exportar. 

Art. 25.0 A collina qtie fica ao nascente elo paul da Comporta, será i·eservada 
bara a fundação ele uma nova villa, que sení denomiuacla Villa Nova da Regente . 

terreno necessario será demarcado por engenheiros, e d'elle não pagarão os 
novos habitan tes nenhumas imposições.· 

Art. 26. 0 Os novos proprietarios do paul da Comporta serão obrigados a con
;erter a valia grande central em canal de navegação para barcos pequenos de 
0 até 8 toneladas, e a continuar este até iL extremidade da segunda lagoa, pa.ra 
que ? ten eno fique susceptível ele cultm·a. Este canal terá uma comporta, que 
perm!tta a entracla elos barcos em maré cheia. 
, "'Art. 27 .0 P ocl fl rão levar um direito ele naveg-ação imposto a seu arbítrio; mas 
serao obrigados a conservar transitavel a estraé1a que passa entre o paul e o 
lllar. . 
f Art. 28.0 T erão as clnas vallas, que jazem á direita e esquerda ela grande, 
rhaclas com adufas , que abriruo na b::âxa-mar depois elas aguas r etiradas, a fim 
c e conser var aberto o canal que conduz á comporta. · 
b CamanL dos cleputaclos, em 11 ele novembro de 1826. = Antonio Lobo de Ba?·
osa Fmninb 1'eúceím Gi1·ão . 

• 
. Na primeira parte da ordem elo elia o secretario José Caetano de Paiva Pe

ren·a leu este 

P a r e c e r 

A' commissão encarregada elo exame ela proposição de 21 de m·arçci elo anuo 
)a~sacl_o, r elativa a arbitrar em-se premios aos auctores de projectos dos cocligos 
c h leg·tslação c que voltou da camara dos dignos pares com uma emenda, empe-
11 °11-se em examinar com todo o melindre e circumspecção a mesma emenda, e 
tetu hoj e a ho11ra de vir expor o r esültado elos seus trabalhos. ' 

Consiste esta emenda sómente em clesapprovarem os premios que esta camara 
Propo~ para os projectos que merecessem o 1. 0 e 2. 0 accessit, e persuade-se a 
comm1ssão que ella foi só persuadida pelo clesej o de economia do thesouro, a 
CJ.llem seria pesada tanta despeza; mas quando as despezas são inclispensavei s 
pal'a se conseguir um fim que se desej a, a economia cl' estas despezas é o primeiro 
estorvo que se o1Jpõe a conseguir-se o mesmo fim . 

. Para qL1e qualquer jurisconsulto se abalance á difficil, delicada e arclua em
PI.ez~, a que é convidado, necessario é que seja tentado pela esperança ele um 
Pt.er!.J2o condigno; mas esta esperança eliminue-se muito quando um só premio se 
Plopoe e se augmenta na proporção que o seu numero cresce; e consequente
: : nte .a r ecompensa proposta p~la camar~ dos dignos ~a:es n~o. offerece ~u~cien
, 

8 estnnulos como aquella que e promett1cla na propos1çM or1gmal, e o JUnscon
S~llto t entado a emprehencler este trabalho, muito nrais facilmente se resolveriL á 
Vrsta de um ele tres premios, do que não havendo mais que um só . 

:-- Demais, vs projectos que apparecerem poderão muito facil e provavelmente 
n:o mer ecer a approvação proposta, merecendo com tudo a do accessit: podem até 
~o merecer esta, nem aquella. E d'aqui resnlta, por uma parte, que a clespeza elo 

esolu-o_ não é tão certa como parece á primeira vista e que, longe ele se fazer 
n:ma mawr clespeza, muito provavelmente esta será ainda muito menor; por outra 
parte que o emprehendeclor se desanima ainda mais vendo c1esapparecer essa 



444 

mesma proposta, r ecompensa. E, finalmente,_ que d'esses trabalh?s o:f:ferecidos p~r 
seus auctores alg·uma consa se póde e é mm pro-vavel se apro-veite, · e porque nao 
ha (le então t:L nação agTaclecer e r ecompensar esses trabalhos, que não foram de 
todo inuteis? 

Em vista cl'isto a commissão não póde conco rdar em que se approve a emencb 
ela camara dos clignos pares, e suppõe que esta deve julgar a sua proposição van-
tajosa. · . 

Por esta occasião cum1Jre notar que o praso estabelecido, quando se expecl1n 
a proposição até o clia 10 de j aneiro de 1829, vae mais ele meio consumido, e que 
em tal caso não resta tempo sufficiente para tão ardua empreza . Precisa-se, por
tanto, r eformar este período, assignanclo o ele dois annos a correi· descle a publica
ção da presente lei. 

Este o parecer ela commissão, que a camara r esolverá com a costumacla cir
cumspecção. 

Camara dos cleputaclos, 7 ele março ele 1828.=.Fmncisco Soares Frcmco = Cae
tano Rod1:ignes ele Mc~ceclo =Antonio Vieim de Tova1·= Vicente Nunes Cw·doso = 
Antonio Ma1'ciano ele Azevtdo = l?rcmcisco Vanzelle1· . 

Depois ele breve discussão o vice-presielente submetteu a votos o parecer até 
·ao lJonto em que r ejeita a emenda da camara elos par s, e ficou approvaclo; 
quanto, porém, ao praso estabelecido pro1JOZ Antonio Camello Fortes ele Pina que 
qualquer alteração do tempo, como se tornava necessario,. fosse objecto -ele uma 
nova proposta, e assim se decidiu, bem como convocar commissão mixta. 

O mesmo secretario acima r eferido deu conta ela seguinte corresponelencia en
viacla. pelo ministro elos negocies ela fazenda. 

O:ffi.cio 

Ex.mo c r ev.mo sr. -Tenhô a honrn. ele passar {;s mãos ele v. ex.", pa.ra ser 
presente na c amara elos senhor e& eleputaclos; ela nação portugueza., a conta inchlsa clít 
junta elos juros elos reaes emprestimos na data ele 20 elo corrente mez, expondo 
os inconvenientes e prejtlizos que podem resultar ele se acloptar a r ef<!lrma dít 
tabella que r egula os preços elo papel sellaclo, seg·nnc1o se propõe no projecto 
n. 0 178; satisfazendo assim ao que me foi exigido porofficio ele 8 elo corrente. 

Deus guarde a v. ex:' Secretaria ele estado elos negocies ela fazenda, em 12. ele 
março de 1828 . -Ex. 1110 e rev."' 0 sr . Fr. Francisco ele S . :tuiz

1 
bispo titular ele 

Coimbra.= Conde da Louzã) D . Diogo . 

Consultn. a que se r efere o offlcio supra 

Serenissimo senhor : - Por aviso de 8 elo corrente, recebido hontem, foi vossa 
alteza servido ordenar que esta junta, com a possi vel breviclacle1 consulte o que 
parecer sobre os prej nizos e transtomos que pó ele causar a 1·eforma ela tabella ela 
taxa dos sel los, que faz parte ela lei ele 24 ele abril elo anuo proximo pa,ssaclo, 
proposta pela êommissão ele fazenda da eamara dos senhores deputados no projecto 
n. 0 168. Reduz-se a reforma, ele que trata o projecto, a muclar para 10 r éis o va
lor elo sêllo ele 20 réis por cada meia folha, que dá ao papel forense a tabella an
nexa á citada carta de lei; e para 20 réis o valor elo sêllo elos bilhetes ou gtlias 
ele despachos ele saída nas alfanclegas, qLw acompanharem os generos ou fazendas 
despachadas e os· bilhetes elas estivas que se passam nas u.lmotacerias, que p ela 
mesma tabella estão sujeitos n.o sêllo de 10 réis . O primeiro prejnizo que experi
mentará a fazenda, acloptanclo"se a r eforma proposta, é a perda immecliata ele 
47: 116!){250 réis ele papel sellaclo e clistribuido pelas províncias e por Lisboa; 
porque o · papel sellaclo para o fôro com a taxa de 20 réi s, não pócle applicar-se 
a nenhum elos outros objectos a que se destina no projecto ele r eforma, qu~, 
senclo bilhetes ele despachos são feitos em quartos e oitavos, e por consequenCI::t 
nem o sêllo ele 20 réis em cacla meia folha serve para estes bilhetes, nem os 
papeis em quarto c oitavo, que já se acham sellaclos com o sêl lo ele 1 O réjs, 
servem para o processo forense . E ste prejuízo irá augmentanclo todo s os d1as 
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l~m a importf1ncia elo papel que se vae sell a:rrc1o, visto que as machinas tmba-
an~o em virtude de uma lei, não podem parar, sem que por outra assim se de

;er~e. O segundo prejuízo é a despeza que ha de fazer-se com a mudança, que 
•nchspensavelmente têem de soffrer as machinas, para se accommoclarem ao novo 
systema de imposiÇão . Ha duas machinas ele rotação, uma para o papel de 20 réis, 
ou_tra lJara o papel e:rn oitavo i porém é necessario que, sendo diverso o destino, 
seJam diversos os sellos nas machinas, pondo-se sellos ele 10 -réis nos que agora o: têem de 20 r éis e vice versa, }Jo rqu e os ele uma não servem na outra . A junta 
~ao póde avaliar a qnanto montará esta despeza i mas assegur·a que será consi
.. : ravel, porque alem do custo elos cunhas novos, que, sendo abertos em aço, não 

0~0 bar!1tos, é preciso desmanchar em parte as machínas para os acertar n 'ellas . 
. _tercen·o preju.izo é o que r esultará ela demora na percepção cl'este imposto, pre
Jlllzo que tambem não pó de calcular-se, mas que l1a ele ser ele certo mui grande ; 
porque. o preparo elas machinas, imposição elo sêllo no papel e distribuição d' elle 
p~lo -remo, é impossível que gaste rnenos ele seis mezes, por mai or cliligencia que 
n 18SO se em}Jregne. Alem . cl'estes })rejuizos, estando o Teino fornecido ele papel, 
~5tenc1o ·S~ annunciaclo para o dia 20 do corrente em observancia elo decreto ele 
t ele maw elo anno passacl?, a plena execução ~la ~art~ ele lei ele 24 de ~abri l ~n-
ecedente, tudo o que se mnovar a este r espeito 1rá fazer uma confusao, cups 

c_onsequencias hão de durar por muito tempo, e que hão ele ser di:fficeis de reme
c:lf!,r na }Jr?-tica. Mais algumas ponclerações teria. a junta que fazer sobre este as
~lllll}Jto; porém, Testringínclo-se tão sómente i execução elo que lhe foi mandado, 
Cl'a ? que fica exposto á presença de vossa alteza, que decidirá o que for servido. 

d L1sboa, 1 O ele março de l 828 .=Francisco Rib ei?·o dos Gz~im cwães= J oaquim José 
a _Costa de Macedo~ vice-presidente = Ignacio Ruji?Jo de Almeida= Joaquim An

tomo Xavie1· Annes ela Costa. 

Pela mesa expeclin-se para a carnara hereditar ia o que abaixo segue. 

Officio 

Ill. mo e ex .mo sr . - T enho a honra de passar ús mãos de v. ex .a, para ser -pre-
sente -' J J • J • • ~ • J ' b. <L camara CLO S cugnos pares CLO remo, a propos1çao JUnta CL esta camara, so-
b 18 a creação ele cluas eompanhias na alüm.dega grande do assucar em Lisboa, e 

8 111 assim a proposta original elo governo a tal r espeito, apresentada a esta ca
lllara na sessão extraordinaria el e 11)26. 

1 
Deus guarde a v. ex . a Palacio ela camara dos deputados, em 12 de março de 

_828.- IIl.m" e ex.mQ sr . duque de Caclaval, presidente ela camara dos dignos pa
tes elo r eino. =F'r. F'?Ytncisco, Bispo titula?' ele Coimbra> presidente . 

. ~A Cllmara elos cleputaclos envia á camaTa dos dignos pares elo reino a propo
SIÇao junta, sobre a m·eação na alfanclega grande elo asstlcar em Lisboa de duas 
d~mpanhias, co1-r: a denon~i~ação ele companhia elos homens ête trabalho da ~lfan
t ga e companlua dos artlfices, com a tabella gue eleve r egular os seus .venCimen
Ds, 1\ ~ pensa que tem logar pedir-se a sua alteza o serenissimo senhor infante 

· 'hgu~l, r egente em nome ele el-rei, a sua sancção. . 
G Pal~Cio ela camara elos deputados, em 12 ele março ele 1828. =José Antonio 
B 1~e?'?·ewo, vice-presidente= José Caetano ele Pai v a Pe·1 ·ei1·a~ deputado secretario= 

ento F'e1·reim Cabral Paes elo Ama1·c~l, deputado vice-secretario. 

Proposição a que se r efere o officio supra 

llh" Artigo 1.0 Haverá na alfanclega grande elo assucar em Lisboa duas compa
pa:_, que se clenomin"arão companhia dos homens ele trabalho ela· alfanclega e com

a elos artífices, e para cada mna um capataz . 
çã Art .. 2:0 Os regulamentos que forem acloptaclos pelo governo para a organisa
s' 0~ pohc1a, economia e serviço cl'estas companhias não poderão ser alter aclos 
enao por Olltros r egulamentos feitos com conbe.cimento ele causa . 

Art. 3.o T odos os logares das companhias, inclusos os capatazes, são ele sua 
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natureza pessoaes, e só poderão ser conferidos a quem effectivamente os sirva. 
Ningtlem poclerà cl'elles ser privado, emquanto prestar bom serviço, nem cons~r
vado, quando sobrevenha algum impecliJ?ento pessoal, por mais just? que s~Ja · 
Aquelles que quizerem e poclérem serv1r, serão cousGJrvaçlos . Aquelles, porem, 
que não quizerem servir, não terão inclemuisação alguma. 

Art. 4. 9 Os capatazes ele ambas as companhias ficam sendo · empregados da 
alfanclega, e por ccinsequencia r eceberão as ordens da aclmil1ibtração sómente, e a 
essas ordens serão sujeitos cada um dentro ela sua partilha. · 

Art. 5 . 0 A tabella junta será a unica tarifa pa,ra os vencimentos elas compi1~ 
uhias ; 11 percepção de quaesquer outros, ainda que offerecidos pelas par tes, ser~ 
bastante motivo para a perda dos r espectivos· logares. A mesma tabella r egulara 
sómente p.ara um anuo, e no fim ·de cada anuo deverit o administrador geral cle
clarar a sua continuação ou fazer-lhe -as alterações que julgar convenientes, tendo 
em vista a economia elo commercio e a snbsistencia elos que trabalhaTem. Quando 
fi.zeT alterações as executará clescle logo, mas dará parte ao governo . · 

Art. 6. 0 Os vencimentos ele cada uma das duas companhias formarão um mon
te, que será par tível no fim ele cada mez, em que sempre serão ajustach.s as con
tas pelo capataz e sotas respectivos . D'este monte se deduzirão todas as clespezas 
legalmente feitas pelas companhias, como em materias para concertos, jornaes de 
homens chamados de fóra para trabalhos extraorclinarios, e instrumentos, livros, 
etc. ; e o li quido r estante, depois ela cleclucção ordenada no artigo seguinte, será 
dividido por todos, com declaração, porém, ele vencer Gacla mn elos capatazes como 
dois, e cada sota como um e meio. . 

Art. 7. o Do monte partível serão deduzidos 1 O por cento para serem repar
ti elos pelos indivíduos ·que na fórma elo artigo 3. 0 ficam sendo exclui elos elo nu
mero effectivo elas companhias, mas conservados como aclherentes a ellas, os quaes 
alem cl'isso terão a preferencia para entrarem em serviço, quando as mesmas co~
panhias precisarem ele hraços para trabalhos extraorclinarios . A distribuição, assnn 
como o c.hamamento serão ela competencia elo capataz, conjunctamente com os 
sotas . 

. Art . 8. 0 A consignação elos r efericlos 10 por cento não será lJermanente se
não emqúanto existirem fóra mais ele quatro quintas partes elos excluídos, e será 
progressivamente r eduzida pelo administrador geral na justa proporção dos que 
forem diminuindo. 

Art. 9.0 A falta ele cumprimento elas obrigações elas companhias envolve sem
pre a r esponsa.biliclacle in solidurn; e cl' ella, pó de nascer em Cel'tos casos n respon~ 
sabilidade individual. Assim todo o pr~juizo, a que derem causa os inclivicluos. 
das companhias ou qua,lquer chamado ele fóra, deverá ser }JOr ellas immecliata
mente r eparado . 

Art. 1 O. 0 A r esponsabilidade in solidwn será declarada e n re1Jaração elo clarono 
feita peremptoriamente pela seguinte fórma ele processo. A requerimento ver
bal ela parte lesada, procederá logo o capataz respectivo, conjunctamente com os 
sot~s, a verificar a existencia elo clanmo e a inclemnisal-o . Se á pluraliclacle ele 
votos se vencer que não houve prejuízo, a parte queixosa r ecorrerit ao aclminis
traclor gera1, o qual, ouvindo a companhia, e quem mais conveniente lhe pare
cer, decidirá a questão verbalmente, como for ele justiça, não concedendo re
curso algum, quando a decisão for conforme á maioria elos votos ela companhia, 
e contra ella profericla ; assim como da1~á sempre r ecurso á parte, quando a deci
são lhe for contraria, bem como á companhia, se a questão tiver sido r esolvida 
contra a pluralidade elos votos ela mesma companhia. 

Art. 11. 0 No caso ele r ecurso o administrador geral fará reduzir a escripto o 
relatorio elo que se t iver processado verb almente, e n'elle escreven't a decisão pro
ferida, fnndamentanclo-a, a qual servir::i. ele instrucção e r esposta. Todos os r ecur
sos d'elle interpostos sobre questões tocantes tts companhias · não suspen:derão o 
julgado, e consistirão em uma simples petição ele queixa, que acompanhará o r e
latorio. , 

Art. 12.0 O aclministraclor geral limitará o conhecimento, que tomar sobre a 
responsabilidade in solid16m, a declarar se tem ou não logar, e achando que t em 
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lagar fad, reparar o prejuízo· que existir, sem admittir disputa sobre quem seja o 
culpado. 

Art . 13.0 A responsabilidade individual ser:i sempre uma questão secundaria, 
e só poder{• disputar-se depois elas _ companhias haverem reparado os damnos cau
sa(tos. A desiguação elo culpado será determinada pela phu·alidacle de votos ela 
companhia a que pertencer, precedendo os competentes iuterrogatorios do calJa
~'lz na prese_nça d~ aclministrae~or gera~ ~ elos accusaclos . Se os clelinquentes foretn 
a companh1a1 serao pelo refenclo aclnumstraclor geral logo cundemnaclos em tanto 

qu_anto e !la tiver pago á parte prejudicada; e esta conclemnação se fará logo cum
pru·, até pelo desconto elos vencimentos ; e sendo necessario a conclemnação ter~i 
ex:ecução apparelhacla perante as justiças orclinarias contra os bens elo couclem
nac1o. Se, IJOrém, forem homens chamados ele fóra, a companhia fad effectiva a 
responsabiliclade perante as justiças orclinarias . 
l Art. 14.0 A reiJJcicleucia por tres vezes em clescui<los pr~ju~liciaes, tendo tido 
ogar em todas ellas a declaração de r esponsabilidade, sedL fundamento bastante 

Pal'a perdimento do lagar. 
Art. 15.0 O administrador geral será a auctoriclade comp etente para ordenar 

a repa~·ação elo clamno, e impor as penas de suspensão tempora.ria do emprego 
~ c~e:1ns?ão par~ se~pre . cl~s lagares. T odas as out~as penas são da competencia 
as JUf:\t iças orclmanas cnmmaes, as qnaes procecl erao contra os culpados, na fór

: ~las leis, a re~t~erimento elas partes ou ex ojficio, "IJOr virtude ele p~r~icipações 
Clae::; elo aelmm1straclor geral, o qual comtudo poderá ordenar a pnsao elo réu 

11? caso ele fl agrante delicto, fazendo do mesmo modo entrega el 'elle, dentro ele 
\'lnte e quatro horas, á competente auctoridade. 

Art . 16.0 Poderão as companhias, á pluralidade ele votos, estabelecer caixas ele 
~?nt~ pio a favor dos que no serviço se imlJossibilitaraill; a administração, porém1 

nao se entremetterá com taes estabelecimentos, nem lhes concederá, nem negado 
garantia. 

Art. 17.° Fica r evogada a diS}JOsição elos estatutos ela junta elo commercio, 
(u:nto á creação de capatazes e administração ele companhias, e qualquer legis
açao posterior no que respeita a companhias. 
. Camara elos cleputaclos, em 3 ele março ele 1828. = José An.tonio Gue1·?·ei?·o1 

~ce-p;residente = José Caetctno de Pctiva Pe?·ei1·a, deputado secretario= Bento 
en·ewa Cab?Ytl P aes do Amaral, deputado vice-secretario . 

T abella a que se refere a proposição supra 

p Companhia elos homens ele trabalho : 
or quintal, peso bruto, ele qualquer genero que despachar IJor dentro da alfan

p clega, tanto para consumo como IJara r eexportação, 70 r éis . 
or quintal, peso bruto, de qualquer genero que despachar por estiva, fazendo 

p a descarga., 25 r éis . 
or cacla embarcação com generos que despachar por estiva, não fazencl~ a eles 

carga, 600r r éis. 
h Companhia elos artífices : 
J.-or · qumtal, peso bruto, ele qualquer genero que despachar por dentro ela alfan-
n clega .para consumo, entrando os materiaes IJara concertos, 20 réis. 
-l"Or · qumtal, peso bruto, ele qualquer genero que despachar por termo ele reex-
P portação, entrando os materiaes para concertos, 30 r éis . 

Or ca~''~~ embarcação com generos que crespachar por termo de estiva e r eexpor
taçao, não passando pela balança toda a fazenda clespachac1a, 600 r éis . 

, ~amara cos cleputaelos, 3 de março de 1828. =José Antonio GueT?'ei?·o, vice
~eblclente=José Caetano -de Paiva P e1·eim, deputado secretario=Bento Fe1·reú·a 

a 1'al P aes do Amcthtl, deputado vice-secretario . 

* 
c· Sendo conveniente saber-se como corriam os negocias r elativos a encartes de 
o-Olllmenclas n 'aquella epocha, inserimos aqui as informações dadas por parte do 
oOYeruo, as quaes se leram em sessão ela camàra electiva ele 14 ele lllll-rço. · 
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Offieio 

E x . mo e re~. mo sr. - Como principio elos esclarecimentos exigidos pela caro ara 
elos senhores deputados ela nação portugueza no o:fficio dirigido ao meu antecessor 
em 22 ae fevereiro ultimo, passo às mãos ele v. ex.a as relações juntas elos agra
ciados com commenclas él.as ordens militares desde o 1. 0 ele janeiro ele 1827 até 
agora, e cl'aquelles · que ainda se não encar.taram, as quaes me foram remettiel~s 
pela mesa ela consciencia e ordens ; r eservando a -r emessa dos r estantes esclareci
mentos para quando chegarem a esta secretaria ele estado; e rogo a v . ex. a se 
sirva fazer tudo presente na mesma camara . 

Deus guarde a v . ex . a Secretaria de estado elos negocias ela fazenda, em 13 
de março de 1828. - Ex.mo e r ev."'0 sr. Fr. Francisco ele S . Luiz, bispo titular 
ele Coimbra.= Conde da Louzã~ D. Dioyo. 

R e lações á que se refere o oflicio supra 

Commendadores da ordem ·de S. Bento de Aviz 

Agraciados antes do 1. o de janeiro ele 1827 

1.° Conde ele Alva, D. Ltúz de Sousa Coutinho - D esfructa a alcaidaria roór 
de Rio Maior na provedoria ele Santarem.- Obteve mercê cl'esta alcaiclaria por 
alvará ele 10 ele fevereiro ele 1818,· para se lhe verificar sómente depois da sobre
vivencia ele trinta annos, que n'ella foi concedida a seu pae D. Vicente ele Sousa 
Coutinho, e que findou em 1822; já pagou a meia annata e os 2 por cento res
pectivos; e, porque ainda não tirou carta, foi agora intimado por portaria ele 1 ~ 
ele janeiro de 1828 para assim o faz er com a comminação de sequestro, que estiL 
a ponto ele se verificar nos rendimentos da lJlesma alcaiclaria, na fórma do alvará. 
ele 10 de deze.mbro de 1825 . 

2 . 0 Marquez ele Ponte ele Lima, D .· José Maria Xavier - D e:fructa, a cmu
menda de Santa Maria de Borba, na provedoria de Evora. - Em virtude do con
trato que existe celebraelo desde 1743 eutre a corôa e a casa d'este marquez, 
apresentou elle em si, por morte de se pae o marqttez D. Thomaz Xavier de Lima, 
a commenda ele que se trata (alem da ele Santa Maria de Satam, da ordem ele 
Christo); foi-lhe confirmada esta apresentação pela r eg ia r esolução de 16 ele no- . 
vembro ele 1822, e não se encartou ainda por causa das questões que se t êern 
suscitaclo sobre os direitos que eleve pagar pelo encarte ; mas já pela portaria ele 
17 ele julho de 1827 foi intimado o mesmo marqnez para com effeito concluir _o 
seu encarte n'esta commencla, com a comminação de sequestro em todo o r ench
mento d'ella, na fórma do alvarà ele 10 ele dezembro ·de 1825, o qual sequest~·o 
se trata agora de verificar, não obstante os r equerimentos que para o contrano 
se acham affectos ao tribunal da mesa ela consciencia e orclens. 

3 .° Conde ela Ri,beira Grande, D. Francisco de Salles- D esfnlCta as terras 
ele Salvaterra de Magos, na provedoria de Santarem.- Foi agraciado por alvará 
de 25 ele novembro ele 1822 e pelo ele 13 ele julho de 1824; est<'L sua mãe, a con
dessa do mesmo titulo, auctorisada para administrar as. ditas terras durante a roe
noriclacle d'elle, pagando annualmente os 2 por cento até chegar á idade ele se 
encartar, na fórma igualmente do alvará ele 10 de dezembro de 1825. · 

4. 0 D. Francisco de Salles Pereira Faria Saldanha-Desfrncta a commenda e al
caidarl.a mór ele S. Braz da Figueira, na provedoria ele Evora. -- Teve mercê cl'esta 
commenda e alcaidaria por alvará de 23 de jttlho de 1824 e pelo de 3 ele junho 
de 1825; está seu pae, Luiz ele Vasconcellos e Sousa, auctorisaclo para adminis
trai-as durante a menoridade cl'elle, paganc1o annualmente os 2 por cento até che
gar á idade ele se encartar, na fórma tambem do alvará de 10 de dezembro ele 
1825. 

5. 0 Marqueza ele Niza, D. Eugenia Xavier Telles - D esfructa a cummeucla 
ele Santa Maria da Alcaçova ele Santarero, e seus ramos da Azoia e da Arruda.
Obteve mercê c1'esta commenc1a por alvará ele 2 de setembro de 1796, que se re
formou com sal v a em 12 ele setembro ele 1826; ji~ pagou a meia anua ta e os 2 
por cento respectivos, e está tratando d.a carta, que acaba de expedir-se. 



6:° Carlos FreL1erico Lecor- Agraciado com ~t comm enL1a., qu e não tlesf~·ucta, 
.da vllla do Alanclroal, na provedoria de Elvas, - T eve mercê por alvará de 2-f 
ele novembro de 1819; chego u a pagar a meia a+1nata é os 2 por cento r especti
v?s ; :q1as porque .nunca apresentou a folha corrida ~los Jogares em que tem r esi
cllclo? ~e não pôclc ultim ar o setl encm·te n'essa commencla, .que esUt poi· isso na 
aclm1mstracão da fazenda. 

? ·0 Ma~·quez de L oulé, D, Nuno de - lVIendoça e l\Joura- Agraciado com a 
alca1c}aria mór, que não desfructa, ela villa de Albufeira. - Obteve mercê pela 
P_ortaria de -2G de agosto de 1824 ; e porque nunca solicitou alvará, nem diligen
Cia alguma ele cncar te, se acha na administração da fazenda a mesma alcaiclaria . 

. 8.o Cond"e ele Ficalho, Antonio ele Mello - Agraciado com a commencla e al
S<nchl'i.a mór, que ainda não clesfructa., ela villa ele Alcanene, na provecloria ele 
' antarem. - Foi-lhe conferida esta mercê por alvará ele 9 ele outubro de 1826; 
e para no corrente anuo, em que se eleve encartar

1 
poder administrar a mesma 

lhJUmenda e alcai claria, que. ain:b se ~cham na ~clmini~traç~o da fazenda, j ií. se 
e passou alvará em 28 de Jan01ro ultimo, que muda nao bmxou da real assJgna

tnra. 
Âgrachtclos depo is (lo 1. 0 de j a.nciro rlc 1827 

. 1. n Marqnez ele Olhao - Agraciado com a commenda ele S. Miguel da Frei
~~a, na provedoria de E vora.-Obteve mercê cl'esta commencla pela portaria ele 

"'de março el e 1827, e log·o se encartou por carta de 17 de julho do mesmo anuo; 
na~ ha lotação cl' ella, mas consta dos lançamentos que em cada um dos annos ele 
~~22 c 1823 foi arrenclaela pelo pae elo ª'ctual marquez na quantia ele 1:600h000 
1 0 18

, e que nos d'e 182-:.1: c 1826 o fui pela fazenela na quantia ele 1:601i\WOO réis. 

2 
2. 0 Marquez ele Alegrete, ha pouco fall ecielo - Foi agraciaclo pela portaria de 

4 de· j tllho ele 1827, em verificação de vida., com as commenclas (que jó. clesfrn
ctava depois ela morte ele sen pae por effeito de ordens r egias e em que não che
g?Ll a encartar -se) ele Santa Maria de Albufeira., Rio Maior e S . J cião Bapti~ta da 
;l~la ele Moura; 'não ba lotação el 'ellas, mas consta elos lançamentos que a primeira 

1~~ po~· elle ~rrenclacla em cael~ um elos annos de 1824 a 1828 na quantia ele 

1· 001))000 r eis, e com as propmas de 10 arrobas ele fi gos, 10 arrobas ele passa 
c e nva, 1 O alqueires de amcncloa, vinte e qu atro capachos e seis cluzias ele vas
~01.ll'as , ; que a seg·unela foi por ellc igualmente arrenclacla em cada um J.os annos 
c e ~ 82G a 1830 na quantia ele 200$000 r éis e com as pitanças de cem patos e cem 
1alh~1has; e que a tercc~ra fui tambem arrendada pot· elle em cada um elos annos 
c e ~ 826 a 1))29 na quantia de 240JOOO réis sem pitança algt~ma . 

.., 3. 0 Bernarclim Freire de Andrade·- Agraciado com a commencla, que ainda. 
~ao desfnlCta, cb v illa el e T erena.- T eve mercê c1' esta colJllDencla }Jela portaria 
<e 29 ele novembro de 1827, ele qLte emanou o alvará de 8 de j aneiro de 1828, 
q~le se vae prompüfic:mclo nas es·tações r espectivas; ainda se conserva na aclmi
lllstt:açao ela faz enda a r eferida commencla, de que não ba lotação e cujo preço 
~eclto nos tres mmos ele J822, 1823 e 1824 subiu, segtmelo o rendimento cl' elles, 
~t qnautia de 5r90$138 réis, elos quaes abatidos 300~000 r éis preeipuos, que· estão 
~l~P1o~tos na mesma commm;rcla a favo ~·. elo badio ~e Albufeira por alv!lrá ele 1~ 
l't c ezem bro ele 182G, e mars 6a050 re1s pela pensno· que tem o collegw elos mi
cU ares em Coimbra, ficam liquidas 284 1~088 réis, que se póde calcular como ren .. 

11}euto orclina.rio cl' esta commenda. -
g E sa,tisfazendo-se ao ultimo quesito, em que se pergunta ·SC têem sido feitas al
s~l~a~ alienações ele dominio util dos bens elo esta:lo por contratos emphyteuticos, 
de Aes_l?oncle que nenhumas se fizeram pelo exped1ente cl'esta secretàna ela ordem 

Vtz. 

n Lisboa, 6 ele março de 1828. = Antonio Ma1·ia de _/J1ello · Azevedo Coutinho crentil . 
Commendadores da ordem de S. Thin.go da E spada 

A. inda. não encnrtados 

ca.rt~_nque de Caclaval - Granclola. - Passou-se ordem de sequestro para o eu

\ Dnq1.leza de Latões - Alvaiade. -Está em seqnestr~ p:U'a o . encarl'te . 
20 
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. M::trquez de V:dença - Almo clovar e Garvão. - rrrata-se ele o compeljjr a nl· 
timar o encart.e, para o que j á cst{L intimado. 

Conde de S . Vicente- :Espada ele Elvas. - Vae a -passar-se ordem p11ra r;o
licitar o encarte, por have1: cessado a aclministração que tinha como menpr . 

Bernarclo ele Sousa Lo bato- Forno elo Poco elo Concelho . - T em a lvarú de 
mercê e vae a procecler-se para ultimar o enca;.te. , 

D. J.\fa1'ia Xavier el e Athaiele Mello e Castro- Alcaria Ruiva. - T em .alvar::t 
ele mercê, e administra sua mãe por ser menor. 

Marechal José Lopes ele Sousa - Alcaiclaria -mór de Granclola. - Passou-se 
guia para a paga ela meia annata para ultimar o encarte .. 

Anselmo da Silva Franco - Alcaiclaria mór ele Sines .- Passou-se guia para a 
paga ela meia annata para ultimar o encm·te. 

Lourenço Correia Manüel ele Carvalho e Aboim - Alcaicbria mór ele Ca
brella.- T em alvará ele mercê, e administra sua mãe, por ser menor. 

Secretaria ela ordem ele S . rrhiago ela E spada, 6 ele março ele 1828. = João 
José Roqt~e Galvão de JJ!Iú·anda. 

Óommendadores da ordem do Cllristo 

Depois do 1.0 dcja.ncit·o de 182"1, com a lota.ç.ão do rendim ento a.nnual de cada. commenil:t 
c cla.t~ das mercês 

Marquez ele Olbão ---S. Salvador elo 'Banho, 1 : 8 10.,~000; Pinheiro -de Azere, 
445,t))000. - Portaria ele 3 ele março ele 1827 . . 

. Conde ela Eg·a - S. Ma.rtinho ele Lagares, 920$000; alcaielaria mór ele SoUI·e, 
661)665. - Portaria ele 6 ele abril ele 1827. 

J\'Iarquez ele Alegrete - Nossa Senhora dos Moinhos el e Porto de 1\ioz, lllt\ lll,í 
Santo Quintino ele Monte Agraço, 366tPG66; S. João ele Alegrete, 1 06.~600;. S. 
P edro Fins ele Cornellas, 3338333; Lagares da villa ele Som·e, 144a957 i Vllla 
Cova de Lixa1 2:1111)111. - P·ortaria el e 24 de julho ele 1827. . 

· Marquez ele Loulé - Santa Maria ele Loriga1 587 7$97 8.- Resolução ele 12 ele 
novelllbro ele 1827. 

Marquez ele Castello Melhor - S . Martinho ele Pombal, 1 :666;$666 ; Nossa Se
nhora ela Conceição ela Reelinha, 1:666iP666 i S . Miguel eb .Facha1 888~888 i Santa 
Maria ele Salvaterra elo E xtremo1 85i)l554. --Portaria ele 20 ele novembro ele 
1827. 

Conde ele Valladares- Santa Maria el e Villa CoYa, . 960?~000.- P ortaria ele 
29 ele T,ovembro ele 1827. 

.Agradados que ainda nflO têmn encal'te 

Duque ele Caclaval- Sánto Anclt·é de Moraes1 ~- P edro ele Villar Maim·1 Santo 
Izieloro elo Eixo1 Santa Maria elo Marmelleiro1 S. Thiago e S . Matheus elo Sarcloa!-

Duqueza ele Lafões- S. Salvaelor elo Lavte, Santa Maria ela Gollega1 S·. Vl
cente ele Villa Franca, moendas de S. Miguel, ditas da ilha rrerceira, ditas da 
ilha da Madeira, Santa )\!faria das Olalhas, S . Salvador ele Minhotaes, Nossa Se
nhora elo Almourol e sua alcaidaria1 Santa J\'Iar.ia ele Arez1 Santa l\bria ele Alpa
lhão e sua alcaidaria1 Santa Maria de Niza, 1'homar e tsna alcaiclal'Ía. ~ Já t eJJ1 
pago os tres quartos de 1.unas e peclitl guias para ·pagar os ele outra.- . 

Marquez ele Castello Melhor-S . Miguel. ela Facha1 Santa Maria ele Sal vaterr::t 
elo Extremo !3 alcaiclaria1 S . Martinho ele Pombal1 Nossa Senhora ela Conceição da 
Reclinha. - E menor e e sUL so lieitanclo alvadt para administrar. 

1\farquez de Loulé - Santa Maria de Loriga. 
J\Ia.rquez ele Penalva- S. Salvador de Villa Cova ele Lixa, S. Pedro Fins ele 

Comellas, Santa Maria elos.Mortinhos ele Porto de Moz, Lag·a.r es ela villa cl.e Soure, 
Santo Quintiuo ele Monte Agraço, S. João ele Alegrete. - Consta que tem mercê 
·de vicla1 mas ainda não apresentou a portaria Lle verificação. 

l\fa.rquez ele Ponte ele Lima - Santa Maria ele Satam. 
Marquez de Sabugosa - S . Thia.go ele Lobão. 
Ma.rquez de Tancos - S. Nicolau de Cabeceiras ele Basto, S. Peelro ele Valle 

ele Nogueira, Santa Maria clt~ Castello ele Vide, Santa Maria de T erroso . - Consta 
que tem mercê ele vida., mas ainda não apresentou. a portaria. 
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l\farquez tlc Valeuça - S. i\lignol cle-Choronte, S. Nicolau ele Salsas, S. JYii- · 
guel do Souto. 

l\farquez ele Angeja - S. ·Salvador le ·Ribeira ele P ena, Santa Maria ele Al
vare~ga, S. P edro ele Cabide de H.ei, S . Thiago ele Penamacôr, S. Peclro ele Veiga 
ele L1la. - Consta que já tem mercê ele verificação ele viela, mas ainda não apre -
-sentou a portaria. · 

Marqneza ele Vagos - S . Pedro ele Coruche de Aguiar ela ;Beira. 
Conde elos Arcos ~ S. Domingos de J aneiro ele Cima . 

c1 Conde ele Ficalho -- Santa Maria ele Veatoclos, S. Martinho ele Pinhel, S. Pe
ro elas Gouveias. 

l Co~cle de , P eniche, neto - Sa:nta Maria ele Izecla, Santo Euzebio de AgLúar 
c a Bell'a .. - E menor, tem al v ariL de aelmini straclto e já pa.gon os tres quartos . 

Conde ele Rezende - S. Miguel ele Caparros~.-É menor e administra por 
alva.rá. 
S. Conde ele Ri.o Maior - S . Martinho de Santarem, Santa Maria de África, 

Salvador ele Ilfaiorca, Azamor. - É menor e administra por alvará. 
Conde de Sabugal - Iclauha a Velha. 
Conde de Valladares - Sant.:'l. Maria ele Villa Cova. -É menor e solicita al-

vará para administrar. · , 
Conde de S. Vicente - Dizimós do paul da Gollegã, S. P eclro de Seixas e La

~hellas, S. Romão elo Eclral, Santa Maria de Moreira, Nossa Senhora da Silva de 
astellejo, alcaidaria mór ele Pena Gm·cia, Nossa Senhora da Azambnja. 

l 
Condessa de Almada·- S. Pedro Fins ele Ferreira, Oitavos e alcaidaria mót· 

c e F e'rreira. 
D. Antonio Maria ele Menezes- S. Mameele ele Sortes. 
Antonio da Cunha Sotto Maior Gomes Ribeiro - Santa Maria ele l:vliclões. - É 

llleuor e administra po.r alvad. 
Francisco Antonio Ribeiro ele Paiva - Tercenaria da Sé ele Coimbra. 
D. Francisco de Saltes P ereira Faria e Lencastre - S . Salvador elas Alcaço

Sas, ~ · Pedro ele Manteigas, S . Miguel ele Campia, Santo André ele Pinhel, · 
· Joao de Traucoso, S. Pedro ele Lorclosa. - Tem alvará para administrar du-

rante a menoriclade. · 
B em·ique José Pinto Ribeiro Vas~oncello s - S. Gens de Parada. . 
José ele Arriaga Brum ela Silveim-S. Thiago de So11zella. -Está em Ma-

cau e ~dministra por alvará. . 
L1nz Carlos P ereira Bacellar- S. Cosme e Damião de A.zere.- Tem alvará 

para administrar. 
D. Luiz Antonio Carlos Furtado Mendonça - S. Thiago de Santa.rem. 
Pedro Dias Paes Leme- Santa Maria de Alverca do Barrão. 

- Pedro José Pereira elo Carvalhal-- S. Matheus ele SoUl'e. · 
V~sconcle ele Ma.nique elo Intendente - - Nossa Senhora ela Ot·acla ele MoJ;I.saraz. 
Teeni-se já expedido ordens ele sequestro contra os não encartados e conti

• Una-se na expedição d'ellas. 
~ecretaria da ordem ele Christo1 6 ele março ele 1828. = Luiz JJ{a?·tins Basto. 

'" 
q Passando-se á 01·clem do dia houve breve cliscuss ~io sobre vario~ assumptos, e 
a~~~ndo _se . acabava de· ler o parecer que expunha a necessidade de interpreta!; o 
do 1~0 7D .o § 11 .0 ela carta constitucional, o vice-presidente recebeu corresponclencia 

governo, cujo teor é como seg-ne. · 

O:f'ficio 

retn E:x..mc e r ev. mo sr. - ·De ordem elo senhor infante r egente, em nome de el-rei, 

q11 e.tto a v . ex . a, para ser presente na 'camara dos senhores deputados, o decreto 
- e Incluo fechado n' este . . 
.. 

8
• Deus guarde a v . ex .a Paço em 13 ele marP-O de 1828.=José Antonio de Oli-

u Wct L . .I . ' · . se 1 e~te ele Ba1'Tos. = Sr. b1spo tttular ele Counbra. pres1clente da camara elos 
u tonos l t l cl ' . c epu ac os a nação portngucza. · · 
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Decre-to 

H ei por bem, em nome de el-rei, usar ela attrlbuição elo poder moderador no 
titulo v, capitulo 1

1 
artigo 74. 0

, § 4. 0 da carta constitucional, e dissolver a camarn 
elos deputados. 

A mesma camara o tenha assim entenclido e cumpra immecliatamente . P alacio ele 
Nossa Senhora ela ~juda, aos 13 ele março ele 1 8 28 .= lNFANTE R EG EN'l'E1 com guarda. 

Conclnicla a Jeüura disse o vice-presiclente : <c E m virtude cl ' este decreto está 
clissol viela a camara elos deputados». Immecli atamente to clo ro se levantaram e saí-
ram da sala, senclo onze horas e vinte minutos ela manhã. . 

A outra camara tambem r euniu n'esse dia, poueos minutos depois ele encel:
raclos os trabalhos ela electiva, e o secretario conde ele JYiesquitella cleu conhe~I
mento ele um o:fficio elo ministro elos negocias do r eino, r emettenclo a carta r egHt 
com refer encia ao precedente decreto i antes, porém, transcreveremos o parecer ela 
commissão ele infracções, que o r espectivo r elator, conforme decl ara n'uma nota 
escripta no proprio antographo, tinha ele apresentar n'aquella sessão . 

I 

Parecer 

A commissão especial, encarregada ele proceder ao exame ordenado 110 ar
tig·o 139. 0 ela carta, pesa, como deYe, a grand eza do en cargo que esta camara 
houve por bem incumbir-lhe. Em todo o tempo serit creclor ele mui sisucla atten
ção o cümprimento cl 'aquelle artigo; mas agora que é for yoso examinar as occor
r encias ele . uma epocha, na qual muitos factos se produzem como prova ele ponc.o 
escn1pulo na observancia ela carta, .este exame r equer maior constancia, assichn-
clacle fl madureza. ' . 

A commissão impoz-se estas r egras como normas inalteraveis do seu procedi
mento; mas r eceia que, apesar cl'isso1 lhe sej a impossível sati sfazer cabalm ente o 
fim para que foi creacla ; certa, porém, ele que as imperfeições involuntarias dos 
seus trabalhos serão corrigidas pelfl. sab edoria ela camara, esper ;:t. que essas im
p erfeições não prejudiquem á importancia essencial dos mesmos trabalhos. 

L og:o desde as suas prüneiras conferencias conheceu a commissão que duas 
especies de infracções ela carta poderiam occorrer ao seu exame, um as comm et
ticlas por aquelles~ cuja accusação e juizo pertencem {ts camaras legislativas, e 
outras commetticlas por auctorielacles que não se comprehendem nas disposições 
do artigo 37.0 e seu § 1. 0 da mesma carta. Mas como o artigo 139.0 não distin
gue entre os infractores, é fóra ele dúvida qu e toclas as infi·acções estào suj eitas 
ao conhecimento elas côrtes, e que estas hão ele ter um meio ele prover para con
servarem exacta a observancia ela lei fnnclamental, aincla quando lhes não per
tença accusar e julgar os que a tiverem violado. Por isso a commissão se faz 
cargo elas infracções que á sua noticia vieram commetticlas pelo juiz el e fóra ele 
Ahneicla, Calheiros. 

Foi presente á commissão o r equerimento ele Luiz a Maria Veiga, moradora 
na praça ele Almeida, que .-em perante es ta camara queixar-se do procedim ento 
despotico, barbaro e cleshumano que teve com ella o juiz ele fóra ela mesma pra
ça, CaJheiros, manclanclo -a ])render sem culpa form ada no 1. 0 de noYembro ulti
mo; e mandanclo-lhe dar, depois ele passadas quar enta e oito horas de prisão, por 
um porteiro, na praça publica elo P elourinho, tantas palmatoaelas que ch egou a · 
caír por morta, sendo immediatamente, depois cl'esse acto, absolvida e ungida 
pelo coacljutor o padre Luiz José ele Castro. . 

O simples r elatOTio cl' este r equerimento bastaria para excitar em toda a ca
mara os sentimentos de commiseração e de piedade a favor cl' esta victima da mais 
injusta e r evoltante prepotencia ; e os ele inclig·nação e oclio contra a ferocidade de 
um magistrado que atropelotl as leis e calcou todos .os fóro s ela humanidade. E qual 
seria o crime horroroso commetticlo lJOr esta fraca mulher? Ella o confessa em seu 
l'equerimento; havia cantado em '26 de outubro antecedente algum as cantigas eúl 
louvor ele sua alteza o serenissimo senhor infante D. Miguel!! 
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'l'e_m se em tocla a par te tocado tão escandalosa., como ex;pr essamente, o bymno 
do ~rmdor e justiçado Riego ; t em-se applauc1ido a carta com o hymno r evolucio
~ar.~o. ele 1820; ap~nas have~·á ~ogar ~m que se não_ J:ajam p~·aticado os act?s mais 
ec tcl1~lamente antl-monarchiCos, e mnguem os colubm e mmto menos punm. Em 

que c~1reito expresso ou presumido se podia fundar o juiz de fóra ele .1'..lmeida, 
i~~ra yllgar criminaso o que a supp]icante praticou? Bem p elo contrario elle in
b:t~g~~1 os§§ 1. 0

7 _10 .0 e 18. 0 <~o artigo 145 .o_ c~a c~rtn: : i~fringiu o 1.0
1 porque ~r-

_ttrauamente castigou o que lm alguma proh1b1a ; mfrmgm o 10. 0
, porque, se nm

gllem_ pócle ser sentenciado senão por auctoriclacle competente, por virtude ele lei 
antenor, menos pócle alguem ser castigaclo antes de sentença fundada na lei, e 
fum 0 juiz de fóra podia ser a au ctoriclacle competente para faz er executar simi
. ;'lnte pena, ainda quando houvesse uma lei e uma sentença, quanto mais que 
nao precedeu ao castigo fónna alguma ele processo ; infringiu, :finalmente, o§ 18 .0

, 

porq\le ? castigo consistiu em uma p ena cruel. 
A VIsta de tudo julga a commissrio qLle este r equerimento devení, ser enviado 

lo g·?v~rno, p~lo ministerio elas justiças, p edindo-se-lhe que, r ecolhidas as provas 
~: s~~ilhantes _attentados, tanto mais insupportaveis,_ quanto é maior o es_cal}d~lo 

se1 em praticados á sombra ela. auctonclade, haJa o governo de prov1clencup: 
para que não :fiquem imptmes. 

Sala ela commissão, em 12 ele março ele 1828 .= Concle ele S . Miguel.) relatoJ.·. 

Req u <!' rln1. e nto a que se r e fere o parece1.• supra 

. Digno<> pares elo r eino : -Luiz a Maria Veiga, da praça ele Almeida, vem pe-
1.~n te esta digna. cainara pedir as mais decisivas providencias contra a arbitra
lledacle e despoti smo de um magistrado que, devendo ser ·O orgão ela paz e ela 
~anutenção ela jw:;tiça, é unicamente o verdugo elos povos, confnndinclo a arbitra-
llerlacl e · · - - com a .JUSttça . . 
. A supplicante foi mancb da }Jrender em o 1.0 de novembro de 1827 sem pro
cesso, nem culpa form ada, pelo juiz de fóra da dita praça, Calheiros; ao fim de 
~tareuta e oito horas ele, prisão foi a sup1Jlicante mandada conduzir á praça pu-

1.ca c~o P elourinho, aonde_ pelo porteiro foi castigada com mnita palmatoacla, a 
~l~Jt Vl?lencia do castigo a supplicante caíu como morta; e n 'este deplorav el es
ac 0 fot a supplicante conduzida por gente caritativa a uma casa ali vizinha, 
a~ucle se lhe a.pplicaram os ultimos soccorros da nossa santa r eligião, porque 
~ lhte dep_loravel estado é que o coadjutor padre Luiz José ele Cn,stro absolveu 

~ apphcou o sacramento da santa uncção. 
Srs. dignos 1Jares do r eino, t al é o comportamento que este tyranno ministro 

n~_ou com a sulJplicante, dando-se IJOr causa d'este horroro so castigo o t er a sup
~ lcaute cantado no din, 26 ele outubro antecedente umas modinhas em louvor elo 
sereuissimo senhor D. Mig·uel, a que elle ministro deu nome ele apostolicas, o 
que ~ Sl~pplicante não entende p ela sua ruclez . . . 
t A VI sta elo exposto - P. n, supplicante aos dignos pares do r emo se cl~gnem 
,
0
mar ~ In consideração esta r epresentação, mandando desaggravar a supphcante 

e as ~e1s, que tão altamente se acham offenclidas, por cuja graça -E. R .M:.cê 
hsboa, 6 de fever e:lro de 1828.=Como procurador, José Antonio ela Oruz . 

., O cardeal patriarcha q· ue em 14 c1'esse mez IJresiclia á camara hm·editaria, léu 
<' seguinte ' 

Cart.a regia 

de ~on7·aclo duque ele Caclava1, primo e amigo . Eu, o infant~ rege~te, em nome 
cr . : -r eJ, vos envio muito saudar, como aquelle que muito amo e pré.zo. Por de
de e· 0 da data ele hoj e fLlÍ serviclo, em nome de el-r ei, usar ela attribuição do po
e cl_. moderador no t itulo v, capitL1lo r, artigo 7 4 . 0

7 
§ 4 . 0 ela carta constitucional, 

se ~ssolver a camara dos deputados : o que vos communico para que o façaes yre-
fi : : á camara elos clignos pares, ele que sois presidente, a fim ele que assnp. o · 

q Ese~~endendo, co~no lhe cumpre . . . r 

li'A.N cnpta no palacw ele Nossa Senhora da AJ uda, aos 13 de março ele _1 828.=IN
r TE REGENTE.= P ara o duque ele Cadaval, presidente .da camara elos cllgnos p·a.rcs. 



Deputados eleitos para a leg·islatura 
de 1 8 7Z6 a ].§.28 

.AGOSTINITO DE MENDONÇA FALcXo- Eleito pela província da Beira. A1)provação 
d0 diploma a 2 e juramento a 6 de novembro de 1826. 

ALEXANDRE TnmrAz DE MoRAES SARMENTO (depois 1. 0 visconde do B~Lnho) -e

E leito pela província de Traz os Montes . .Approvação elo diploma a 2 e jura
mento a 6 ele novembro de 1826. 

ANDRÉ URBANO XAVIER DA FONSECA-Ele.ito pela província do Algarve . .Appro
vacão do diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro de 1826. 

ANTO~IO ÜMIELLO F ORTES DE PINA (depois 1.0 visconde cbs Tones)- Eleito 
pela província da Beira. Approva,ção elo diploma e jmamento a \) ele novero-
bro de 1826. · 

ANTONIO JosÉ ÜLAUDINO DE ÜLIVEmA PiiiiEN'rELL-Eleito pela província, de Traz 
os Montes. Approvação do diploma e juramento a 12 de fevereiro ele 1827. 

ANTONIO JOSÉ DE LIMA LEITÃO - Eleito pel::t província elo .Algarvq . A pprovação 
. do diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro de 1826 . 

ANTONIO JuLIO DE FRIAS Pr.MEN'l'EL - Eleito pela província da Beira. Appvova-
ção do diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826. . 

ANTONIO LOBO DE BARBOSA FERREIRA TEIXEIRA GIRÃO (depois 1.0 visconde de 
Villarinho ele S. Romão)-Eleito pela província. de Traz os Montes. Appro
vação elo diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro de 18~6. 

ANTONIO MAIA-Eleito pela pt'ovincia do l'I'Iinho . Approvação do diploma a 2 e 
jui·amento a 6 ele novembro ele 182'6. . · 

·ANTONIO lVÜ.J:\TUEL DE N ORONH.A (depois 1. 0 visconde ele Santa Cmz) - Ele1t~ 
pela província da Extremadura. Approvação elo diploma a 2 e juramento a 6 
ele novembro do 1826. P erdeu o logar por ser nomeado _ministro da rnarinha 
em 6 de dezembro elo 1826 (r esolução de 11 do mesmo mez e a nno). 

ANTONIO MARCIANO DE AzEVEDO- Eleito p ela província ela E xtl'emaclurn. 
Approvação do tliploma a 31 ele outnbro e juramento 'a 6 de novembro ele 
1826. 

ANTONIO PINTO AL.VARES J.:>EREIRA--Eleito pela pr~vincia ele Traz os Montes . 
Approvação do diploma · a 2 e jnramento a G ele novembro de 1826 . 

ANTONIO RmEIRO DA COSTA - Eleito pela província elo Mi.nho . Approvação elo 
diploma a 31 ele outubro e juramento a 6 elo novembro ele 1826. 

ANTONIO VICENT~ DE . CARVALHO E SousA- Eleito pela província ela Beira. 
Approvação elo diploma a 2 e juramento a G ele novembro ele 1826. 

AN'l'ONIO V miRA To v .AR DE ALBUQUERQUE - Eleito pela província da Beira. 
· Approvação do diploma a 31 c1e outubro e jma.mento a 6 do novembro ele 

1826. 
BARÃO DE QUINTELLA, Joaquim P edro Quintella (depois 1. 0 conde do F arrobo)

Eleito pela província · ela E x tremaclura. A pprovação elo diploma a 31 ele outu
bro e j mamento a 6 ele novembro de 18::l6. 

BARÃO DO SoBRAL, Hm·mano José Braamcamp ele Almeicla Castello Branco (2·0 

d'este titulo e depois 1.0 visconde e concle) -Eleit o pela província ela E xtre
maclma. Approvaç?io elo diploma a 2 e juramento a 6 de novembro ele 1826. 

BENTO FERREIRA ÜABRAL PAES DO AMARAL- Eleito pela província do lVJ.inbo. 
Approvação do diploma a 2 e jmamento a 6 ele novembro de 1826. 

BENTO PEREIRA DO- CARMO- Eleito pela província ela E x tremaelnra. Approva· • 
ção elo diploma a 2 e jmamento a G ele novembro ele 1826. · 

BERNARDO ;foSÉ DE ABRANTES E CAS'rRO - Eleito p ela pr.ovincia ela Beira. l~ão 
chegou a apresentar-se. 

BERNAIWO JosÉ VIEIRA DA MO'l'A-Eleito pela província da Beira. Approvação 
do diploma e juramento a 20 de novembro ele 1826. 

BEimARDO PERES D.A SILVA-Eleito p elos estaclós ele Goa. Não chegou a apresen-
tar-se o processo eleitoral . · 

BISPO DE CABO VERDE, D . Fr. Jeronymo dg, Barca - Eleito pela província ele 
Cabo Verde . Approvação do di,rloma e juramento 11 5 de fevereiro de 1827. 
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ÜAE'l'ANO .ALI3EllTO SoAimS -Eleito pela iU1a ela Madeira. A pprovação elo diplo-
1 ma e JUramento a 16 ele novembro ele 1826. 
ÜAE1'AN~ RoDRIGUES DE MACEDO- E leito pela província ela Beira . A ppr ovação 

Llo cltploma a 2 e jmamento a G ele novembro de 1826 . 
ÜARLos Ho~omo DE GouvEIA DuRÃO - E leito pelas províncias el o Alemt~j o e 

Extremadnra . Ap1n:ovação do diploma a 31 ele_ outttbro e juramento a 6 ele 
~ovembro ele 1826 . Perdeu o logar por ser nomeado ministro interino da jns
bça em 13 ele outubro de 1826, depois ele eleito clepntaclo (resoluçãG de 19 
ele clezembro elo mesmo anno) . ·· 

ÜQNDE DE 8A.tllPAI01 Manuel Antonio de Sampaio Mello e Castro Moniz T orr es 
ele L usignano (2 .0 d'este titulo e depois 1.0 marquez) -Elei to pela provincia 
ela Extrcmaelura. Approvaçã.o elo diplon1a a 31 de outubro e juramento a G de_ 
novembro de 1826. 

008
T?Dro JosÉ LEITE PEREIRA - E leito p ela província elo Minho- Approvaçr-to do 

E drploma a 2 o juramento a G de novembro ele 1826. 
UGEN~o DIONYSIO DE MAS CARENHAS GIU.DE (depois 1.0 visconde ela Lagoa) 

Elelto pelas ilhas elos Açores _ Approvação elo diploma e j uramento a 23 ele 
]' março de 1827. 

f ERNANDO Alí'FONSO Gnv<..LDES- Eleito pelas ilhas dos Açores . Em sessões de 21 
d~ março de 1827,. 8 de fever eiro e 12 de março ele 1828 deu-se par te de que 

Fr nao comparecia por causa de doença. _ . . . 
· LIPPE; FERREIRA DE AI~AUJO E ÜASTRO- E lmto pela provmcm elo l\1mho. Appro-

]' vação elo diploma a 2 e j uramento a G ele novembro ele 1826. N • 

LORmo RODRIGUES PmmmA FERRAZ ( cle}Jois 1. o visconcle ele Castelloes) - Ele_1to 
pela província elo Minho. Approvação· elo diploma a 2 e·j uramento a 6 ele no-

Pu vembro ele 182G. . 
ANcrsco DE ALi\lEIDA PORTUGAL (D.) (ele pois 2 . 0 concle ele L avraclio)- Eleito 
p ela província ela Beira. A }Jprovação elo diploma a 31 ele outubr o e j uramento 

]' a 6 ele novembro ele 1826 . 
RANc~co ANTONIO DE ArmEu E LIMA-· Eleito _peb província elo Minho . AJJpr o

F vaçao do cliJJloma a 2 e juramento a G ele novembr o de 1826 . 
Rá.NCISCO ANTONIO DE ALMEIDA MORAES PESSANHA- Eleito pel::t província ele 

T
1

raz os Monter; . Approvação do diploma e juramento a 4 ele dezembro de 
82G. 

]'~ANcr:'3CO ANTONIO DE ÜAMPOS ( clepois 1. 0 barão ele Vi !la Nova ele Foscôa) 
E~elto }Jelas J?-rovincias da Beira e Extremaelma. Approvação elo cli1Jloma a 2 

]' e Juramento a G de novembro de 1826 . . 
Rafcisco BARRoso PEREIRA - E leito p ela província elo Minho . Approvação do 

]' , Clploma a 2 e jmamento a () ele novembro ele 1826. 
l'cA~cisco DE BORJA PEREIRA DE SÁ - E leito p ela província ela Extremaclura. 

p Approvação elo d iploma a 2 e juramento a G de novembr o de 1826 . 
Ra~crsco FORTUNA TO LEITE-- Eleito p ela província elo Min)lo . A pprovação elo 

]' diploma a 2 e j m amento a 6 el e novembro ele 1826. 
RA.Ncisco DA GAiliA Lono BoTELHO (depois 1. 0 barão de Arg-amassa) - E leito 

pela _provincia elo Alemtejo . Approvação elo diplomn, e j uramento a 16 ele fe 
F veren·o ele 1827 . 
R~~rsco .IGNACIO PEREIRA D~ CERQU~IR.A FER~Az- E leito }Jela província ele 

18 az 'Os Montes . Approvaçao elo d1ploma e JUram ento a 4 ele dezembr o ele 
]' 26. 

f RA1crsco J OAQ:UIM MAIA - E~eito pela província do 1\'Iiuho_ A pprovaç-,ão do cli
F'r{l oma 11 2~ e .J Urameüto a G ele novembro ele 1826 . 
. rcrsco DE LEMOS BE'l'TENCOURT- Eleito pela pr ovíncia da Extr cmadura. 
]'HA~ !~provação do diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826 . . 

. Cisco lVlA.NUEL GRAVITO DA VEIGA E LnfA --- E leito pela província da Bel-
]'u::· Approvação elo diploma a 2 e jmamento a 6 ele novembro ele 1 8~6 .. 

n~f~co MANUEL ~-TRIGO~O DE ARAGÃO l\l OR.A'fO--:- Eleito pela provmCla c~a. 
J ta. Approvaçtto do cl1ploma a 31 elo outubro e Jlll'nmento a 6 ele novemb1o 
CLe 1826. ' 
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FRANCISCO DEl PAULA TI.AVASSOS - Eleito peb província ela E x tremadura . A ppro-
vação do diploma e juramento a 1\) ele dezembro .ele 1826 . . . 

FlUNCISCO De· S . Lmz (D. Fr.) 1 que antes ele professar a regra benediCtma se 
chamava Francisco Justinia no Saraiva; bispo titular ele Coimbra, 22 .0 conGle 
de Arganil (depois cardeal patriarcba ele Lisboa) - Eleito pela província 
elo Minho. Approvação elo cliploma a 2 e juramento a 6 ele novembro de 
182G. -

F RANCISCO SOARES FlU NCO - - Eleito pela província ela Extremaclura. Approvaçâo 
do cliE}oma a 2 e juramento a 6 de novembro ele 1826 . 

F RANCISCO TAVARES DE ALMEIDA- Eleito pela provineia da Beira. Approvação 
elo diploma e juramento a 10 ele novembro ele 1826 . 

FRANCISCO V ANZELLER -- Eleito pela província do :Minho. A ppí·ovação elo diploma 
. a 3 e juramento a 6 ele novembr o de 1826 . 

FnANCISCO XAVIER L EITE LoBO - Eleito pela província elo .Thlinbo. Approvação 
elo diploma a 31 ele outubro e juramento a 6 ele novembro ele 1826. 

FRANCISCO XAVIER SOARES DE A ZEVEDO - Eleito pela província elo lYlinho. A ppro
vação elo diploma e juramento a 17 .de j aneiro ele 1827. 

FRANCISCO XA'?IER DE tlOUSA QuEIROGA-Eleito pelas províncias do Alemtejo e 
E x tremaclura . Approvação do diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro de 
1826. . 

GONÇALO XAVIER DA S:r:LVA-Eleito pela província do Minho. Approvação do di-
ploma e juramento a 7 ele novembro ele 1 8 ~6. . 

IziDORO JosÉ DOS SANTOS -Eleito pela província ela B eira. Approvação elo di-
ploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826. " 

JERONYli'JO JosÉ DA GosTA REBELLo-Eleito. p ela província elo lVIinho. Approva-
ção do cliploma a 2 e juramento a 6 de novembro ele 1826. . 

JOÃO ALEXANDRINO DE tlOUSA QUEIROGA-Eleito pela p1·ovincia do AlemteJ0 · 

Approvação elo diploma a 31 ele outubro e juramento a 6 ele novembro de 
1826 . 

JOÃO ANTONIO FERREIHA DE lVIOURA (clepois 1. 0 barão do Mogaclouro)-Eleito 
pela província ele Traz os Montes. Approvação do diploma e juram.ento a 4 
ele dezembro de 1826. 

JoÃo DE CAMPOS BARRETO- E leito pela província ela Beira. A pprovação elo di-
ploma e juramento a 6 de novembro de 1826. , -

JoÃo CARLOS LErrÃo-Eleito pelas ilhas elos Açores . Approvação elo diploma e 
juramento a 10 de janeiro el e 1828. · · 

JoÃo CAHLOS DE SALD-i\.NHA ÜLIV}!;IRA E DAu~ (depois 1. 0 conde 1 marqnez e du
que de Salelanha) - Eleito pela província do 1\linho. Não chegou a apr esen
tar-se . 

JoÃo ELIAS DA CoSTA FARIA E SILVA- Eleito pela província elo Minho. Empfi- , 
. t acla a eleição com João J osé ela Silveira Aguiar1 decidindo a maior idade. 

Approvação elo diploma a 2 e j uramento a 6 el e novembro ele 1826 . 
JoÃo FERREIRA DA CoSTA SAMPAIO - Eleito pel~ provip,cia ~la E xtremaclnra . 

. Approvação do diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826 . 
JOÃO IíENRIQUES DO CouTo-- Eleito pela província da E x tremaclnra. Approvação 

elo diploma a 2 e juramento a G ele novembro ele 1826 . 
JoÃo JoAQUIM: PINTO - Eleito pela província ele Angola e Benguella. Approva-

Nção elo diploma e jnrarnento a 4 ele janeiro ele 1828. · 
JoAO MARIA SoARES DE CASTELLO BRANCO - E leito pelas ilhas elos A çores . Ap

pro vação elo diploma e juramento a 5 ele março ele 1827. 
JoÃo MARIA XAVIER DE BRITO-Eleito pela província de S. Thomé e P r íncipe · 

Não chegou a apresentar-se . 
JOÃO D~ MATA CrrA::uzET- Eleito pela prov}ncia ele Cabo V m·cle. Approvação 

do cl1ploma a 4 e Juramento a 5 ele janeiro ele 1828. 
JOÃO JYIEDEIROS BORGES DE AIVIORIM: -E~eito pelas ilhas elos Açores. Não che

gou .a apresentar-se . 
JOAQUIM DE ALMEIDA. NovAEs - Eleito pela ·província; da Beira. Approvação do 

diploma a 2 e juramento a G ele novembro -de 1826. 



467 

JOAQ~l:iH Awe()NIO DE AGUIAR - Eleito pela província ela Beira. Approvação do 
- diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro de 1826. 

JOAQUIM ANTONIO DE MAGALHÃES - Eleito pela província da Beira. Approvaç?ío 
do diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 182Ci . 

JoAQUJi\f BERNARDINO RoDRIGUES ÜOTIHBRA-Eleito 1)eb província elo Minho. 
J A1)provação do diploma e juramento a 29 de novembro ele 1826. . 

0AQUIM JosÉ DE QuEIROz-Eleito l)ela província da Beira. Approvação do dt-
J ploma a 31 de outub,2-·o e juramen!o ~ 6 de nove~b1:o de 18~6 . . . 

0 AQ_,DU.f PL~cmo GALVAO PALl\u-Eleito pela provmc1a do AlemteJO . Approva
. J ~ao elo d1ploma a 2 e juramento a 6 de novemb1·o de 1826. 

08E ALvEs PINTO VILLAR- Eleito pela. província ele Traz os Montes. Approva
J' ?ão do diploma a 2 e jmamento a G de novembro de 1826. 

OSE ANTONIO F ERREIRA BRAKLAl\íY - Eleito pela província do Algarve. Appro-
J ;ação elo cliploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826 . · 

08E _ANTONIO GuERHEIRO-Eleito pelas províncias ela Beira, E xtremadura e 
J ~lmbo . A a)rovação elo diploma a 2 e juramento a 6 de novembro de 1826. 

OSE Ü~TANO DE PAIVA PEREIRA-Elei"to pela província ela Beira. Approvação 
J ~lo cl1ploma a 2 e jmamento a 6 de novembro ele 1826. 

OSE ÜAl\fiLLO FERREIRA BOTELHO SAMPAIO - E leito pela província de Traz os 
J ~1ontes. ApJ)l"Ovação do diploma a 2 e juramento a 6 de novembro ele 1826. 

OSE ÜUPERTINO DA FoNSECA E BRITO -Eleito pela província ela Beira. Appro-
J ;ação do diploma a 2 e juramento a G ele novembro ele 1826. · 

os:m . Ho:i\lmiii CORREIA TELLES - Eleito pela província ela Beira. Approvação do 
J ~hploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826. 

08E IGNACIO PEREIRA DERfu\JI'IADO - Eleito pela província do Alemtejo. Appro
J ,;ação do diploma à 2 e juramento a 6 de novembro de 1826. 

08E JOAQUil\f ConDEmo-E leito p@la província ela Extremadura. Approvação 
J ~o diploma a 2 c juramento a 6 ele novembro de 1826. 

OSE J OAQ UiiVr GERARDO DE SA~ll' AIO (clepois 1. 0 visconde e conde ele Laborim) 
~leito l)e]a j_:>rovlncia elo 1\iinho. Approvação elo cliploma a 2 e juramento a 6 

J ~e novembro ele 1826. 
OSE DE lVfACEDO Rnmmo - Eleito pela província ela Beira. Approvação elo cli

Jo ~lorna a_ 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826. 
SE ~lACRADO DE ABREU (depois 1. 0 visconde de S. Thiago ele Lorclello)
~le1to pela província elo 1\llinho. Approvação do diploma a 31 ele outubro e 

J J,urarnento a ô de novembro ele 1826 . 
os:u.: lVIAXIl\fO PINTO DA FONSECA RANGEL-Eleito pela província elo Minho. 

J ~PlWovação do diploma e jl:immento a 5 de janeiro ele 1828. . 
OSE DE IlfELLO FREmE-Eleito pela 1n-ovincia da Beira. Approvação elo cl1ploma 

Jo .~ 31 ele outubro e juramento a 6 ele novembro ele 1826. 
SE DAS NEVES MASCARENHAS E lVIELLO-Eleito pela província elo JYiinho. Appro-

Jo ;ação elo diploma a 3 e jtlramento a 6 de novembro ele 1826. . . 
s:m PIMENTEL FREmE (depo is 1. 0 visconde ele Gouveia) -- Eleito pela provmcw, 
~e Traz os Montes . Approvação do diploma a 2 e juramento a 6 ele novem-

J , . ro ele 1826 . · 
OSE RrB~mo SAnAivA - Eleito pela província ela Beira. Approvação elo diploma 

Jos~ 2 c JUramento a 6 de novembro ele 182ô. ·E YICTORINO BARRETO Fmo - Eleito pelas províncias elo Alemtejo, Beira e 

1~remadnra. Approvação elo diploma e juramento a 19 ele dezembro de 
J G. 

Oi:;]: X ' 
~AVmn MousrnRo DA SILVEIRA-Eleito pela província elo Alemtejo. Appro-

L:mo:!iao do diploma ·a 31 ele outubro e juramento a 6 ele novembro ele 182?. 
tna L ":'A VARES ÜAJ3HAL - Eleito pelas ilhas elos Açores. Approvação elo chplo

Loun e Jlu·amento a 5 de março de 1827. 
· ENço JOSÉ Momz-Eleito 11ela ilha ela Madeira. Ar)r)rovação elo diploma e 
Jllrament 1 6 l Lu:r A. o a c e novembro ele 1826. . â· 1NTONIO RRBELLO - Eleito pela provineia ela Extremaclnra. Approvação do 

lp orna a 2 e juramento a 6 ele novembro -ele 1826. 
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Lurz Awromo REBEr,Lo DA SILVA - Eleito peb provincia elo Akmtejo. Appro
vação do rliploma e juramento a 25 ele novembro ele 1826. 

Lurz JosÉ RmÉIRO (depois 1.0 barfio ele Palma)-- Eleito pela provincia elo Alem
tejo . Approvação do diploma a 2 e jnrmncnto a G ele novembl'o ele 1826 . 

Lurz MANUEL DE MouRA ÜABRAL - T!;leito pelas províncias do Alemtejo c Extre
maelura. Approvaçrio elo cliploma a 31 ele outubro e j uramento a 6 ele novem
bro ele 182o. Perdeu o ·logat· por ser nomeado ministro elo reino em 6 ele de
zembro ele 1826 (resolução de 1l elo mesmo mez e anuo) . 

Lmz MONTEIRO- E leito pela ilha da lVlaelei1·a. Pediu osc t1sa por elo ente, que 
lhe foi denegada em 18 ele dezembro ele 182G. Não chegou a apr~sen- _ 
tar-se . 

Lurz 'l'A VARES DE C,mvALIIO E CoSTA. - Eleito pela proyincia elo lllinho . Appro
-vação elo eliploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826. 

MANUEL ALBERTO DA. CUNHA. lVIACEDO - Eleito pela província elo lVIinho. Appro
vação elo diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826 . Falleceu a 11 
ele j aneiro ele 1827. 

~ÚNUEL ALVES DO Rro- Eleito pelas ilhas elos Açores . A1)prova.ção elo diploma 
. e j uramento a H : ele março de 1827 . 
MANUEL AN'fONIO DE CA.RVALIIO (ele pois 1. 0 bm:ão ele Ohancelleiros)- E-leito pela 

província da Extrernachua. Approvac?Lo elo diploma a 2 e jura-mento a o ele 
novembro· de 1826 . , 

1\IA}TUEL BORGES CARNEIRO - Eleito pela. província da Beira. Approvação elo di
ploma a 31 de outubro e juramento a o de novembro ele 1.82G . 

.1\J.ANUEL ÜAETANO PniENTA DJ~ AGuiAR-Eleito pela ilha cb }\ladeira. Approvn.
çã.o elo diploma e juramento a 16 de novembro ele 182G. 

MANUEL CHRISTOVÃO DE MASCARENHAS FIGUEIREDO- Eleito pela província elo 
Algarve. Approvação do diploma e jLlramento a 29 de março el e 1827. 

MANUEL GONÇALVES FmnmiRA - E leito pela província ela Extremadura . Appro
vação elo diploma a 2 e juramento :1 8 ele novembro ele 1826. 

:MANUEL GóNÇALVES DE MIRANDA-Eleito pela província ele Tr:1z os lVIontes
Approvação elo diploma e jmamento a 9 ele novembro ele 1826. 

lVlANUEL lGNACIO DE MATOS SOUSA CARDOSO-- Eleito pela província do Minha. 
Approvação elo diploma a 3 e juramento a 6 ele novembro ele 1826 . 

MANU EL DE MACEDO PEREIRA Cou•rn..-rrro - E leito pela província ela Beira. Appro
vnção elo diploma, e juram·ento a 13 de novembro de 1826 . 

MANUEL PIRES DE AzEVEDO Lommmo - Eleito lJela província ela Extremaelnra. 
Approvação elo diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826 . _ 

MANUEL DA ROCHA CouTo - Eleito pela província ela Beira. Approvação do eh
ploma e juramento a 4 de dezembro de 1826. , 

MANUEJ_, DE SEHPA MACHADO - Eleito pela J)l'OYincia cb Beira. A1Jprovação elo 
diploma a 31 ele outubro e j Llramento a 6 ele novembro ele 1826. 

MANUEL DE; SousA REBELLO RAivoso - Eleito pela proYincia do Alemtejo . Appro-
vação elo diploma e juramento a 24 ele novemlâro ele 1826 . . 

lVIANUEL T:erxEIRA LEOlliiL- Eleito pela província eb Beira. Approvaç.ão do ch
ploma a 2 e juramento a 6 ê\.e novembro ele 1826 . 

:MARCELLINO ~ÚXIMO DE AzEVEDO E MELLO (depois 1.0 visconde ele Oliveira) 
Eleito pela província do Minha . Approvaçào elo diploma a 2 e juramento a 6 
el E! novembro de 1826. . 

PEDRO ALVES Drnrz -Eleito pela província ela Beira. Approvaçã.o elo diploma a 
2 e j uramento a 6 ele novembro ele 1826. 

PEDRO Mous:Nno D~ ALBUQUER~UE - Eleito l)ela província ela Extremaelura· 
Approvaçao elo ehploma a 2 e Jm·amento a 6 ele novembro de 1826 . 

PEDRO PAULO DA. CUNIIA - Eleito pela província ela Beira. Approvação do cliplo
ma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele Ü326 . 

RODRIGO DE SousA CASTELLO BRANCO -Eleito lJela província elo Aigarve . Appro
-vação do diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826. 

RoDRIGO DE SousA MACHADO - Eleito pela provincia elo 1:\:Tinho. Approvação elo 
diploma a 2 e juramento a 6 ele novembro ele 1826. 
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SrLVES'l'RE PINHEIRO FERREIRA- Eleito pelas províncias da Beira e Extremadu
ra. Participou, e deu-se cl'isto conhecimento tí camara em 8 de janeiro de 
1827, que brevemente se apresentaria, não o faz endo ainda por . falta elo di
ploma e sem o qual tinha -ele conservar-se na commissão ele que fôn1 encarre-

V gado . Nada mais consta elos r espectivos regístos. 
ICENTE NUNEs ÜAimoso- Eleito IJela província da Beira. AppTovação do di-

V .Ploma e juramento a 6 ele novembro ele 182G . . 
180?N~E DE FoNTE ARCADA, Antonio, J acqnes ele Magalhães - Eleito pela. pro

YlnCla da E xtr emaªlura . Approvaçao do diploma a 2 ·e juramente a. 6 de no
V Yembro ele 1826. 

1800NDE DE S. GrL DE FERRE, Sebastião Correia de Soí (depois 1. 0 conde ele 
T erena) - E leito pela pro víncia elo l\'Iinho. Approvação elo diploma e jura
mento a 20 ele novembro de 1~26. 

Pares do rei no :no11.n.e ados durante a scg;unda 
e pocba constituciona l ! 

E m 3 0 d e a b r il cle 1826 

CARDE~L PATRIARCHA DE LISBOA, D. 'B.,r. Patrício ela Silva (anteriormente bispo 
ele1to de Castello Branco e arcebispo ele Evora) - Posse em 31 de outubro ele 

D 1826. Falleceu a 3 ele j aneiro de 1840. 
U\TJE DE ÜADAVAL, 6. 0 cl'este titulo, 9.0 marquez ele F erreira e 10.0 conde ele 

entugal, D . Nuno Caetano Alvar es P er eira ele :iVIello- Posse em 31 ele on
D tnbro ele 1826 2. F alleceu em P arís a 14 de fevereiro ele 1837. 
UQ~ DE LAFÕES, 3.0 cl 'este título, 5.0 marquez de Arronches e 7.0 conde ele 
~1tra_ncla, D . Segismun.clo Caetano Alvar es P ereira ele Mello - Posse em 4 ele 

l.Vü Janeiro ele 1828. F alleceu a 27 c~e maio de 1867. . . •. 
· ~DEz DE ABRANTES, 3.0 cl'este titulo, e 7.0 conde ele V1lla Nova ele Portlmao, 

P · .Pedro de L encastre Silveira Castello Bra~co Almeida ~Si e Menezes
MA. osse em 31 ele outubro de 1826 . Fallecen a 2b ele março ele 1828. 

~~fEZ D_E ALEGRETE, 5. 0 cl'este t itulo e 8.0 conde ele Tarouca, Luiz T elles ela 
1 va Caminha e Menezes - Posse em 31 el e outubro ele 1826, e a 3 ele no

Fembro elo mesmo. an~o apresentou a r espectiva carta: regia ~ari1 se r eg·istar. 
MAl alleceu a 21 ele pne1ro ele 1828, poucas horas· elep01s ele san· ela camaTa. 

~QDEz DE ALVI'l'O, 3.0 cl'este titulo, assim como 12.0 barão; 5.0 conde de Orio
a, D · José Antonio P laciclo L obo ela Silveira Quaresma - Apresentação da 
~arta r egia em 6 e posse a 7 ele novembro de 1826. Fa1leceu a 3 el e março 

:rv Cte 1844. 
rf .A.~UEz DE ANGEJA , 6.0 marquez cl'este titulo e 8.0 conde de Villa Verde, 

. · _João de Noronha Camões ele Albuquerque Sonsa Moniz -Apresentxção e 
t eg?sto ela carta regia em 29 ele novembro de 1826, obtendo logo dispensa ele 
~1~1~tir ás s'essões emquanto estivesse governando as armas da província elo 

111A.n. lUho. F alleceu a. 23 de jtmho ele 1827 sem t er tomado vosse . . 
~UEz DE BELLAS, 2. 0 cl'este titulo e ·7. 0 conde ele Pombeu·o, D . Antomo Ma-

rra 1 0 · 
1 c c e astello Branco Correia e Ctmha Vasconcellos e Sonsa - Posse em 31 

lVLI.~ e outubro de 182G. Fallecen a 20 ele março de 1834. 
lQD~z DE BoRBA, 2 .0 cl'este titulo e 14.0 conde de Redondo, F ernando Maria 
~~~Sonsa Coutinho Castello Branco e M.enezes - Posse em 31 ele outubro ele 

..,6 . Falleceu a 5 de mar ço ele 1834. · 

Pag. \~~tre est~ relação e a resenl1 a elos titulares cl escle 1821 a 1825 (insel'ta no tomo n, 
Stlltáruos e 8_~gumtes) encontram-se di_fferen_ça~ de nomes e appelliclos, porque. para ~ma con
li'eo Ca . 1v~nas obras sobre genealogta, prmc1paltuente a que em 1838 pubhcou Jo~o Carlos 
escrupuic ~so c) e Castello Branco, cuj a co m1)et eneia é notoria ; quanto á outra, segmmos com 

2 Q 0 80 cmdaclo os decretos das mercês, constJrvanclo-lhe assim o cunho ofHcial. 
denoto nan.clo não se menciona a data da aprescntar.:'iÓ da respectiva carta reaia 'Jam H'gistu, 
l " ser a . " . ·. ~ ' ~ 1 2~ c e nove b ' mesma da posse, esclaremmento necessano em vtsta do debate e resoluçao c e 
c.ôrtes Ul ro (vide tomo n , pag. 518 a 520). InclicfLmos os que fall eceram antes ela rcmliào das 
l'tores :ru 1~34, .ou por quaesquer circumstancias deixaram de comparecer nas epochas poste-

esta legtslatura, pois não t êcm ele ·Jignrm mais no qnaclro· estatís tico ela cttmara. 
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lVIARQUEZ DE CAS'l'ELLO MELHOR, 3 .0 d'este titulo e 9.0 conde ela Calheta, Affons!il 
ele V asc0ncellos e Sousa C amara Caminha Faro e V E;iga - Apresentação ela 
carta reg1á em 9 de ele2iembro de 1826, mas falleceu a 27 de agosto de 1827 
sem ter tomado posse . , . 

MARQUEZ DE CHAVES, 1. 0 cl' est e titulo e 2. 0 conde ele Amar ante, Manuel ela Sil
veira Pinto ela Fonseca T eixeira- Não tomou posse, nem r emetteu a . carta 
regia para se registar. F alleceu a 7 ele março ele 1830. . 

lYIARQUEZ DE FuoNTEffi~\, ' 7 .0 cl'este titulo e 8.0 conde ela Torre, D. José Trazt
mundo Mascarenhas Barreto Palha - Apresentacão ela carta r egia em 9 eleja-
neiro ele 1827 e posse a 5 ele igua~ mez ele 182S . . 

MARQUEZ DE LAVRADIO, 3.0 cl'este titulo e 6.0 conde ele Avintes, D. AntoD10 

. Maximo ele Almeida Portugal Soares Ahcrcão Mello Castro A thaicle Eça Mas
carenhas Silva e Lenc.astre - Posse em 31 ele outubro ele-1826. Falleceu eDl 
Paris a 4 ele maio ele 1833. 

MAnQUEZ DE LouLÉ, 2.0 el'este titulo ~ 9. 0 conde ele Valle ele Reis, Nm.w Jose · 
- Se-vero ele Meucloça Rolim de Moura Baneto (depoi s 1. 0 duque ele Loulé)-' 

Apresentação da carta regia erp. LJ: ele dezembro ele 1826 , mas não tomou posse 
n'esta legisb.tura por falta ela idade legal, pois nasceu a 6 ele novembro 
ele 1804. · 

MARQUEZ DE LouRIÇAL, 4 .0 cl'este titulo e 8. 0 conde ela Ericeira, D . Luiz Euze
bio Maria ele Menezes Silveira- Posse em 31 ele outubro de 1826. Fallecett 
a 3 ele junho ele 1844. 

MARQUI~Z DE NrzA, 9. 0 d'este titulo e 13.0 conde ela Vidigneira, D. Domingos 
Francisco Xavier Telles Castro ela Gama - Não foi presente á camara ares
pectiva carta r.egia para .se r egistar, nem tomou posse n' esta legislatm::t pol' 
ser menor, pois nasceu em li ele janeiro ele 1817. 

MARQUEZ DE ÜLHÃO, 2. 0 cl'este titulo e ~. 0 conde ele Castro Marim, Pedro de 
Mello ela Cunha Menclonca e Menezes -Posse em 31 de outubro ele 1826. 
Falleceu a 2 ele feveTeiro 'ele 1844 . 

lVlAHQUEZ DE PaLUELL.A., 1. 0 C1 'es te titulo, assim como 1. 0 conde, e no Pie.roontc 
conde ele Sanfré, D .. Pedro de Soma Holstein (depois 1.0 duque elo Fayal, 
mercê mais tarde substituída pela de 1. 0 duque ele Palmella) - Apresentação 
da carta reg-ia em 4 de j aneiro ele 1827, mas não tomou posse n'e::;ta legisla.-, 
tura por estar exercendo as funcções ele embaixadol' extraorclinario e plenipo
t enciario na cGrte ele Lonch·es . 

MAHQUEZ DE PENALVA, 4. 0 d'este titulo e 10. 0 conde de Tarouca1 Fernando T el
les da Silva Caminha e Menezes - Nunca rem etteu a carta r egia para se re
gistar, nem t?mou posse. Quando foi nomeado era ainda menor, pois nasceu 
a 2G ele novembro ele 1813. 

MARQUEZ DE PoiVIBAL, L1. 0 cl' este titule e 4. 0 conde de O eiras, Sebastião José de 
Carvalho Mello e Daun- Posse em 31 de outubro de 1826. Falleceu, a 22 de 
fevereiro de 1834. 

MARQUEZ DE PONTE DE Lnu, 3 .0 cl'este titulo e -17 .0 visconde cl~ Villa ~o'va: elit. 
Cerveira, D. José Maria Xavier ele Lima Vasconcellos Brito Nogueira T elles 
da Silva - Apresentação ela carta r egia em 7 de .clezembro ele 1826, mas não 
tomou posse n'esta legislatura por falta ela idade leg-al, pois nasceü a 12 de 
novembro de 1807. · · 

MAn~UEZ DE SAEUGOSA, 2. 0 cl'este titulo e 8 .0 conde ele S . Lourenço, José Anta
mo ele l\Iello da Silva Cesar e Menezes - ·Posse em 31 ele outubro ele 1826. 
Falleceu a 1 O de dezembro ele 1839. 

MaH.QUEZ DE TANCOS, 4. 0 cl'este titulo e 9 .0 conde de Atalaia, D: Duarte Manuel 
de Noronha-- Posse em 31 ele outubro ele 1826. Falleceu a 1.8 ele agosto 
de 1833. 

MARQUEZ DE ~ORnES Novas, 1. 0 cl'este titulo e 7 .0 conde ele Vallaclares, D . .Al
varo Antomo de Noronha Abranches Castello Branco -Posse em 31 ele outn
bro ele 1826. Falleceu a 9 ele ma'L'ÇO de 1851. 

lVIAltQUEZ DE VAGOS, 3. 0 cl'este titulo e 9 .0 conde ele Aveims, D . José de NJ_ro
nha- Posse em Bl de outubro ele 1826. FallcceLt a 24 cle _janeiro ele 1~1)4. 
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MARQUE~ DE VALENf{A, 5.0 cl'este titulo e 12.0 ·c~ucle de Vimioso, D . José Ber
M narelmo de PoJ:tugal e Castro- Posse em 13 ele novembro ele 1826. 

ARQUEZ DE VALLADA, 1. 0 cl'este t itulo e 1. 0 conde ele Ca.parica, D. Francisco 
ele Menezes ela Silveira e Castro - Posse em 31 de outubro ele 1826, e a 3 
cl: novembro do mesmo ·anno apresentou a r espectiva carta regia para se re

M gistar. Fall eceu a 22 de julho ele 1834 . . 
AR

1
QuEz DE VIANNA, 1.0 cl 'este titulo, assim como 1. 0 conde, D. J oão Manuel 

c e Menezes - P0sse em 31 ele outubro de 1826. Falleceu a 20 ele. abril ele 
1831. 

D. JAYME CAETANO A LVARES PEREIRA DE :MELLO, m;rquez honorario (ela casa 
ele Caclaval)-Apresentaçã.o da carta r egiu em 7 de dez~mbro de 1826, mas 
~nuca t omotl posse . Quando foi nomeaclo não tinha ainda a idade legal, pois ~ 

AR nasceu a 6 ele fevereiro ele 1806. F alleceu a 17 ele fevereiro ele 1877. 
~CEBISPO DE ADRIANOPOLI (titular), D. Antonio Roberto de Barros L eitão e 

O_arvalhosa (ela casa elos viscondes de Santarem) - ·A presentacão ela car ta re
gia em 27 de novembro de 1826 e n'essa mesma data a can:i'ara acceitou-]he 
a escusa qne pedira, fnn dada na absoluta falta de vista 1• Falleceu em 26 ele 

A.n março ele 1829 . 
0~B~Sl'O DE BRAGA., D. Fr.l\{annel da Madre ele D eus - Apresentação ela cm·ta 
l egia em ::!0 de novembro ele 1~26, mas pediu escusa, que lhe foi accei ta pela 

An :amara a 23 do mesmo mez e anno2 • Falleceu a 20 ele agosto ele 1827. 
~E~ISP? DE EvoRA -:- Na data ela nomeação_ estava vaga a diocese 1)ela trans-

An : l encla do r espect1vo prelado para a ele Ltsboa. 
CEBI&Po _BISPO ~E ELVAS: D. Fr. Joa9.uim ele Menezes e Athaicle (anterior 
m:_ute h1spo el01to ele 1Ylehapor) - Posse em 31 de outubro de 18:28. Falleceu 
a b ele novembro ele 1828 . 
1 E· 
.. 1 ' 1!oos termos da di speu_sa solicita.cla.: . . 

rne ..U· e ex."'" sr.-A mmha notona enfenmdade ele falta ele VIsta, que ba annos padeço, 
que p~ 1"f de comparecer na c amara elos dignos pares elo reino: pennitta-me v. ex.", p01-tanto, 
cscns~\ 0~'e ao couh ~cb:n euto ele v . ex." esta ci1:c~mstanci a,_ a fim_ ele obter ela camara a m~sma . 
honra d egal ~1ue obtiveram ?utros pr~l ~dos }egttlmamente 1mpechclos; tendo jJor. c:ste m_ottvo a 
Var-rne ~ ~~~Y J ~· , ce>m esta mmha partLmpaça.o, a carta pela qual sua mag·cstade fot servido ele
ll1~LJ:a. · a c Igntd ade ele par, a fim de sm· registacla na confonnidacle ela resolução da mesma ca-

dnqt~~lus guarde a v. ex." mui tos annos. Lisboa, 24 ele novembro de 1826. - IlJ.mo e ex.mo sr. 
7tr'Poli. ,~e Caclaval , presidente ela camara dos dignos pares elo 1·eiuo. = A., Ll?·ccbisjJO de Adric~-

''T :rue.~!· dos otlicios q u ~ este p1:el~do envi?u para Íl.m cl arl!cnt::u: a sua 'auscncia. . . . 
separa · . c ex. "' 0 sr.- N<LO penmttmelo a mmha av11nçaela tclacl c, acompanlutcla ele ant1gas em
CJ.lte "~\'eJ s molestia~, que eu tenha a honra ele assistir á sessão real ela abertma elas côrtes, e 
a glo :. tomar honorifico exercício nos importantes trabal hos ela camara elos pares, a que te11ho 
pois li a de pertencer pol' nomeação e graça elo nosso augusto soberano o senhor D. Pedro I V, 
tii.0 l~lle ~mesma idade e os meus continuas padecimentos me prohibem de emprehendcr uma 
p·o:r isng\]ornada e me impossibilitam para o nobre cxercicio ele tão clistincta cligniclaelc: julgo 
llla:ra ~~c 0 ~1 Cll cl ev_el' levar a? con_h cc~n_J cn to ~le v. e::- .".' yru:a que se eli9ne faz~r co~star á ca
honl'a ds P~r.es,, a mmha notona e .JUStJ:ficaela Imposstb!hdade, a qual so poclena privar-me da 
baihos e assistu·, como desejava c devia, ás sessões ela mesma camara, e tomar parte nos t r a
Por c~t e acto.s _que lhe pertrnccm. Espero que a camara elos pares, sei ente do meu impedimento 
11lo tivo~ Bart1?1JJação e rcprcscJJtaçiio, qu e tenho a honra de leva1; á~ mãos ele v. ex.', attencb os 

.. p~r a mrnba f~~ta e me conceda a neccssaria licença e escusa. 
respeito es~a occas1ao te.nlw tambem a honra ele a:lJrescntru: a v. ex.' os votos do metl profundo 

· D c smcera obediencia. 
" eus 1 -sr. cluque ·

1 
g uarc c a v. ex." por muitos annos. Braga, 26 de ou tubro ele 1826. - TIJ.mo e ex. mo . 

«Ill."·oc c C~c;,~val , pre~iclente da camara elos pares: . F1·. Jlfi,quel, A1·cebispo primaz." 
?o qnal v. 

0
e_ ;x. sr.;-TIY~ ~ honra. ele r eceber o ofhcw de v . ex." _em data d_e 7 elo C!Orrent?, 

•t cal'ta r e .:'-· se servm partlclpar-mc que n cmnara elos pares do remocleter~una que eu envie 
Par do ú · g ia P~la qual o nosso augusto soberano o senhor D. Pech·o IV se chgnou nomear-m e 
~hf~ parti~~~~ a, fim ele ser competentem.ente r egistacla e se tomar ~a cle·vi_cla consielera~ão a. mi
Iegia da u: J ~çao de 26 de outubro proxuno passado : pelo que cnv1o a. v. ex. " a sobrechta carta 
á lll.iuha 11

11
n la. n?meaçito, bem certo ele qtic a camara dos pa.rcs dará toda. a attenção e credito 

«Apt·o~~~ssana, vercla~~eira e fi el participação. . 
Veneraç>lo. to esta occasmo para apresentar a y. ex.' os protestos do meu pr ofLmclo res_pe1to e 

''Deu 
sr. Tll::t.rqn ~ g~laJ.·']c~e a v. ex." por muitos annos. Bt:aga, 13 de l10VCl11Ul'O de 182G.- IH. mo e ex .mo 

. z c e · aneos. = F r. ldi,q~rel, Arcebispo primaz. 
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CoNDE DE ALliiADA, 2. 0 d'este Útnlo u 14 .0 conde (le ALranches, D. Antão José 
Maria de Almada- Posse em 23 de novembro de 1826, pois só na vespera 
completára a idade legal. Falleceu a 5 de abril de 1834. . 

CoNDE DE ALvA, 2.0 cl'êste titulo, D. Luiz Roque de Sousa Coutinho l\1onteu·o 
Paim (depois 1.0 marquez ele Santa Iria) - Posse em 3 ele janeiro ele 1828. 

CONDE DE ANADIA, 3. 0 cl'este titulo e .2. 0 visconde ele Alverca, lVJ anuel Paes ele 
S{t do Amaral ele Almeida e Vasconcellos Quifel Barbarinol- Posse em 3.1 
ele outubro ele 1826. Em 1834 foi suspenso elo exercício elo pariato e m~ns 
tarde expediu-se-lhe nova carta regia, como n 'outro lagar se indicará . 

CONDE DE ARcos, 8. 0 el'este titülo, D. Marcos de Noronha e Brito. Posse em 31 
de outubro ele 1!)26. Falleceu a 6 ele maio de 1828 . ~ 

Co:NDE DE BARBACEN.A, 1. 0 el ' este titulo, assim como 6 . 0 visconele, Luiz ,Anto
nio Fm·taclo ele Castro elo Hio ele lVIenclonça e Faro .· -Apresentaç~o ela carta 
r egia em 22 de dezembro ele 1826, mas nunca tomou posse. Falleceu a 17 
de abril de 1830; 

Co:NDE DE BELMO:N'l'E1 1. 0 cl' este titulo, D. V ~se o Manuel de Figueiredo Cabral ela 
Carnara- Posse em 31 ele outubro de 1826 . F alleceu a 10 ele novembro 
de 1830. 

CoNDE DE BOBADELLA, 3.0 el'este titulo, Gomes Freire de Andrada e Castro-· 
· Apresentação ela carta regia em 22 ele clezembTo ele 182G, mas nunca tomon 

posse . Falleceu a 28· ele setembro ele 1831 . · 
CoNDE DE CARVALHAES1 1.0 cl'este titulo, D. José Maria ele-Almeida Castro No

ronha ela Silveira L obo - P osse em 31 ele outubro de 1826 . Fallecen a 20 ele 
Julho de 1854. . 

CoNDE DE CEIA, 1. 0 cl'este titulo, D. Antonio lVIanuel ele l\1e11ezes - Posse em 31 
ele outubro ele 1826 . Falleceu a 2 ele dezembro de 1848 . 

CoNDE: DE CrNTRA, 1.0 cl' este titulo, Antonio ela Cunha Grã Athaicle e Mello
Apresentaç~io ela carta regia em 9 ele j aneiro ele 1827, mas nunca ·tomou pos-
se . IPallecetl a 4 ele j aneiro de 1861. . 

. CONDE DA CoNFIA, 4.0 d'este titulo, D. J osé Maria Vasques Alvares da Cunha '--"" 
Posse em 31 de outubro de 1826 . 

CONDE DA EGA, 4. 0 cl'este titulo, Antão José Joaquim ele Saldanha .Albuquerque 
Coutinho Matos e Noronha - Posse em 3 1 ele outubro de 1826 . Fallecelt a 
29 ele abril de 1855 . · · 

CoNDE DA. FEIRA, 1. 0 cl'este titulo, D . Miguel Pereira Fo1~az Coutinho Barreto 
de Sá e Rezende - Falleceu a 6 ele novembro de 1827, sem ter tomado posse 
nem remettido a carta regia para se registar. 

CONDE DE FICA LHO, 2. 0 cl' este titulo, Antonio de lVIello Breyner T elles da Silv-a 
(depois 1.0 marquez) -Apresentação da carta reg-ia em 25 de novembro ele 1826, 
mas não tomou posse n'esta legislatura por falta el e iclael e leg-al, pois nasceu a. 
23 de agosto ele 1806 . . 

CONDE DA FIGUEIRA, 1.0 cl'este titulo, D . J o:::é ele Castello Branco Correia e Cnnhn. 
Vasconcellos e Sousa, marquez ele lYiortara, no ducado ele Milão, e marquez 

· ele Olias e de Zarrial em Catalunha 2 - P osse em 31 de outubro ele 1826 . Fal
leceu em 16 ele março ele 1872. . 

CoNDE DO FUNCHAL, l",o ·a' este titulo, D. D omingos Antonio ele Sousa Coutinho 
(,depois 1.0 marquez)-Apresentação ela carta regia em 14 ele março ele 1827, 
estando no exercício das fi.mcções ele embaixador extraorclinario e plenipo
t enciario em H.oma. Nunca tomou posse. Falleceu a 29 ele novembro ele 
1833. 

CoNDE DA.S GALVEIAS, 6 .0 il'este titulo, D . Antonio Francisco L obo ele Almeida. 
Mello e Castro de Saldanha e Beja 3 - Posse em 31 de outubro ele 1826. Fa.l-

. leceu a 14 ele fevereiro de 1871. . 

1 Os cinco ultimas appellidos apenas os menciona Albano da Silveira Pinto, na R esenha das 
famílias titztlares e g?·andes ele Portugal. ' · 

2 O genealogista citado omitte estes titulas estrangeiros na sua desenvolvida R esenha. 
3 Vicle a nllndida obra, n'este e n'outros casos mais explícita do que a de Fco CarclôsO de 

Castello Branco c Torres. 
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CONDE DA LAPA, 1. 0 cl'este t itulo, assim como 3. 0 visconde e 3. 0 barão de lVIos
samedes, Manuel de Almeida Vasconcellos elo Soveral de Carva.lho da lVIaía 
Soares de Alberg-aria- Posse em 31 de outubro de 1826. Falleceu a 28 de 

, junhq de 1832. 
CoN-?E DE LINHARES, 2.0 d'este titulo, D. Victorio Maria Francisco. de Sousa Co.u
C tmho T eixeir:, ele Andrada ~arbosa - P?sse em ;) l ele outubro .de 1826. 

ONDE DA LouzA, 3.0 cl' este titulei, D . .Dwg·o de Menezes F errell'n. de Eça
,. Posse em 31 de outubro de 1826 . Falleceu a 4 ele fevereiro ele 1862. 
CoNDE DE LUl\IIArms, 4. 0 d'este titulo, José Manuel da Cunha Faro l\1ene~es Por
C h1gal ela Gama Carneiro e Sousa - Posse em 16 ele novembro d~ 182G. 

ONDE DE lVIESQUITELLA, 1. 0 d'este titulo, assim como 3.0 v isconde, D. Luiz ela 
Costa ele Sousa de Macedo e A lbuquerque, 5.0 barão de Mullingar, no con
dado de· Ouest Menth, na Irlanàa- Posse em 31 de outubro de 1826. Falle

O cen a 27 ele novembro de 1853. 
0 NDE DE MunçA, 1. 0 cl'este titulo, D . Miguel Antonio de Mello Abreu Soares 

de Brito Barbosa Palha Vasconcellos Guedes -Apresentação ela car ta r egia 
em 5 de janeiro rl e 1827 e posse a 9 ele igual mez de 1828. Falleeell a 7 ele 

., agosto de 1836. 
00NDE DE Onmos, 5.0 cl'este titulo, 3. 0 conde ele Sabugal e 5. 0 conde el e Palma, 

D. Manuel ele A ssis .Mascarenhas Castello Branco ela Costa Lencastre - Posse 
C e1n 29 de novembro ele 1826. 

O}.'DE DE ÜHTOLA, 7. 0 d'este titulo, D . Joaquim José Antonio Lobo ela Silveira- · 
Apresentação da carta r egia em 12 ele j aneiro de L827, estando a exercer as 
funcções de enviado extraordinario e ministro plenipotenciario na côrte de 
Be1·lim ;_ foi depois conde na Prussia, onde se natnraliso u. Não vein ~í. camara 

O para tomar posse. Falleceu a 28 de abril de 1846. 
ONDE DE PATIATY, 1. 0 cl'este titulo, D . Miguel Antonio ele Noronha - Posse em 

O _ 31 ele outubr·o ele 1826 . _ 
ON~E DE PENAFIEL, 1.0 d'este titulo, JYlannel José ela JYiaterniclacle da Mat?- de 

C Sonsa Coutinho- Po:se em 3 de janeiro el e 1828. ~ 
0~DE DE PENICim, 1. 0 el'este titulo, D . Caetano José de Noronha e Albuqu~r
~ue-Não tomou posse, nem r emetteu a carta regia. Falleceu a 16 de setem-

O ro de 1829. · 
Oli'DE DA PONTE, 7. 0 d'este titulo, Manuel de Saldanha ela Gama Mello Torres 

Guecles de Brito - Posse em 11 de novembro ele 1826. Falleceu a 30 ele maio 
ele 18"'9. . · · • o Vo.J . 

0~DE DJ!; PonTo SaNTO, 1. 0 el' este titulo; Antonio de Saldanha ela Gama- Posse 
O em 18 ele novembro ele 1826. Falleceu n:_, 23 de j~1lh? de 183~. . . 
ON~E DA PovoA, l. q .cl' este titulo e 1. 0 bar ao ele T mxmra, H ennque T e1xe1ra de 

0 Sampaio- Posse em 31 ele outubro ele 1826 . Falleceu a 27 ele março de 1833. 
ONDE DE H.EZENDE, L1 .0 cl'este titulo, D . Antonio Bmeclicto ele Castro - Apre
s~ntação da carta r eg·ia em 20 de novembro de 182G, mas não tomou posse 

0 11 esta legislatuxa por ser menor, pois nasceu a 30 de novemb:ro de 1821. 
0~Dm DA. RrimiRA GRANDE, 8.0 cl'este titulo, D. Francisco ele Salle·s Maria José 

Antonio de Paula Vicente Gonçalves Z arco ela C amara (depois 1. 0 marq uez) ....:.. 
~presentaçào ela carta. regia em 4 ele dezembr'o de 1826, mas não tomOllJJOsse 

Oo ~esta legislatura por ser menor, pois llGLSceu a 29 ele julho de 1819. 
N~E .DE RIO 1\i.AIOR, 3.0 d'este titulo, JofLo ele Sa.lclanha Oliveira Juzarte Fi
guen·a e Sousa - Apresentação da carta r egia em 20 ele novembro ele 1826, 
~as não tomou posse n'esta legislatura por ser menor, pois nasceu a 18 de 

C' setembro ele 1811. 
Oli'DE Do Hro PARDO, 1.0 d'este titulo, D. Diogo ele Sousa - Posse em 31 de 

CoNou:nbl'o ele 1826. Falleceu a 12 ele julho ele 1839 . 
~ f E DE .. S.AJ\1Pli..IO, 3.0 d'este titulo, Antonio ele Sari1paio l\1ello e Castro Torres 

o0; e Lus1gnano - Posse em 31 ele outubro de 1826. · 
"DE DE tl. MIGUEL, 6. 0 cl'este titulo Alvaro Xavier Botelho ele Portugal Coro
~e~ Sousa e Menezes c1e Noronha Correia de Lacerda - Posse em 31 ele ou-

11 to de 1826. Fallecen a 2i ele ag·rJ.'to de 1850. 

• 

, 
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Co~DE DE S. VICENTE, 8.0 el' c~te titulo, Manuel José Carlos ela Cunha Silveira 
e Lorena -;-Apresentação da carta regia em 28 ele novembro ele 18261 mas 
nunca ·tomon posse. Falleceu a 14 de novembro ele 1835. . 

CoNDE DE SouRE
1 

7. 0 el 'este titulo, D. Hemique José da Costa Carvalho Patahm 
. Sousa e Lafetá - Não tomou posse, nem remettcu a carta regia. Falleceu en1 

Roma a 1 de junho ele 183>3. 
CoNDE DA TA1P.A 1 1.0 cl 'este titulo, D . Gastão da Camara. Coutinho Pereira ele 

Sancle - Posse em 31 ele outubro ele 1826. 
CoNDE ;DE VILLA FLOR, 7.0 d'cste titulo, Antonio José de Sousa Manuel 'e Mene

zes Severim ele Noronha (depois 1.0 marquez ele Villa Flor e 1. 0 duque da 
T erceira)- Posse em 13 de novembro ele 1826. 

CoNDE DE VILLA. REAL, 1.0 cl'este titulo, D . José Luiz ele Sonsa Botelho Mourão 
e Vasconcellos - Posse em 23 de · novembro ele 1826. 

BISPO DO ALGARVE·1 D. Bernardo Antonio de Figueiredo- Posse em 31 ele ou-
tubro ele 1826. Falleceu a 2 ele janeiro ele 1833 . . 

BISPO DE A vEmo, D . Manuel Pacheco ele Rezende -Apresentação ela carta regia 
em 20 ele novembro de 18261 mas pediu escusa, que lhe foi acccita pela ca- . 
mara a 23 elo mesmo mez e anuo 1. Falleceu a 27 ele março ele 1837. 

BISPO DE BEJA, D. Luiz ela Cunha ele Abreu e Mello- Posse em 4 ele janeiro 
de 18~7. Falleceu a 9 ele agosto de 1833. 

BISPO DE BRAGANÇA E MmANbA1 D. Fr. José lYinria de Santa Anna Norouba 
(anteriormente bü;po eleito ele Angra) - Nunca tomou posse, nem remetten a 
carta r egia para se r egistar. Falleceu a 24 ele dezembro ele 1829. 

BISPO DE CASTELLO BRANCO, D. Joaquim José ele Miranch Coutinho- Posse en1 

27 ele novembro ele 1826 2• Falleceu a 6 de abril ele 1831. 
1 O officio que clirigitl á mesa. era n'estes termos: 
«Ill.1110 e ex."'" sr.- O nosso augusto momtrclm o. senhor D. Pedro IV, por um e:ffcito da su:\ 

l'ealmunificencia, dignou-se nomear-me par elo reino, p.or carta regia ele 30· do mez ele abril do 
presente anuo. Nas actuacs eircumstancias não posso satisfaz!')r os senti..meutos de prompta obe
clienci a e ele gratidão em reconhecimento cl'esta graça, digna elo maior apreço e estimação. Es
tou n~ ultimo quartel da vida, 1mdeço molcstias, c com as pequenas forças proprias da rninhll 
idade não é possível emprehender grande jornada em similha;nte estação, nem con'C.OITer ás ses
sões e tomar parte nos trabalhos ele tão alto e importante lagar. Por estes motivos tenho a honrllo 
de eli.rigiJ: a v. ex.• esta representação, pedindo a v. ex.• ~ mercê de le,Tar ao conhecimento ela 
camara dos dignos pares, para que conheça as causas justas e verdadeiras que não pcrmittern 
presentemente que eu tenha a honra de comparecer na eamara, como devia., as quaes espero 
que mereçam a attençào ele tão augusta e respeitavel assembléa. · . 

crj\,_provcito a ocçasião de ofl'crcccr a v. ex.• os meus sinceros protestos da mais alta esti
mação e respeito. 

crDeus guarde a v. ex.• Aveiro, 10 de novembro ele 1826.- 111."'0 e ex."'0 Sr . marquez de 
Tancos, par elo reino e secretario da cama.ra elos dignos lJn.res. =Manuel, Bispo de A"~;eÍ7'0·" 

2 Na sessão de 7 de janeiro a camara: teve conhecimento das duas peças que seguem, rela-
tivas a este prelado. · 

crlll."'" e ex.'"0 sr. -Tenho a lJOnra ele levar á respeitavcl presença de v . ex.•, jmüamente 
com este testemnnbo ela minha profunda veneração, a graça que a serenissima scnhqra infant~ 
regente, em nome de el-rci, se dignou conceder-me, acceitando-me a escusa ele ser presente P01 

esta vez na camara elos dignos pares, cl!') que v. ex." é cligni:ssimo presidente. Dignou-se a meso1a 
augusta senhora attender á minha humilde supplica, na qual lhe representava 'o estado ele gra
ves molestias que me oppri.miam e a minha avançada idade, que me não permittcnl empreben
cler a jornada para essa côrte; a mesma escusa espero que v. ex." me accei.te benignamente, nllo 
certeza de que, tanto u'esta res·iclcnci.a, como em toclara parte onde poc16r transportar-me, rece
berei as respeitaveis determinações ele v. ex." com a mais resignada e fiel obediencia. 

crDeus guarde a v. ex." muitos annos . Residencia ele Castello Branco, 3 de janeiro de 1828 .. -
111."'0 e ex."'" sr. duque de Caelaval, presidente ela camara elos dignos pares elo reino. = Joaqzmn, 
Bispo de Caslcllo Branco.n 

«Ex.m• e rev."'0 sr.~A serenissüna senhora infanta regente, atten.cleuclo á representa,ção etrl 
que v. ex." expõe a impossibiliclacle em que se acha ele transportar-se a esta capital, pelas gra
ves molestias que o opprimem, suppl icando ser dispensado ele comparecer e assistir á presente 
sessito r eal, para que fôra convocado por carta regia ele 12 elo corrente mez: ha por b em, eo1 
nome ele cl -rei, conceder, por estfl. vez, a dispensa requerida. O que partici1Jo a v. ex." para sua 
cleYida intclligencia e conhecimento. . 

«Deus guarde a v. ex." Palacio da Ajuda, em 24 ele novembro ele 1828. = Cw·los Flonorzo 
ele Gouveia DU1·ào. = Sr. bispo de Castelro Branco, par do reino., 

O conde da. Ponte, obtendo pouco depois a palavra, disse: crEu supponho que 11ão se. deY~ 
deixar passar n'esta camara a Tesposta que SI) leu do ex."'" ministro elos negocios do remo, ,l 
escuart do ex."' 0 sr. bispo rlc Castello Branco. E ueccssario que e.stn. cn.mara faç.a constar no 
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Brsp? DE ~OBillR,I. , D . Fr. Joaquim da Na,zar etl1 1 23. 0 conde ele Arganil; antigo 
bispo tüülar ele L eontopoli c prelado de lVIoçambique, e bispo do Maranhão -

Br Posse em 7 de novembro ele 1826 . Fallecen a 31 ele ag-o!lto ele 1851. · 
SPO DA GuARDA, D. F r. Carlos ele S . José e Azevedo - Posse em 31 ele ou

B tLtbro ele Hí2G . F alleceu a 5 ele abril ele 1828: 
BI~PO DE LA~mGo - Na data ela nom eação estava vaga a d iocese. 

ISPO DE L EIRIA, D . João I g-nacio da Fonseca Manso - P eclin escusa, por causa 
· de doença, senclo-l11e coucocliela pela camara em 23 ele novembro ele 1826 i. 

B Fallecen a 11 de j aneiro de 1834. 
ISPo DE ~EMESIS (titular), cl cão ele Villn. Viçosa e prelado elo seu isento, D. F r. lVIa

nuel ela Encamacão Sobrinho - Posse em 31 ele outubro ele 1826. F alleceu a 
B 15 ele dezembro ~le 1846. · 

ISPo DE PINH.EL, D. Bm·uai'clo Bem arclino B eltrão - Posse em 31 ele outubro ele 
B 1826. Falleceu a 19 ele j ulho el e 1 8 ~ 8 . 

lSPO DE Por.TALEGRE, D. José V alerio ela Cruz - Não r ecebeu n. car ta r egia 
B .por ter falleciclo em 17 ele j ulho ele 1826. 

ISPo, DO PORTO, D . J oao El e Magalhães Avellar - Posse em 2 \:J de novembro ele 
1826. Fallecen a 16 ele maio el e 1833. -

~t~~~o~·i~ que ella r econhece que ningucm tem clil·oito de se cn tremottor nos negocias da sua 
ao n _u1çao,_ ~em a camara nos el o m in is terio, c por isso sou de p :-u:cccr que se remetta o ofl1 cio 
Obj:~"'" l'l1mts tro, pm:a que o gov erno fique n a intclligencia qu e não eleve l'CSIJOndei.- sobre 

0 os _ que pe~tenc_em a c_s ta camru:a ". . .. 
E orador fot mmto apow do c a sua propos ta acc01 ta por unan ll]udade. 

do · ~ 17 do mesmo mez leu- se outro ofti cio elo bispo, cujo t eor transcrevemos qomo conclusão 
Inc tdeutc sobre at tribuições de poder es : · · 

les t' •cl!J.mo c r·x.mo sr. - T enh o a horu·a de levar ao conhecimento de v. ex.' que as minhas mo
m~ :as, quo_ habltualmentc lJaclcço e que agora mais me op1Jrim em, me obrigam a pedir á ca-. 
fh:t~a dos d~gnos pares di spensa de ser presente nas côrtcs 11ctuaes, e a attestação junta eon-

la 0 mottvo da minha escusa. , 
do 0}'?o~·ém _constando-me que a di spensa que a scr cnissima senhora infauta regente, el!1110mc ' 
fnucl ' : ei, foi servida conceder-me par a n{iJ assist ir á sessão r eal extraordinaria, parc.ceu con
chtrell- so com _a que eLl só mente de via impetrar á camara elos di gnos pares, t alvez por falta de 
rn eut!a nas ~n_ I_nhas expressões : é indispensavel que sej a présen te Jt mesma cama.ra que cu só
gar r Ine chn.J O a r epresentar-lhe o estado de mo lestia que me pn va de occupar o horu·oso la
res ~ue sua magostatlc cl -roi o senhor D . P edro IV se dignou conceder -me entre os dignos pa-' "yq11~1~,to o e~ taclo ela n;linha sa~tclc me n ão pe~·mittir cump1:ir rel igiosan~cnte e_sto dever . 
sr. clu · ex. me fanl. cspecwl graça ele me acrcchtar n a ·r e pet.ta-vel prescnç~L do 1li."' 0 e ex."'• 

")1;-10 c:c Ca_daval, presidm~te , e dos d igno~ pan ::s , a qu em tábuto a mais pl'o~·und~ obediencia. 
rn •no eus guar do a v. ex." mmtos annos . Res Ldencra de Cast ello Branco , 13 d e JUneu·o de 1828.
. · 1 0~x-:"• sr . marqucz ele T ancos. = J oaquim, Bispo de Castello Bnmco." 

«lli '";10 e rcprcscntaçilo q1~~ enviou para a camara. :. . 
o ele · · e ex."'" sr . - A occastao que em outro tempo t 11e de um fel tz encontro com v . ex.', c 
llle fvrc~o. conceito que logo formei da, gener osa. e sil1 g ular h um anidade de que v. ex." é dotado, 
para tbihta _e anima a diri gir-n1e a '!· ~x . n, c0mo sccret~trio da cam.ara elos dignos p~res do reino, 
racidacle ser proposta a r epresontaçao m clusa. A :qoto~·10d a cle do facto ~m que se fund:: e a ve
Ç[ue . e de quem o r epresenta, parecem merecer a ma is bcmg Qa attonçao, c bem suppn r quaes-

r outras · · · t E · fi l · t ~ d -v . ex.• ' prov~s ou ~lo.cumont?~ que ~umprm~ aJtlll ar. • ~~su:~1 con o c a , m ervcnç~~o c 
~po iar' qu o l~c c p t·opna p o.,;: officLO, c muda ma~s por sua o fi1C LOS Lcla_d~ natUTal, que }nLJa de 
e de _a mebma reJ!lrcsentaçao e promover a sua Justa c favoravel dccisao on declar açao, como 

Dperar ela camara ele tito d ignos pares. . 
e ex.';no ct~ s gu:ncle a ]Jossoa de v . ex." por muitos annos. L eiri a_, 4 de novembro de 182G.-Ill."' 0 

Bispo d~r Leo_u ~le ele Mesquitclla. - D e -v. ex.', o mais attcnto v enerador e fi el 01·eaclo = João, 
lJ !.!!n a." 

senho1;"'.•• e ex. mos srs. da camara dos d ignos pm·os do ·r eino .- T endo-se d ignad9 a serenissima . 
cama\'~ ~nfauta r egenlic convocar ao bispo de L eiri a para a abcr t lli'a das côr tes e instàllaçiio da 
ele expo: ~s pal·~s, ·a- q\1e,1~ ertence o mesmo b 'spo, se viu e vê este _na; des~g:raclay_el necessidade 
a j nstiç l su~ Imposs1bihclade de comparecer , c sua alteza seremssuna foi servrda r econhecer 
con1pati~e~ 0 Impcdi meJ;t? qne l~c o~sta. A ~errive l doença que o impede é tão notOl'i~ e in
descr i J ào com o exer?ICIO das fu~ cç.ues elo b1sp?, co~110 par , que lhe pa~·ece c~c~1sad o fat:e~· a 
no ca~fnl dl sou ~ cffottos. B asta di zer que na ultnmt .J Ornada que fez a Lisboa fo.1 aconlme·tti clo 
tos, e q lO C O clOIS grandes ataques ele epilepsia, e da qual contÍmla a soffr er r epetidOS ÍDSU.l
Cousicle _ue ~ esta enfermidade o t orna incapaz de acto algum seri o e grave, que den1and c m" ior 
e sup1)l~~~a~ ou r eflexão em. qualquer negocio. ponderoso. Em tal situação eepera o bispo, .Tog a 
escllsa 't camara dos dt gnos pares que se digne r econhecer e ·conceder de 1_10vo a ;Justa 
obrigad~~l~> pede, como fnnd acla em combinação el e eousa.s impossi>cis, a que nmg ucm está 

•• L ei.ri n 4: 1 
30 

' ., c(] noycmbro de 1826. = João, ll-i.çpo de Lei'ria. " 

, 
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BISPO DE VIZEU] D: Francisco Alexancll'e Lobo -- Posse em 3 t ele outubro de 
1826, antes de apresentar a carta regiq,, que não ·consta. quanclo fosse dada 
para _i:egistar-se . Falleceu a 9 ele setembro de 1844 . . 

VISCONDE DE AsSECA, 6. 0 cl' este titulo, Antonio lVIaria Correia de S:i Benevtdes 
V ellasco da Camara -Apresentação da carta r egia em 22 ele dezembro ele 
1826, mas nunca t.?mou posse . Fallecen a 5 de junho ele 1844. , ~ 

VISCONDE DE BALSEiVIÃO, 2- 0 d 'este tit1,llo, Luiz lVIaximo Alfredo Pinto ele Sousa 
Coutinho- Posse em 14 de novembro ele 1826. Falleceu a · 2 ele outubr0 
ele 1832. 

Em 3.0 ele agosto de 18:37 

VIsCONDE DE Rro SEcco, 1.0 cl~este titulo, assim como 1.0 barão, J o.aquim Jo~é 
ele Azevedo, 1. 0 marquez de Juncliahy, no imperio elo Brazil- Não fo~ aclmü
ticlo a tomar posse ('vide pag. 3 e ~2 €lo p1:esente tomo)- Falleceu no Rio de 
.Janeiro a 7 ele abril de 1835. 

N. B.- Na- Resenha das familias titulçns, por J oão Óarlos F eo Cardoso de 
·Castello Branco, a que j á alludimos, diz-se ter 'sido par elo reino em 1826 o 3. 

0 

conde da Reclinha, Nuno Gaspar de Carvalho Datin e Lorena, e assim tai:nbe~1 
se lê nos Almanalcs de, P01·tugal para os annos ele 1855 e 1856 e . no Album legL
timista n. 0 8, de. 1886 ;' mas não cons~anclo elos registos da camara, ela Gazetc~ ele 
Lisboa (que r epetiu com rectificações a r elação ele todos os a;graciaclos com esta 
mercê por cartas regias ele 30 ele abril) e elas listas elos mémbros dos corpo.s le
gislativos, saídas a lume durante a segunda epocha constitueional, peclim0s esda~ 
r ecimentos ao ex .mo sr. marquez de Pomares (Luiz de Carvalho Daun e Lo.rena) , 
o qual prompta e obsequiosamente nos r esponcl eu que no eartori.G da casa não 
existe, nem nunca existiu, documento por onde se mostre qne seu pae fosse no
meado p~r ; e se o caso se deu, como affirmam as dita· obras, a v-erdade é ql!1e 9 
illustr e ficlal~o j a:mais o soube, pois nenhm.rr titulo a tal resp.eito lhe envimam. A 
vista elo exposto parece ficar . r esolvido este ponto . 

José Barbosa Canaes ele Figueiredo Cas~ello Branco, no s Costados das familias 
illust?·es ele Portugal, etc., e o Alrnanak po7·tuguez de 1826, designam o mesmo 
conde por Nuno J osé de Carvalho Mellq e D aun ; o mais eor~·ecto; porém, é como 
acima escrevemos. Falleceu a 14 de maio ele 18G5 . 

Recapitulação do ·pes soal elas duas cru:nar:o1s . 

Ho~1ve c.onh«1cimento de 136 deputados eleitos, sendo pelo contip.cmte do r eino 
120 (Alemtejo 12, Algarve 5, Beira 36, Extremaclura 26, lVIinho 30, Traz os 
Montes 11) ; pelas ilhas adj acentes 11 (Açore_s 7, Madeira 4); pelas possessões ul
tramarinas b (Angola e Benguella 1, Cabo Verde 2, Goa 1, S . Thomé e Principe 
1), dos quaes saíram por tres províncias 2 c por duas 5; ·e como .as v-ac.atqras não 
se preencheram, ficou a repres~ntação das diversas prov-ip.cias limitada a 127 in
clividuos . Perderam o logar em 1826, visto serem nomeados ministros da corôa 3 
(eleitos 2 pela Extremadura, 1 por esta mesma provinciá. o Alemtejo) - FaJleceu 
durante o exercício elo Reu mandato 1, em 1827 (Minho). Não se apresentaram 8 
(Açores 2,. Beira 1, Beira e Extremaclura 1, Goa 1, Madein t 1, l\!Iinho 1,, S . Thomé ' 
e Príncipe 1). Pil.'estar am juramento, na primeira sessão legisla.tiva 106, na segundit 
9 (pelos Açores 4, Alemtejo 1, Algarve 1, Cabo Verde I, Traz os Montes 1), na 
ultima 4 (Aç_ores I, Angola e Benguella 1, Cabo Verde I, Minho 1). Ignorttmos 
se se effeituou a eleição ele 1 cleputado pela provincia de_ Moçambique e 1 pelos 
estabelecimentos ele Macan, Timor e Solor, conforme cletermiJ;J.avam as ipstruéções 
ele 7- ele agosto de 1826_ O numero totaC elos membros da camara se não occor-. . ' ressem as e11·cum stan~Ias e.xpos_tas, deveria ser ele 138 ; mas quando terminou a 
legislatura o quadro habil era a11enas ele 113. · 

Tomaram posse ch~rante a legislatura 58 pares do reino, sendo 54 em 1826, 
1 em 1827 e ;) em 1828; não compareceram 22, elos q.uaes 9 por falta de idacle 
leo·al e ·13 por outros motivos; obtiveram escüsa, antes ele se apresEm.tarem, 4 ; 
falleceram 6; foi julgaclo inadmissível 1 ; consideraram-se sem efl'eito a:s nome~
ções ele 2 bispos, v-isto estar em vagas então as r espectiva.s dioceses. Um dos ob1-
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tos _occorrcu poucos dias dcpoi::; ele chegarem L1o Brazil as cartas regias. Per
tencw.m ú nobreza 73, isto é, 2 duques, ~G marquezes (1· d'elles honorario), 42 
0?ncles e 3 viscondes ; ao . clero 1 \), ou 1 carc1eal patriarcha, 4 arcebispos e 14 · 
bisp_os : total 92 . 

Relação elos u:~.~J.nbros da J.nesa da camara dos senhores 
depu-tados :Qa leg·isla-tnra de 18.26 a 1828 -

Cargos c nomes 

Presidente 

D. F r. Francisco de S. Luiz, bispo rcsel'Vatari~ de Coimbra •.. 

· Vice-p r esic1entEi 

J osé .Antonio Guerreiro • .•••...•..• .. .....• ~ . .. . . . ..• . . . .. 

Socretarios 
Francisco B . p . · . 
Ant . . al'r os o er cu a ... . .• ...... ....... ...... .. .... • 

onw R'b · 1 c F t etro c a osta ..• . ..•.•••.. . .... . . • ... • •.••.... 
raucisco Ba . p . · . A t t'Ioso creu a .. . ....•..........•...... . . ..... 
11 onio Ribe' · d C t ' A t no a os a ...................... . . . . .• . . .. . 
11 onio Vice t l c· · lh S J ·é C • u: e c e arva o c ousa .... . ...... . .... •.. ... 
08 actano de Paiva Pereira • .•..... . . . ... . .•. . . . ..•. . . . 

Vice-secretarie s 

Antonio V' t 1 C . . Ih S F 1ceu c c e arv,t o e •. ousa .. . .... . ...... . . . . ... . 
raucisco X · 1 S Q · Ant . . avter c e ousa umr oga .....................•• 

..,__ on.to Vicente de Cl,u·valho e Sousa . •.. .. ..... · · · • · · • • · · · 

.cranctsco X, .. l S Q . . . . . José A . ,tv1er c e ousa ucu oga .. . . . . .. .... •• . , . .. ..•. 
13 ~ . t Ftotu? Ferreil'a Bxaklamy ... , . .. . ..•... . . . .... . ..... 

1~ 0 erremt. Cabral Paes do Amaral .. . ...•... ... . ..... . . 

ODSER\'.AÇÕES 

Datas das eleições 

I 
2 Novembro . • .• 1826 

3 Novembro •••• 1826 

. 2 Novembro .. . • 1826 
2 Novembro .•.• 1826 
3 J aneiro .. . . .. 1827 
3 Janeh·o ...• .• 1827 
3 Jancuo ...... 1828 
3 J aneiJ.·o . ... .. 1828 

3 Novembro .. . . 1826 
3 Novembro .•.• 1826 
3 J aneiro . ..... 1827 
3 Janeiro . ... .. 1827 
3 J aneiro . ... .• 1828 
3 JaneiJ.·o ..• . : . 1828 

r~g ~ presidente e vice-presidente, escolhidos elas l istas qu intU}Jlas entregues á infanta 
cu ~, ~o~·am. nomeados por decret o ele 6 elo mesmo me4 ])ara. t oda a legislatm·a.. 

cond Pres1chu as sessões prcpara.torias de 31 ele outubro, 2, 3 e 6 de novembro de 1826 o 
da.ta c ele ~aiD}Jaio (:MaJ:uel), como d~cano,-e ser~iram ele _secretari as interin_os nas referi~las 
p

0 
'ts, por ser em os mms novos em 1dacle, o barao ele Qumtell a e D. Franc1sco de Almmcla 

3 cl 1~~al. _ Por icl<'ntico m.~tivo exerceram o ultimo d'est es ca:rgos, no principio ela ~essão ele 
ig ~J.1 1;teu·o de 1827, o VJ sconde ele Fonte Arcada e Franctsco Tavares ele Alme1cla, e em 

.c::-ll cl w. c mez ele 1828 o segundo' e quar to acima referidos. · 

R e l ação d o s :n1embr@s da linesa da, caunara 
dos c1ig:nos pares do reino 

Na l eg isl atura de 1826 o. 1828 

Presidente 

' 

de ~0nque ele Caclaval, I). Nuno Caetano Alvares Pereira ele Mello -Decreto 
ele abril de 1826. 

Vice-presidente 

h ,Parcleal patriarcba de Lisboa, D . Fr. Patrício da Silva - Decreto de 30 de 
a rü ele 1826. 

Secretaries ' 

velli~~·q{Íez ele TanGos, D. Duarte Mam1el ele Noronha-Eleição em 6 de no
C c e 1826 e 3 de janeiro ele 1827 e 1828. 

Cflle ~Ele. ~c JYie:c;quitella, D . Luiz dp. Costa ele Sousa ele Macedo _e Albuquer-
1 mçao em 6 ele novembro ele 1 ~26 e 3 de j aneiro ele ~ 8 ~7 e 1828. 

En1 1~~ clo}s eleitos serviram tmnbem provisoriamente nas sessões dos trcs annos alluclidos. 
naohouve eleições p n.ra o cm·go de yi ce-secrctario el'esta camarn. · 
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Vice-secreto.rios 

Conde elas 0-alveiaB, D. Antonio Francisco Lobo ele Almeida Mello e Ca.stro 
ele Saldanha e Beja - E leição em 3 de janeiro ele 1827 e 1828. 

Conde dá Figueira, D. José ele Castello Branco Correia e Cnnha. V asconcel
los e Sousa - Eleição e~ .3 ele j aneiro de 1827 e 1828. _ 

\ 

No-ta das sessões das eôrt.es de ·:D. S 26 al.S 2§ 
--

C o.mo.ra. dos senhor es ele puLado~ 

Ann os e nu~zcs 

Di~: s j 
' 1 -'I'otnl 

-=- _:_ ~ ~ -~ ~- ~~~.:. ~ ~:: ~ ~ ~ ~ .~ =~ =: ~:: ~ ~ ~ ~ :: ~ =: ==~:I~ 
1826 

. I 

Outubro ..... .. - - -- -- -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - 1 1 
Novembro . . ... - 1 1 - ' - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 ·- 1 1 1 1 - 23 
Dezembro . , ... - -- 111 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1. 1 1 1 1 - - - - - - - .- - lG 

' 
1827 

J aneiro .. .... ·. - - 1 1 i - - 1 - 1 1 1 1 - 1 l 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 ·1 1 22 
Feverei1·o o • • •• 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 21 
Março ....• ... .1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - - 1 '1 1 1 1' - 1 1 1 1 1 - 23 

1828 

Janeiro .....•. - - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 23 . 
Fevereiro . . .• . 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 1 - - 17 
Março .... . ... 1 .,. 1 ,1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - -- - - - - - - - - - - 12 

' 
C um ara dos dignos par e s elo r e in o 

Dias 
An nos e mezes Tot:d 

1 2 3 4 õ 6 7 8 9 10 ll 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 2 ~ 2•1 25 2G 2i 28 29 30 31 - - ---- - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -
1826 

Outubro .•.•. , . - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - 1 1 
Novembro .. ... - - 1 - - 1 1 - -- 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - ·1 1 1, -- 15 
Dezembro ..... -- - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - - -- - - - - - 13 

1827 

J aneiro ...... . - - 1 1 I - - 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - -- 1 - 1'..:. - I - 1 14 

" :Fevereiro o . o •• - - 1 - 1 - 1 - 1 - ~1 - 1 - 1 -- 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - Í 1 
Março ....... . 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 19 

182 8 

J aneiro ... · . ... - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 13 
Fevereiro ... .. - .. - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - ·1 1 - - - - - - 1 - - 14 
Março o. o .·- o . 1 - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - -- - -- - - . -- - - 6 -
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VI 
El-J·ei D. P ecl1·o IV C0111}Jle ta n abdicação Ua COl"Ôa. portn gueza n favor da sua filha pl'imogcnila e dirige uma cnrta no in· 

f .nute D. Mig uel, dando·1Le conselhos sob re o modo de proceder em vi sta d 1aque lle acto.- Con es poudcncia de di ver .. 
~ os diplomntas e do mlni stro dos negocias cstran gciros.- 0 embaix ador britannico em I .. i&boa. i nforma o seu governo 
acerca das ultimas occorrcncia s poli ticas n 'estn cidade. - É derogado o derreto de 7 de agosto de 1826 , e nomeia.·se 
Utn~l junta para org:tni :: ar novns in s trucçõe~ c l e i tornes. - Carta regia às cn.marati do reino, communicando-lhcs n. disso .. 
h.1 çao de tun dos corpos lcgi tila.Livos ; respos ta. enviada_.pela da vil In. ela. Horta..- Pro videnc ias para. punir abusos de ma
gistrados.- O l>ri gacle iro Fl'ancisco Saraiva da Costa H.e foyos é s uhsti tuido no govc J·no dtl S arma s do Porto pelo nu1.• 
recllal de campo Gabriel Antonio Franco ele Castro .- D espachos do visconde du S:utla.rPnl a.o marquez de P almclla. .
~ coml u{' ta. do 1· egcnt~ avaliad a po1·1\1e tteruich , que indica como dev e comportar-se o representante de Austl'ia n'cstn. 
l'Ott e . - Ord ens de vanas a.ucto ridndcs civi s e militares.- Documentos diplomaticos de mai s importanc ia.- O senado 
da camara de Lis boa .. reso lve pe ti c1onnr no infante D. 1\lig uel para que o.ssuma o titulo de rei absoluto. - Respostn. do 

.regente . - Notic ias contrndictori ns a respe ito da re união popular nn. praç a. do Comme rci o em 25 de a.bril.- Convite nos 
m~nicip es pa.-ra so prcstal'em a ass ig na.r a a Iludida repreEcuta.yão. - O governo partic ipa a.o corpo dipl omatico e~trau
gctro. taes succc.ssos ; nota do chefe dn. legação ing leza., o qual prosegne nas inform~ções para Londres. - Controversia 
rela tavamentc à legitimidade dos d i1·e itos de D. Mi g ue l. - A nobre za. e grnnde num ero de camaras supplica.m tq,mb cm 
no_ sentido de acclama.r-sc novo soberano . - Pelo minis te rio da jus tiça e inte!lclencia. da poli ein. recommenda-se todo o 
cutdado em manler o soccgo publico. - Officio do conde de Oriola, mini stro pl enipoteucial"io em B erlim.- Decreto con
vo cando os tres es tado s do re in o.- Aut.o da. cama.nt de Vi lia. Franca. da R estauração. - Carta do infante regente para 
o scnndo de J_Jisboa ; formularias das que se remc tte l'am a ouh·o s munidpios e nos grandes de Portugal.- Emprcs t.itno 
d o 1.010:000n ooo ré!s, como complemento da qnau Lia auctorisada por carta de le i de 31 el e março de 1827 .- Os corre
gedores e ministros crimiua.es rece i.J em avi so para e nviarem copias do decre to con voca.torio dos braços do clero , 110-
0I·cza e povo a lodo a os mag-ist .. raclo s sob n. sna. jurisrlicçfto .- Nota ao corpo diplomat.ico, e m que se pre tcndejus lificar n. 
promulg ação do notavel diploma de 3 de maio; termo::; das respostas . - D ecre to acom1)a nllando um manifesto da iu
f.a.nta D. I zn.bel 1\:la.ri a.. - P recauções policia.es.- Contiuúa. .n. corrc:: pondencia. sobre n.ssumptos poliLicos.- Di::;solu~ã o 
dos 1·cgim e ntos de vo lunta.rios do commercio e dos batalhões de caçadot·es e artilheiros nn.cionn.es de Lisboa; fórm n. pOl" 
qu e es tes co rpos tinham s i.llo orga.ni sados (nota).- Circular mn.nd!lndo procede r a rigorosa de vassa quando se verifiqltO 
suborno ele itor :ti.- Ollicios do Nu no Barbosa ue ~'iguircrlo e d·J barão de Villa Sccca, datados de Paris e Vicnna . · 

. A clissoluçfto (la camara elos deputados, segnnclo diz o anctor elo Ammai1·e 
hlstm .. iqtw univeTs.elJ foi- considerada por muitas l)essoas, incluindo os n egociantes 
e até parte elo ex ercito, como mna calamidade publica; os cortezãos e os conven
t~s,. porém, fest ejaram-na como se fôra decisiva victoria. N'um ecli:fi.cio de ·bene
drctmos construiu-se vistoso a.rco triumphal, que por tres noites co1;1secutivas es- . 
teve illuminaclo; numerosa banda de musica attrahiu ali multidão de povo, de 
oncle saíam contínuos gritos ele ccviva o rei absoluto, viva o marquez de Chaves, 
morra a carta , morram os pedreiros livres!'' Ao mesmo tempo, para exasperar 
os animos, publicavam-se e eram affixados pelas esquinas pasquins ameaçadores 
e com as cliatribes mais grosseiras aos snbclitos britannicos. Um elos libellos, 
acrescenta o dito cscriptor, continha estas expressões: «Morram todos os ingle
zes, por serem elles que roubam Portugal e lJrcitegem os pedreiros livres! Morra 
0 embaix ador inglez, protector elos pedreiros livres em Portugal ! Viva o· Silveira, 
Cfue ha de cortar as orelhas a todos os pedreiros livres e a todo o exercito inglez, 
se não fugir antes da sua chegada! Viva D . lVligLwl I, r ei de Portugal! Morra 
~ orge IV, r ei ele Inglaterra, r ei ele protestantes e ele pedreiros livres! Viva a 
llnperatriz-rainha, a senhora D . Carlota Joaquina! ,, 1 

Sobre taes excessos guardava silencio, on, quando muito, fa.zia ligeiras consi
derações, com o fim de clesculpal-os, a imprensa perioclica, composta então quasi 
exclusivamente de ab~olutistas e inimigos das icléas modernas, porque, quanto aos 
reclactores elas folhas liberaes, uns jaziam nos carceres, outros tinham de limitar-se 
a escrever noticias estranhas á politica interna, aliás a censura regia prohibia-lhes 
qualquer publicação, como já dissemos n'outro logar. Mais tarde appareceu, é 
Nerclacle, a analyse do proceclime~to dos ministros e seus agentes, mas essa, ex-

1 _i\Iemorias da epocba asseveram que na ultima noite el e luminarias e fest?jos. h~uye uma 
espc_cle ele auto ele fé, em que foram queimados os retratos dos personagens mms d•tstmctos do 
parüdo de D. P echa IV, e fez- se no cam}JO de Santa Anna o enterro ele um boneco figurando a 
constituição; tudo isto com insultos e espancamento,; aos libcraes. 
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citada pelas pmx.oes dó ambos os campos, adstricta {ts conveniencias particlari~s, 
pecca de parc: íhl': por isso preferimos a narrativa singela de um estrangeiro, mmto 
conceituado n'aqnella epocha, e qne nenhmn interesse movia a deturpar os factos. 

O soberano, mal prevendo como ?S negocias corriam logo no começo ela r egen· 
cb ele seu irmão, mandava expedir pouco antes do Rio de Janeiro para Lisboa 
dois importantes documentos, que o governo de D . Miguel su\Jtrahin á pnblicicbc1e 
na Gazeta e reputou nnllas, embora a primeira d' ellas fosse assás conhecida em 
toda a Europa. Eis o seu teor: 

T endo cl1 egado o tempo que em minha alta sabedol'Ía havia marcado par~ 
completar a minl1a abdicação á corôa })Ortugueza, conforme á minha carta r egia 
de 2 ele maio ele 1826, e convindo muito dm· á nação portugueza, sempre zelosa 
da sua indepenclencia, uma prova inclubitavel de que eu desejo vel-a p erpetu~
mentc separada da naçfi.o brazileira (ela qual tenho a mui d-istinc.ta gloria e ufama 
de ser soberano) ele um modo que torne impraticavel até qualquer icléa de re· 
união: hei por bem, de minha muito livre c éspontanea. vontade, depois ele t er 
ponderado este tão importante negocio, ordenar, como por este meu r eal decreto 
ordeno, que o reino ele Portugal seja governado em 1iome da minha muito amada 
c qu erida filh a D. Maria II, já anteriormente sua rainha, na fórma da carta con· 
stitucional por mim decretada, dada, mandada j nrar e jm·ada; e outrosim, eleda
rar muito expressam ente, que não tenho mais pret ensão ou elireito algum á corôa 
portugueza e seus domínios. 

O infante D. l\liguel, meu muito amado e prezado irmão, r egente elos reinos 
elo Portugal e Algarves, e n' elles meu lagar-tenente, o tenha assim entendido e 
fa.ça publicar. 

Palacio da Boa Vi:sta, ao s 3 ele- março de 1828.= (Com a n~b1·ica ele 81ta rna
gestade o 1·ei) 

Car-ta 

('l'l·:vlucçüo) 

A l'infant D . Miguel, mon hien-aimé frer c, l'égent eles deux royaurnes ele Por~ 
tngal et d.'Algarves, et mon lieutenant clans ces états: - Mon bien-aimé frere, je 
viens de compléter anjourd'hui mon acte cl'abclication de la couronne portugaise, 
en faveur ele ina chere et bien-aimé filie D. Maria ela Gloria, r eine ele Portugn.l, 
sous lo nom de D. Maria II, conformément à mon clécret royal clu 2 mai 1t12G, 
ainsi qne vous pourrez le voir par le clécret que je vous expeclie, pour le faire 
publier et execnter. Vons trouverez dans cette résolution libre et spontanée une 
prcuve ele plus, parmi tant d'autres que jc vous ai donnée, ele la bonne opinion 
que j'ai couçue ele votre personne, snrtont el'apres la sagesse, l'expérience ct la 
connaissance eles affairer:; politiques que vous devcz avoir acquises pres ele sa m~v 
j esté impériale et royalc l'cmpereur d'Autriche, mon beau-pere et mon ami, poür 
leguel vous et moi nous devons conserver une éternelle r econnaissance . 

Ce ne sont pas HL les seuls motifs qui eloivent vous faire sentir la force ele moi 
amitié., que prouve assez un acte anssi librement fait, acte qni vous investit du 
droit el e gouverner ces royaumes et états cl'apres la charte constitntionnelle, clu
rant la minorité de la reine D . Maria II; acte elans lequel vons verrez combien 
j e compte Sllr l'amour et la loyauté à tonte éprenve que vous avez pom· ma tres
chere filie, votre niece, épouse et reine. Par là vous apprenclrez que, cessunt ele 
conserver la moinclre inflnence sur ces royaumes, j e vons contie los elestinées 
heureuses ou malheureuses de ma jeune et innocente :lille. 

Ne trouvez }Jas mat~v:üs que je prétencle vous donner q_uelques conseils, bien 
que j e sonhaite qne vous n'en ayez pas besoiu. L es voici: Sontenez ele toutes vos 
forces cette chm·te consti tutionnelle j urée par vous et par tóus les poi'tugais; c' est 
l':mcre ele salut dn vaissean ele l'état, au milieu de cette vaste tempête politiqu_c 
qui le menace cl'une ruine totale. L e pallaclium de la liberté constitutionnelle clo1t 
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être eléfcneln par tons los hommes ele religion et ele bon seus ; car tons les extrê
mes étm:t ri1auvais et vicienx, quancl on trollve en politiqne un terme moyen dáns 
une affall'e ele si haut~ imp9rtance, il doit êtr@ par tous les hommes r eligieux et 
s~nsé~, et spécialeme.nt par cenx qui gouvernent, et dont le premier devoir est 
cl env1sager le bien général, même en oppositiou à leurs intérêts particuliers. 

Vous a vez de la r elig iou, du jugement, vons Jie manqnerez pas de talents, 
r,ons avez reçn ceTtaiuement d'excellents con~eils de sa majesté impériale et royale 

empereur mon beau-pere ; suivez-les, et vaus verrez que vaus serez heureux dans 
votre ,régence, et que vous ferez la félicité eles suj ets qui furent les miens; de 
ces portugais qui, tant que j e les ai gouvernés, out mérité tons mes soius et tou
t~s m~s sollicitucles, et cl esquels j e me sépare aujourcl'hui, en songeant avec sa
tisfact~on que j e les Jaisse constitués ele la maniere Ja plns brillaute et la mieux 
P~sortw à len.rs vrenx comme· á leurs besoins. Pour garantir ·à la fois la liberté et 

mclépeudance nationale, j e n'ai consulté que la raison et les lumieres du siecle. 
· 
1 

. . Ne !néprisez pas, m?n frer e, le.s inspiration.s ele votre conscie?-ce; ~e vous 
aiss ez 1~1fluencer par qm que ce soit ; ne vaus hvrez à aucun parti, écoutez-les 
t?t~s i. ~na~s que vos résolutions soient touj ours conformes aux lois, aux mreurs et 
a l nhhté de votre patrie, pour Iaquelle vous êtes obligé de sacrifier même votre vie . ' 
- N~ trouvez pas mauvais, j e le r épete, le t on que je prencls avec vous i jc ne 

~,0~1 na1s _ pas cl'autre langage i j e n'ai que oelui de la fi·anchise. O'est un don que 
~ a1 r eçu ele la clivine Proviclence. Je parle cl'ailleurs à ce frere, pour qui j'ai 
llue affection si vive, que j c l'ai élevé IJOur êtr e l' époux de ma :fille: 
f, Acccptez l'assurance de l'affection e t de l'amitié avec I'esquelles j e suis votre 
t ere, r empli d' intérêt pour vous. = PEDRo'. =Rio-Janeiro, 3 mars 1828i. 

* 
Pela corresponclencia diplomatica e outros documentos snbsequentes consta 

como os negocies' relativos a Portugal cerr1am pouco ele pois ele D. P ech·o ::ubdicar 
tuna das suas corêias. 

Ofiicio 

(N .0 48} 

·:ru.mo e ex. mo sr. - Hontem chegou a esta côrte lVIanuel Gauclencio de Azeye
clo, acldiclo a es~a legação, e por eHe tive a honra de r eceber o despacho de v. ex.a 
n.o 45 (aliás n. 0 49), communicando-me o haver sua alteza r eul o serenissimo se
nhor infante assumido, com to·clas as formaliclacles do co'stum e, o governo da 
n:onarchia portugneza., cuja fausta noticia me encheu. da mais pura e viva satisfa
~ao . Rogo a v . ex. a novamente queira, por ·este motivo, fazer-me· o favor de bei-
3ar a augusta mão do serenissimo senhor infante r egente e ele· lhe tributar a ho-
lllenagem elos meus r espeitosos sentimentos. · · . 

E sta feliz noticia ·lJl:ocluzin, ao contrario, o maior desalento e tristeza em to
~os aqt!elles que se declararam inimigos elas nossas actnaes instituições, vendo 
assim fl'ustradas as .infundadas esperança,s que haviam concebido e que, -animados 
s{, por um espiritó ele partido vertiginoso, ousa.r~m esperar de sua alteza r eal 
contra a sua cligl!-idade e cqntra a legitimidade que ~·epresenta. 

1' :D'e~l~ .gt~~l:d~e· ~ ·;: ~~:a· . ~i~clrici,'. 4' cl~ .. ~~~-Ç; ~1~· i828: ~iú.'n:o· ~ -~~-~~~~-.·c~~~ 
Ciclo José Xavier. = José GnWze1·nu3 Lima. 

Offi.cio 

(N. 0 f 7 3 reserrado) 

~lJ.mo e ,ex.mO' sr . - Chegou antes de hontem o marquez de Barbacena, e pa
rece que tenciona embarcar dentro de poucos dias em direitura IJara o Rio de 

1 E sta carta foi _publicada no Cou7·7·ier des Pays-Bcts, n.0 176, de 25 de junho ele 1~~9, re
tnettendo-a o visconde ele Canellas ao visconde de Santa rem, juntamente com um. o_fficw sob 

. n.o 20, .datado de Haya em 26 do mesmo mez e anuo. A noticia é precedida das segumtes pa
j3vra,s: cc Lisbonne, 23 mai.- Voci la copie de la lettrre écrite pãr sa majesté l'emp~reur du 

t ési\ à I infmÍt D . Miguel, en abdiquaut la couronne du Portugal,. 

' 
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J anei1'o, á :fim (1e Ít' dar pessoalmente conta elo r esultado ela sua missão. Já p elos 
officios elo barão ele Vi lla Secca se ac·ba v . ex.3 informado c1'este r esultado e da 
pouca appar enéia que _ha de se poder ji~ agora ajustar o casap:~ento c1e sua .ma
gestade cdm qualque t• das princezas que se tinha em vista. E porém poss1v~J, 
uma v ez que sua mager;tacl~ consinta ~a escolha com algum~ princeza que n~LO 
seja catholica, que se conclua coin brev1clade alguma outra· alhança. . 

Consta-me que o mencioBaclo marque'z discutiu em Vienna um projecto ele ~ra
taclo entre Portugal e o Brazil7 para se concluir depois ele completada a abclwa
ção do senhor D . P edro IV, e creio que esse proj ccto vem a ser, po.uco mais ou 
menos, o mesmo qu e j~~ se tinha r edigido em L onclres, com a a cldi ção, p orém, 
muito impOl'tante ele conter já as estipula ções r elativas ú: reversão eventual das 
duas corôas, as quaes no primeiro projecto haviam :ficado r eser vadas para um pa-
cto ele família , que devia concluir-::;e depois. . 

Segundo este último proj ecto, propõe-se que no caso de fa llecimento da senh ora 
D. Maria II sem successão, a corôa el e P ortugal passe immecliatamente ao sere
nissimo senhor infante D. JYJjguel, e na sua falta successivaménte ás demais pes~ 
sqas ela família r eal d.o ramo que e~'5tá em Portugal, ii canclo, port:into, clescle já, ~ 
excepção da senh@ra D. Maria ' IL, completamente separados os dois ramos portu~ 
guez e hr·azileiro da augusta casa ele I3ragança, excepto no caso unico ela com
pleta extincção ele um elos doi s ramos, no qual caso se iria buscar um succcss~r 
no r amo subsistente para a corôa que ficasse vaga, como se pratica entre as famr
]ias de H espanha e ele Napoles. 

O marqnez ele Barbacena mostra estar convencido ela n ecessiüacle ele accele
n1r, quanto seja possível, a abdicação .. ele sua ma.gestade e a final ~eparação ~r..s 
duas corôas, e julga que a sua viagem ao Brazil poderá terminar este n egociO· 
E stou b em 1)er suacliclo ele que os gabinetes ele Vienna: e ele Londres continuarão 
a trabalhar com efficacia no mesmo sentido, e D en s permitta que a s suas diligen-
cias t enham o prompto r esultado de que necessitâmos. . 

Aqui estamos sem noticias elo Rio de J aneü·o posteriores ús que transmi tti a 
v. ex.a p elo ultimo paquete, e que possam alliviar o justo cuidado em que nos 
cleixaram aqucl las ácerca elo estado da sauele da senhora D. Maria II. 

Rogo -a vl. ex. a queira beijm~ mui r espeito.samente, -em meu nome, a aug·nsta 
mão elo ser enissimo senhor infante· r egente, que espero j :t se~ ache felizmente esta--
belecido n' essa capital. . . · · 

D eus guarde a v. ex. a, etc. Lonch es, 5 de marco cle ' 1828 . - Ill.m' e e:x: .mo 
sr . Çandido J osé Xavier.= 111arquez ele Palmclla. · ' 

Of:ficio 

(N. 0 2 rcscna.lu ) . 

In. mo e ex .111 0 sr. - No me1.i. anterior despacho r eservado communiguei a v . ex: .a 
que sua alteza o ser enissimo senhor infante regente, · t enc1o julgado conveniente 
que a pa;rticla elas tropas britannicas que aqui se acham não fosse immediata,. en 
assim o .havia pecliclo por sua ordem tanto a sir Freclerick Lamb como ao general 
Cl. ' ' . mton; não pucle, porém, conseguir, ap esar ele todos os es for ços, que o emlJan::a-
clor :: o &eneral se prestassem ao desej o de sua alteza. D epois ele uma longa ~l!s · 
cussao disse-me o general que a epocha · mais afastacl a para que podia cliffenr 0 

em~arque das tro1~as inglezas era o dia 11 do corrente, ·e que esse embarque le
var.Ia, qu~nclo mmto, oito dias . Sir Freclerick Lamb perguntou-me o motivo que 
f~zm deseJa:, a clerr:ora, e não achando sati.sfactorios os motivos que eLl lhe cl~va, 
cl_1sse que nao pocl1a tomar sobre si o intervir com o general para que elle chffe
n sse o embarque . Tendo claclo conta ao seuhor infante elo Tesnltaclo da minha en
trevista com m1:- Lamb e o g~neral Clinton, que fica expencliclo, 'ordenou-me sna 
alteza que convidasse o emba1~ac~or a nova conferencia, para a qm~l tambeJ:? con
vocasse o conde de Bombelles, VIsto t er este ministro sido um elos sio·natanos elo 

'' f 'lL t> protocollo da con er enma c e onclres em 12 ele janeiro ultimo, e que n' essa co~-
ferencia insistisse em que se demorassem as tropas «em virtude da estipul.açao 
que não seria definitiva mente fixada a epocha do seu embarqve antes -ele suct alteza . 

' · 
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haver expressado~ depois dct s~ta .chegaclct ct Por·tugal) a opinião qtte estwesse ·no caso 
de enunc~w· a esse ?'rspeitQJJ. Em conformidade, pois, das sobreditas ordens de sua 
~lteza, tive uma conferencia com sir Frederick L amb e o conde de Bombelles, em 
que outra vez se debateu a questão, e como o objecto é tão irnportante, pare
C~li.-me acertado fazer um apontamento elo essencial que se passou n 'esta entre
VIsta para levar, como levei

1 
á pr esenca elo ;;cr enissimo :senhor infante. Su'a al

~eza_ me determinou que remettel:'se aq1~e1l e 1Ja1Jel1 ccmo faço 7 a v. ex.a _para seu 
Intei ro conhecimento elo que a e!õ.te respeito t:e tratou; e . determina o me~mo se
n~or que v . ex. a lJoncle~·e .a esse governo que sua alteza tinha: fimclamento expli
~Ito no precitado protocollo pma pedir a demora elo embarque, e que nã.o julga 

· su~ alteza fundadas as, rasõ'es ela elas lJOr mr . L amb para· não convir na demora, 
po~s ?onsiclera a cm·t a qtw escreveu a sua augusta irmã, que o mesmo embaixador 
mençwna, uma cleclaração su:fficiente ele seus sentimentos . 
l . A Yista do que sir Freclerick Lamb declarou _em conclusão ela confererrcia r e-
atrvam.ente ao emprestiillo com a casa de Rotschilcl, dirigi hontem, de ordem de 

sua alteza, ao agente cl'aquella casa, mr. Mecllicott, um bilhete para saber se elle · 
se achava a;uctorisaclo pela mesma casa a entender -se clirectamente com o governo 
portugnez r elativamente ás condições com as quaes 'pocleria pôr. à disposição cl'este 
mesmo gov~rno o dinheiro que elle conduzú·a a ~isboa, ao que mr. MecUicott r es
poncleu que não tem auctorisaÇão alguma para tratar com o governo portuguez 
~o.r pa1:te ele . Rotschild, e que o cliú.heiro. chegado a. este porto vem dir:igiclo a ~r 

1
t eclenck L amb : o que tambem cornmumco a v . ex. 11 para completar a mformaçao 

c o que a esté respeito se tem passado. 
l Dc11s guarde a v . ex. a Palacio da 1\juda, em 8 de março ele 1828. = Conde 

c e Vil la lr'eal. = Ill. mo e ex. mo sr. marquez ele Palmella. , 

O:f6cio 

(N. 0 2 6) 

.· IU.mo c ex .mo sr.-Apresso-me em il'ansmittir a· v. s.a, por copia n .0 1, a nota 
Circular elo rnarqn ez de Aracaty, mini stro e secrétar io ele estado dos negocias es-

. tl·angeiros, cornmunicanclo a esta legaçfi.o o decreto de sna mages tade o ~mpemtor, como r ei ele Portugal, pelo qual o mesmo augusto sen hor houve 1)or bem or
e eua~· que o reino ele Portugal s~j a governado em nome de sna muito amada e 
querJcla filh a, a senhora D. Maria rr, 110 SSa augnsta soberana; e outrosim decla
l'ar não _ter mais alguma pretensFLo oL~ direito ~í corôa portugueza e seus domínios, 
tnclo na fórma e teor do mencionado decreto, que tambcm remetto. 

' A mencionada nnta foi satisfeita com a minha r esposta n .0 2, que levo junta
l~ente ao conhecimento ele v . ex .", para ser t udo presente a sua alteza o serenis~ 
Sim · o senhor infante r egente. · 

. E sta importante providencià, que sua magestade, como r ei de Portugal, se 
tlellberou resolver na sua alta sabedoria, é ele tanto interesse para todos os })Or
t~guezes e ele consequencias tão vantajosas para a nossa querida patria, que por 
~'1o fausto motivo eu espero merecer ele v . ex. a o distincto favor ele beijar a _mão 
t e sua alteza o ser enissimo se11hor infante r egente. 

Deus guar'cle a v. ex. a muitos aonos . L egação portugueza no Rio ele. Janeiro, 
ao~ 10 de março de 1828. -Ilt. mo e ex.mo sr. Candido J osé ' Xavier. = João Ba-
Pt?sta llio?·eú·a. · 

Notas a qne se r efer e o ofiicio supra 

, N.• 1 

l rrenclo sua magestacle o imperador, como r ei de Portugal, considerado em su!;t 
~ ta S,:'tbedoria ser chegaclo o tempo em que clesignára com pletar a sua abdicação 
becoroa cl'aque~J e reino, na_fórma .cl a carta r eg'ia de 2 de maio de 1.826 : hõuve por 
. m, de sna hvre e espontanea vontade, ordenar, }JOr decreto ele 3. elo corrente 
mez, ela copia inclusa, não só que o dito r eino ele Portugal sej a governado em 
~onle da sua muito amada e prezada filha a senhora D. lVIaria II, mas tambem 
~c _cleclm:a~· que não tinha mais pretensão ou direito algup1 ~í corôa portuguez~ e . 
eus cl0.llll11l0s. . 
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O abaixo assignado, elo conselho ele sua ma.gestacle o imperador, ministro e 
secretario ele estado elos úegocios estrangeiros, communicando, em cnmpriment_o 
cl::is ordens qne ·se r eceberam, esta imperial r esolução ao sr. João Baptista Morei
ra, cncarregad0 cl.e negocias i nterino clc .Portugal, ~stá muito ceTto que o sr. João. 
Baptista Morei:L·a não perclerà moment? algum em fazel-a chegar ao conheéimento 
do sen governo, que não poclerú deixar de apreciar em todo o ~eu valor n'este 
político passo, qne acaba ele dar sua magestade o imperador, um novo e eviclehte 
testemqnho ele quanto sua magê'stacle imperial se desvela em fixar os destinos ftt
ttuos elos dois pa:izes, cuj a grandeza e felicidade fazem ohj e c to ele se us mais ar-
d entes votos . -

Com este 111otivo o ab~ixo assignaclo renova · ao sr. João Baptista Moreira os 
protestos ela sua es6ma c obsequio. 

Palacio elo Rio ele J aneiro, . em 4 ele mar:-ço ele 1828 . =111a?·quez de A 1·acaty. 
E stá conforme. = J oão Baptista J.lioTeÍ1'CG . 

N .0 2 

O decreto de sua magestacle o imperador, como r ei ele Portugal, ele 3 elo qor
r ente, pelo qu[l.l sua magestacle houve por bem, ele sua liv re e espontanea vonta
de, oTClenar que o r eino ele Portngal seja governado em nome .de sua mnito ama~a 
e prezada filha a senhora D: Mari a II, e outrosim clecL1,rar que não tinha ma1s 
alguma pretensão ou direito ao r eino ele P01;tugal . e seus domínios, foi rcceb'iclo 
n ' esta legação com toda a .submissão, e respeito cleviclos a este supremo c.omple
mento elq, carta r egia de 2 de' mmo ele 1826, pela qual sua magestacle fôra ser vi.do 
regular a legitima suceessão da serenissima família ele Bragança, cujos direitos m
cHspntaveis se achap.1 debaixo ela mi.lito alta e poderosa garantia elo mesmo augusto 
senhor, como soberano c pae. 
· O abaixo assignaclo, encarregado elos negocias interino ele sua magestacle fide
líssima n'esta côrte, t em a honra ele accusa.r a recepção ela nota ele s. ex .a o 
sr. marquez ele Araca.ty, do conselho de sua magestacle o ~mperador, e mini·stro 
e secretario ele es tado elos negocios estrangeiros, que acompanhava o 1nencionaçlo 
decr eto, <::J se dará pressa em o tran smittir ao seu governo, o qual não cleixartí de 
avaliar devidamente este magnífico acto ele soberania ele sua magestacle, e e!ll 
tant~ quanto é pennitti'c1o ao ·abaixo assignaclo expressar os leaes sentimentos elos 
s"Stbcl1tos ela sua nação pelos beneficios tão numerosos e ele tanta monta com qu-e 
os felicitou o glorioso r einado elo senhor D . Pedro IV, Julga não se ex~ccler, as-

, segurando ~ s. e~. a o sr. marquez ele Aracaty, para subir ao co.aheciment_? ele sua 
magestacle Imperw], que o augusto nome elo senhor D . Pedro IV, que acaba ele 
abdicar a corôa ele Portugal e seus domínios, nunca deixar{~ de· r einar nos cora-
~ t -çoes por uguezes . , · 

O abaixo assignaclo aproveita corri gosto esta occasião de ]:eiter~r a s . ex.a o 
sr. marqnez ele Aracaty os }Jrotestos elo seu respeito e particular consideração. 

Legação portugueza no Rio ele J aneiro, aos 7 ele março ele 182g. - A s. ex. a 

o sr : marquez ele Aracaty, do eonselho de· sua magestacle o imperador, ministro 
e seçretario de estado elos negocias estrangeiros.=João Bapt~·sta JJ1orei1'Ct . 

Está c0nforme. = João Baptista JYioreú·a . . 

C arta 

Lisboa, -12 ele ma~·ço ele 1828.- Meu senhor: - Pelo decreto p1:1blicaclo na 
Gazeta de L~'sboa ele hontem vent v . ex.-a. que os sete ·coroneis elo regimento ·da 
guarniç:ão ~e Lisboa ' foram r emovidos. D'estes, os dois coroneis de cavallal'ia ti
nham o cnme ele terem servido com a maior clistinccão ás ordens elo conde ele 
Villa F lor. Entre os outros ba alguns ele cuja clemiss'ão se não póde assignar o 
motivo com tanta ce11teza; to€lavia, foram substitniclos por pessoas em quem o-in
fante julga poder confiar cegamente. Dois elos r egimentos ela guarnição aincla con
servam · os coroneis que tinha.m, e a ras~o que se clá para ist0· é porque estes r e
gimentos estavam r esolutos a levantar -se se lhes tirassem os seus commanclantes. 
Sabe-se que .a purificação elo exercito ha çle ser mais ampla, e que os particlistas 
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d? marquez ele Chaves hão de occupar o logai· elos officiaes que se acham em ser
v:ço cff~ctivo. Ainda que isto s~ja calculado para pôr o exercito ~í inteira disposi
çao do mfante, todavia, por agora produz o effeito ·contrario; e eu sei, com tocl~ 
a certeza, que o verdadeiro motivo por qtw o infante quer demorar o embarque 
elas .nossas tro1Jas é para as ter <;orno gara.utia ela sua segurança pessoal, a tê que 
esteJa completa aquella opm:ação. Estas mudanças vale:tp ele facto por uma nova 
revolução, e são directamente contrarias à; todas as promessas . do infante i. São, 
alem d 'isso, p erfeitamente desnecessaria.s , a não ser pant prepararem o c.aminho 
}Jara mais violentas medidas, porque a tropa estií perfeita-mente obediente, e não 
tem dado o mais leve signal ele falta ele aclhesão ao infante ou aos seus cleve-
res . = F. L amb. =A s. ex. a o sr. conde ele Duclley. · 

P . S. - Acabo clG saber que hoje mesmo apparecêra um decreto que muda 
todos os governadores das províncias, entre os quaes é o conde de Alva, gover
nad?r elo Algarve, e crê-se geralmente que o seu unico crime é t er em resistido á 
entrada elo s r ebeldes. O conde ele .Alva é cunhado elo conde ele Villa Real. = F. L.2 , 

Decreto 

Sendo aetualmente Í f!lpratic~vel a i:mmecliata convocação ele uma ca.mara ele 
dept:tados que substitua a que fui servido dissolver p or decreto cl:t data de hoj e, 
por. Isso que se não acha feita a lei regnhtmentar sobre as eleições, e qne as clis
P?SIÇÕes mandadas observar por decr eto ele 7 ele agosto ele Hl20 são r econhe
Cidamente defeituosas, como a pratica provou: hei por bem, em nome de el·rei, 
de rogar o referido decreto _ ele 7 de agosto de 1826 e mandar immediatamente pro
c~cler à organisação de novas in strucções, que, sendo conformes ao que se acba 
disposto na car ta constitucional, sej am igualmente analogas aos antigos usos e lou
vaveis costum es d'estes r einos, proprias de uma monarchia, e isentas, quanto é 
possível, de ser em illudidas e frauclac1as 1 facilitando-se por este modo ú. leal nação 
})ortugúeza o meio. de ser dignamente r epresentada. E .devendo· o bj ecto ele t ão 
alta transcendencia ser encarregado a p essoas tementes a D eus5 fi eis ao throno e 
am~ute s da patria: 'hei outrosim por bem, em nome ele el-r ei ,. nomear para este 
effeito sómente uma junta, ele . que senl. presidente o bispo de Vizcu, par do r ei;w, 
e membros o visconde de Santarem, Antonio Gomes Ribeiro, J oão de lVl atos e 
Vasconcellos :J3arbosa de lVIagalLries, Antonio J osé Guião, José Ribeiro Samiva, 
J osé· J oaquim ela Cruz e Carvalho, José Barata Freii·e de Lima, João ele Fig·uei
redo ·e o co;1selheiro Manuel José Mária. da Costa e Sá, que sm'virá de secr etario, 
a qual fad. subir ~~ miJJlut' presença os seus trabalhos em fórma de consulta. . 

J osé Antonio ele Oliveira· Leite de Barros, ministro e sec1:etario de estado dos 
negocios""clo r eino, o t enha assim entendido e faça executar, expedindo para esse 

1 O coronel do r egimeJltO de ·infantet·ia n.• 16, .Jeron3'mo Pereira ele Vasconcellos, e o tenente 
Coronel elo batalhã.o de en.çaclot·es n.• 8, Luiz Manuel ele I..emos, foram exonerados dos seus com
mandos por decreto de 13 de março, inserto na ordem do dia de 15 do mesmo mez: Os nomes 
elos outros ofliciaes, a que o embaixador alludc, constam da nota a pag . 377. 
d Ent re as muitas rnud\tnças ele situação militar publicadas nas ordens do eli:t :l.O exercito, 

esele a vespern. da assignatura do decreto dissolvendo a camara electiva até quasi fins d-e mar
Ço, c.omprehenderam-se algumn s concernentes a membros elos <!orpos lrgisl h.tívos ou 11essoas de 
suas famílias, taes como o marechal de campo conde de Villa Flor, exonerado do govrrno das 
arma s da província do Alemtejo e ele interino do partido do Porto, por carta r rgia de 10, in
serta na ordein ele 15, sendo-lhe a 12 concedida-licença r egistacla para ausentar-se do reino pe,lo 
b8~a_ç.o c~e um anno, a :fim de restabelecer a sauclc; t~nente gener al conde_ de Sampaio (Manuel), 
llga.deuo conde de Alvn, alferes conde do mesmo htnlo (D. VIcente) e D. Manuel Jeronymo da 

Camara, todos por identico práso, sob o dito pretexto ou de viaJarem em paizes estrangeiros, c 
na data ele 13 ; brig adeiros graduados rn arquez de Valença e conde ele Lumim·es,_ coron.el D.Tbo
~az el e Assis Mascarenhas, alferes .José Felix dtt Cunha e Menezrs e Franciseo de Assis da 

llnl1?- e Menezes, a 18, por iguaes causas e tempo, excepto o primeiro, que t eye licenêa apenas 
:1e seis mezes; e, finalm ente, o alferes D. Carlos Mascarenhas, a 26. Demitticlos elo serviço, pelo 
1 ~quererem, allegaudo motivos attendiveis, os cm·oneis, elo r egimento ele milícias de Lisb?a oc
C~dental, visconde de Fonte Arcada, e do de ca;vallaria dos voluntarios reaes do commerc10, ba
l'a1o. de Quint('!lla 1 assim como o alferes elo exercito éonde de Fícalho, um por decreto de 1'5 e os 
u h mos de 17. . . -

D 
2 Copia da t1·aclucção inser ta no ll([wzifesto dos clireitos ele sua magestadefidelissima a senltom 

· Mm·ia li .. 

- ' 
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fin;.t as participações_ e ordens necessarias. Palacio ele Nossa Senhora ela Ajucln, 
em 13 ele março ele 1828. = (Çorn a ?·tb&ricct do se1'Enissimo senhor úifante ?"egen · 
te.) = José Antonio ele Oliveim Leite de Bcwros. 

Por decretos ela mesma data foi conccdicla a exonera.cão" de ministro elos nego
cios estr angeiros- ao conde â e Villa Real, e nomeado par~ aquelle logar o visconde 
de Santarem, attenclenclo ao seu (ClJr estimo, zêlo e ndeLidacle». 

Orden1. do dia. 

Secr.etaria ele estado elos negocias ela guerra, em 15 ele março de 1828 .-
Constando-me que 1-;na.l intencionados, inimigos elo socego e felicidade ela naçrio, 
anelam espalhanclo entre os soldados elos corpos elo exercito . boatos que os põem 
em temor sobre o seu futuro destino, E: do me~1 dever, como encarregado cl'este 
ministerio, r ecommencl&r aos sr s. generaes das províncias e commanclantes de cor
pos que façam desvanecer a impressão que taes boatos possa produzir, assegu· 
ranclo com a maior franqueza qtle sna alteza o senhor infante r egente, em nome 
de el-r ei, tem e continuará a ter a mais elevada consideração por _todo o rriilíta;r 
que s~gnir sem desvio o c·aminho ela honra. Sua alteza tem já provas elo que o_s 
mil itares portuguezes são capazes , pela br iosà r esoluçãô que tomaram em 1823 
para o a;jhclarem a derribar a facç ã.o -qt1e desgraçadamente ent'ao existia con: · o 
de~_ignio ele destruir a_ r eligião santa que- pr'of!-'lssâmos e o throno, e EàSM conv·enc1do 
de qne outras mais clarão sempre que se o:ffereça occasião, e principalmente se 
ímpios pretenderem por qualqueT modo atacar os dois _refer idos obj ectos, sempre 
~ . 

tao caros aos portugnezes . . 
Quando por este modo communico aos srs. genera.es elas províncias e commar~:

dantes dos corpos as beneficas int enções ele sua alteza, 'que acima deixo r efen· 
das, elevo tambem doelarar que o mesmo augnsto senhor está determinado a ser 
inexoravel coni toclo o militar cuja conclncta se não conformm· com o que as r es
pectivas leis prescrevem, por que emfim o essencial dever elo militar· é ser o b c
cliente á lei ; . o que cl' ella se afastar toma-se indigüo de ~1JcrtenceT a tão nobre 
classe . = Conde do Rio Pardo. 

Officio 

[N. 0 284] 

ru .mo e ex .m.o sr.-A demora ela mala ele Lisboa até hoje me habilita a ac'cu· 
sar a r ecepção cl o~c_; despachos ele v . ex .'L, n. 05 1 ·e 2 da serie ostens iva e n.-0 1 r e-
servado, trazidos p~la embarcação de guerra Vi,c;ilante. . - . 

Pelo primeiro UJe annuncia v . ex. a a noticia anciosa.mente esperacl:a ele se 
achar o serenissimo senhor D . Miguel installaclo no governo d' esses r einos; con
forme_ aos desejos unanimes ele tocln. a nação portugLwza, qne funda sobre tão 
fausto acontecimento a segnrança da futtU"a felicicbele e permanente t ranquilliclacle 
d' esse reino. 

Fico na intelligencia de haver ~ mesmo aug usto senhor nomeado a v. ex . a roi
nisteo ·e secr etario de estado dos .negocias da gtrerra, encarregando-o interinament_e 
da .pasta dos negoctos estrang·eiros; e el e haver, portanto, de ora em diante ele ch
ri gir-s.~ a v. ex. a a corresponclencia cl' esta embaixada, o que desde j á cmneço a 
cumpnr, r emettenclo cl~baixo ele sobrescripto ele v. ex. u clois officios que já se acba~
vam promptos e dirigidos ao seu antecessor . Agradeço a v. ex. 11 a certeza qúe me 
clá de se . ncarem apromptando as novas credenciaes, pelas quaes sua alteza real 
o senhor mfante r egente tem determinaclo acreditar-me n' esta côrte no :rp_esmo ca
pacter ele que me acho r evestido, e peço a v. ex . a que b eije em meu nome e por 
tão distincta mercê a augusta mão elo mesmo senhor, r enovando-lhe os protestos 
elo meu zêlo e fidelidade no r eal servico. ' · 

Aprecio, como é na-tural, a certez~ q1.1e v . ex .a m·e clá ela feliz saude ele qae 
gosa o. serenissimo senhor infante D. Miguel , depois elos trabalhos ele tão incom
mocla j ornad<-v, a ssim como do que -diz r e;;peito· á saude ele tocbs as clemn;is pessoas 
da r eal família. 
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~oje chego11 ·uma mala. tl:azendo cartas do Rio, de 20 de janeiro, as qua.es 
confirmam, segundo .onço, a noticia do graclnal restabelecimento ·da saude ele sua 
lhagestade a senhora D. 1\'Iaria II. Espero, ainda antes de terminar este officio, 
o~ter pela legação brazileira noticiâs a este respeito mais circumstanciaclas, que 
nesse caso acr escentarei em post sc1·iptum. 

· D eus guarde à v . ex. a, etc. Londres, 16 de marçQ de 1828.- JlJ.mo e ex.rr.o 
sr. conde de Villa Real.= Mm·quez ele Palmella . -

· . .Z::· S.'- Acabo de r ecE)ber o bilhete seguinte elo marquez de Bàrbaccna: <•As 
nohc1as elo Rio ele J aneiro, ele 21, ele j aneiro, annunciam qne sua magestacl:e o im
peraeldr fic[Lva de sauçle e sua magestacle a rainha ficava muito melhor, cl:anelo a 
esperar que em breve ficaria completamente r estabeleêida v. · 

OíU<GiO· 

(N .0 '17 4 rescrrado) 

Jll. mo e ex . mo sr. ___:_ Em conformidade das OI!Clens que v. e:x.a me transmitte, 
proclu:ei immediatamente fallar . a lorcl Duclley, para splic itar a approvação cl'este 
g.overno no caso que sü· Frederick Lamb e o general Clinton condescenclessem com 
os cl:_esejos do ser enissimo senhor infí:!'nte r egente, demorando mais algum tempo a 
parbcla das tropas britannicas qne se acham em Portugal. Não deixei ele ponderar 
a es~e ministro qu anto um similhante desejo, emanado ele sua 11lteza r eal, }Jrovava 
lUailtfestam ente a finne resolnção em que se achava o mesmo aug- t1sto senhor ele 
lhanter a publica tl·ancfnilliclacle n'esse reino e ele proseguir no sabio sys ema que 
ha~ia aclopta,clo. Pm:ece-me qne lorcl . Dnclley concordavà commigo na sobredita 
0}))nião . Emquanto porém á demora elas tr0pas, soube por elle que sir Freelerick 
Lamb declar:i ra positivamente a v . ex.a a impossibilidade ele a prolo11gar, e que 
fixára immecliatamente o dia elo. embarque. Supponho que um dos motivos princi 
paes d'es ta grande pressa é a necessiclade de enviar parte elas ditas tr opas panL 
a Grecia, on. pe1o menos pam as ilhas Jonicas . · 
- Pelo que diz r espeito ao outro assnmpto de qne v. ex. a trata no seu despacho 

ll. o 1 r eservado, possg affirmar a v . ex.a que este governo está disposto a fazer , _ 
8 lh _combinação com o da Austria, os mais serias es for çe>s para apressar a final 
abclrcação ele sua magestade cl-r ei meu senhor, e a partida de sna augusta fi lha 
Para a Europa. _ 

Desde que escrevi a v . ex.a o meu ultimo officio r eservado, tive oc;:casião ele 
lUe confirmar- na certaza do q11e no dito offi cio expnz a v. ex . a, e pude mesmo .. 
obter leitura elo despacho dirigido pelo príncipe de lVIettemich ao seu embaixador 
ela .A.ustJ:ia n'esta côrte, e elo projecto ele tratado entre Portug5"Ll e o Brazil, com 
as addiç()es e variantes propostas pela côol'te el e Viénna. V. ex. a conhece o primeiro 
P\ojecto ( qne foi redigido no gabinete ele Londres, com a intenção ele aconselhar 
á: sna adopção juntamente· com o acto de abdicação ela corôa de Portugal, antes 
ele se sabe'r na E uropa a acertada e espontanea l'esolução p ela qual sua mages
tacle conferiu ao seren issirúo senhor infante D. :Miguel a r egencia elo reino). A 
este trataclo, o~·iginariain ente proposto, fez o príncipe de lVIetternich alg-umas alte
B'tções pouco importantes, pois que .s-ómente redem sobre phrases . O rnarquez de 
~rbacena, porém, pro1Joz a mudan ça muito essencial ele amalgamar logo com o 

l)l'Jmciro tratado da transmissão ela corôa de Portugal o outro tratado que se an
nnnciava, mas cujo projecto ainda não estava redigido, ácerca cia successão. e re
\T~rsão- eventual elas duas corôas . S obl'e este ponto, como jiL disse a v . ex.", pro
l)o:, 'o marquez ele Barbacena, a meu entender muito acertadamente, que, á exce
Pçao da senhora D . Maria II, :ficjue desde já completamente separado o ramo ela 
Blga~ta casa ele Bragança, que ha de r einar em Portugal, elo que ha ele -réinar ~o 

razü, ele moela que, na falta ela dita augusta senhora sem descencl encia, r eclli1a 
a corôa de Portugal immédiatamente sobre as demais r eaes pessoas elo r amo por · 
t.ugnez, sem r ecorrer novamente ao Brazil. A r egra acima dita só deveria pade-
cer excepçãb no caso ela total extin~ção ele um elos dois r amos . . · 

Sei que o govcruo br.itannico tem acolhido mui favoravelmente as icléas aClma 
enunciadas, · e estoH persuadido de que o marquez de Barbacena, que tenciona 

•' 



partir pelo primeiro pàquete para o Brazil, irá munido ela plena approvação do 
gabinete britannico, assim como já leva a da Austria; e que os ministros cl'estas 
duas potencia::; na côrte elo Rio de Janeiro receberão iustrucções para solicitar com 
a maior cfficacia, em primeiro logar a abdicação completa da corôa ele Portugal, 
e logo depois a exp.:~clição para Lisboa ele um pleuipotenciario. auctorisaclo a ·con-
cluir um trata.clo pouco mais ou menos conforme ao que atima expliquei. . 

Não tenho a menor duvida. de que v . ex .a, põr communicações directas elo ml
nisterio austríaco, tem pleno e exacto conhecimento elos documentos cuja. substan
cia referi de memoria; julguei, por13m, ela minha obrigaçlio entrar n' estes detalhes, 
assim como elevo acrescentar o meu firme e inteiro convencimento ele que «se não 
houver algum incidente imjn·evisto, que fa ça variar a marcha cl'este negocio, elle 
se coucluir<.'t immecliatarriente e conforme aos votos e interesses c1e Portugal, pela'. 
prompta abdicação elo senhor D . P edro IV e vinC1a (la senhorn. D . Maria II para 
a Em·opa". N' est e sentido pó ele v. ex. a ficar certo ele q1.~e não perderei occasião, 
nem deixarei de praticar todos os esforço s para induzir ·o governo . bri'tannico a 
exercer a sua influencia para 1·emover as objecções bem inopportunas que contr?' 
este plano poderiam suscitar-se pelos que quizessem ligar duas questões tão di
ver_sas e tão independentes uma da outra, como a da abdicação da corôa de Por
tugal e a da conclusão do casa.mento de el-rei meu senhor.· 
- Ao marquez ele Barbacena sómente observei quanio seria para desejar que, o 
plenipoten~iario, que ~iesse do Brazil encarregado ele negociar o tratado, trou· 
xesse igualmente instrucções para assig-nar desde logo ao menos os preliminares 
ele um tratado ele commercio, fundado sobre uma base permanente para favorecer 
r eciprocamente os productos dos dois paizes. ' 

Deus gun,rde a v. ex. a., etc . Lonches, 15 de março ele 1828.-lll. mo ~ ex.mo 
sr. conde ele Vilb Real. = Ma1·quez ele Pqlmella. 

O :Oi cio 

(N .0 231) 

Ill.mo e ex. mo sr.-Tive a honra ele receber o despacho circular de v . ex.n, _ 
n. 0 1, pelo qual v. ex.n. me participa a importante. noticia de haver sua alteza 
o serenissi.mo senhor infante D. Miguel assumido a r eg;encia d' esses reinos, e 1de 
t er o mesmo senhor sido servic1o nomear a v .· ex.11 seu ministro e secretario ele 
esta~o elos nogocios da guerra, encarregando-o interinamente da r epartição dos 
negocios estrangeiros . . 

N'_esta conformidade terei a hp:nra d'aqui por diante de enviar a v. ex. a a cor
respondencia official d'esta legação. 

Pelo motivo cb r~ferida commuiJ.ica~ã.o de v . ex.n não pósso deixar ele pedir 
máis uma vez a v. ex.a a mercê de beijar em meu nome 'e no elos mais empre
gados -c1'esta legação, a augusta mão de sua alteza, em testemunho elo nosso ju
bilo por um acontecimento, que, marcando uma epocha tão celebre nos nossos 
fastos, promette um manancial · ele prosperidades a t ÇJda a nação portugueza. 

Permitta-me v. ex.n ele lhe tributar tambem n'esta occasião as minhas sinceras 
e r espeitosas felicitações. 

Deus guarc1e a v. ex. a París, em 17 de marco ele 1828. - Ill.mo e ex. mo sr. 
conde ele Villa Real. = NtblW Bm·bos.a de F1'gueú·edo. 

'i!' 

Pouco depois cht dissolução da camara dos c1eputa ~1os o infante D . lVligU:el 
mandou di·rigir cartas aos, municípios, pelo teor ela que segue : 

Carta 

J nizes, vereadores e procurador ela camara da villa ela Horta. Eu, o infan.te 
r egente, em nome de el-rei, vos envio muito sauc1ar. 

Pelo decreto de 13 elo -presente , dirigido á camara elos deputados e parti
cipado á elos dignos pares elo reino por carta regia ela dita data, fui servido, 
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em n~me ele cl-rci , usar ela .. attribuição do poder mo clerador no- ti:tulo v, capi
tulo r, ar tigo 74. 0 , . §. 4. 0 da car ta constitucional, e dissolver a camaya elos mesmos 
deputados. 
. E porque se não ache feita a lei reo-ubmentar sobre· as eleições, e as dispo

~:nções mandadas observar por decreto â e 7 de agosto- ele 1826 sfio r econhecida
mente .clefeitLlosas, como a pratica provou, fui tambem servido, poroutro decreto 
cl~ r eferida data, clerogar aquelle ele 7 ele agosto ele J 826, ordenando que imme
dtatameute se procedesse :i organisação de novas instrncções, que, se_nclo conform~s 
ao .que se acha disposto na carta constitucíonal, sejaw igualmente analogas aos 
~lltJgos usos e louvaveis costHmes d ' estes reinos, e proprias de uma monarchia, 
Isentas quanto for possível ele serem illudidas .c fraudadas, facilitando-se por este 
modo á leal nação portugueza o meio ele ser dignamente representada, encarre
g-ando tão transc~ndente obj ecto a uma junta composta ele pessoas tementes a 
De~1s , fi~i s ao throno e amantes da patria ; e cumprindo que vós fiqueis na in
telb·g~nci'a ela derogação elo mencionado decreto de 7 de agosto de 182o e das dis~ 
P081ÇOes que H1e estão annexas e lhe sustcis qualquer elos seus effcitos na fórma 
ordenada, assim vol-o comn;mnico. . . 

1 
I~ scripta no palacio de Nossa Senhora ela ~jnd a; aos 1 ~ dias clo .m~z ele ~arço 

c e 1828. = I NFANTE REGENTE, cqm guarda. = Jose Antonw de Oh ve~m L etie de 
Ba7'7'0s. =Para. o j 1,1iz, vereaclores e procurador ela carríara ela villa da Hm·ta i . 

O :ffi.cio 

(N. 0 183) 

IU.mo .e ex .mo sr . - Foi COI)l o maior j ubilo que recebi o cleSl)acho. ele v . ex.n 
n.o 13, em o qual v . ex. a me participa a importante noticia ela feliz chegada elo 
serenissimo senhqr infante D . :Miguel a essa côrte, aon de a sua augusta presença 
era tão clesejacla, como necessa.ria ao bem geral ela ti1011àrchia . 

Rogo submissamente a v. ex. a a graça ele· levar aos pés ele sua alteza as mi-

-
1 E obvio que não jJoelemos apresentar aqui "toda a correspondencia ent re o gov.crno e as 

· caularas, a liás t ormn -se- ía extremnmentc yolumoso este tomo; como, porém, j á transcrevemos el i
~~:·:~n:s peças officíaes. eom respe ito á vil! a da Hm·ta., j t1lgâmos con \7 Cniente ·inserir a feli citação 

. 11
1~gt~ht ao infa~ltc D. Miguel, · O ?fficio ele r eEposta ao duque el e Caelaval, e o elo ministro elos 
0oOCJos ela manJ.:lha e ultramar. EJ.s o seu tem·: · 

8 
".S.erenissim"o senhor! - A camara da ilha elo FaiaJ , por si c em nome dos seus habitantes , 

de cln- tge aos pés elo throno de vóssa alteza serenissi.ma par a lhe test emunhar o g raJ1de regosi jo 
p~ . qnc se acha penetrada ·pelo feliz regresso ele vossa alteza ~õ seu pai:~ natal , e ainda mais 

r se achar reg endo a monarcbia p or tugneza , á qual tem est a Ilha a glol'la ele pertencer. · · 
. rcEst a camara, sen.hor, se congratula por um feliz quão venturoso acontecimento, e dcse
Ja.ncl? que um tal governo seja permanente, fica rogando ao Todo P oderoso queira prolongar a 

. PtecJosa viel a ele vossa alteza screnissima,por dilatados annos, como todos ha,·emos mist er , 
d «Deus g uarde a vossa alteza sm'enissirna. Horta, em vereação extl:aorcliuaria de 24 ele março 

- cl~ 1828. =-Agostinho _ll!Iaclw cl? ~ada e 111-[aia= Jo~é Fran9isco de 'l'e?Ta Brum = Anlonio Mm·iano 
Lace1·cla = Antom o de Ol~~;c~nt Perez1·a = J ose Pranclsco ele CastTo. ,, 

cl t •·Il l.•"• c ex."' 0 sr.-Temos a distiucta hom·a ele accusar a r ecepção da circul ar el e v. ex.~, 
rr:'t ac~a ele 2~ ele fevereiro proximo antecedente, em que v. ex.• se dignou participar -nos a no
ll:l~-a~ao que ele v. e;.;:.• fez o screnissimo s nhor infante r egente, em nome de el-rei, para seu 

IUJstro assistente ao despacho elo gabinete. 
te "Por esta tão acertada nomeação esta cama ra a si mesma dá os devidos emboras pela cer- · 
t t::a cl

1
c que v. ex.• ba ele cooperar para a f'cl iciclacle ela naçã.o portugueza, a quem t emos a ven-

a c c pertencer. . 
1828"Deus g uarde a v. ex.• por muitos annos. Horta, vereaçã.o extraordinaria de 24 ele marco ele 
uh ::-lll.mo e ex.'"0 sr. duque de C'aclaval , miJ?istro assistente ao despacho elo gabinet e ,clo se
de 0~ lnfaute regente em nome ele el -rci. = Agostinho lltfachadq-Fa1·ia e Maia = J osé F 1·ancisco 
de 

0
erJ·a B rurn = A ntonio llim·iano ele L ace1·da = Antonio ele Oz.iveirct Pe 1·eira = J osé F?·ancisco 
ast?·o." . 

110 "Recebi c levei á augusta presença ele sua alteza o serenissimo senhor infante regente, em 
P't:e de el-rci , o officio que foi clirig;iclo pela camara el a villa ela Hort·a em data de 24 do mez 
c' a saclo, e o mesmo a ugusto senhor viu n'elle com particular agl'ado as expressões de lealdacle 
teg~or que lhe . tributam esses hom·aclos povos n os r egosijos manifestados pelo seu venttu·oso 

osso a estes r einos. 
Ant "J?ellS guardç a v. lll .'~' P alacio el e Nossa Senhora ela Ajuda, em 30 ele abril de 1828. = J osé 
fio .0tnto ele Oliveim L eite de Ban·os. = Srs. juiz, vereadores c procurador ela c amara da vill a ela r a.. . . 



480 

nhas humilde::; felicitações por tão fausto motiv-o, Lem como os sinceros e ·arden
t es votos da minha . lealdade p ela gloria elo seu governo, que promette {L naçlto 
porthgueza o te'rmo das suas desventnras e o p rincipio fectmclo da r egeneração 
das virtudes illtlstres, que outr 'ora a distinguiram e elevaram a monarchia a tão 
alto gratl ele esplendor e prosperidade. 

Q ueira v. ex. a b eij ar, em meu nome, a augusta m~io de sua alteza e de tocla 
a real família p elo motivo elo feliz r egresso elo mesmo augusto senhor, qne, poncl0 
t ermo à justa saudàcle da r eal família, encheu de bem fuudacl~s e validas esp e- . 
ranças e ele consolação os povos sequiosos ele tranquilliclacle e ventura que lhes 
afiançam a; sua alta sabecloria e o seu amor . · 

D t:J us gnarcle a v . . ex . a Bruxellas, em 20 ele março ele 182.8. - Ill. mo e ex: . 111 0 

sr . Cancliclo Jo"sé Xavier. = Luiz Antonio ele Ab ret6 e Linw. 

Aviso 

T endo supido á presença ele sua alteza o senhor infante r egente, em nome ele 
el-reí_, diversas queix:;ts ·contra alguns ministros terr\toriaes, que, esquecidos cl_e 
que são magistrados e só possuiclos · ele um espírito de partido, sempre r epreh enst
vel, e muito mais n'aquelles que se acham revestidos de auctoriclacle publi ca;, têei?
continuaclo, dep ois do regresso ele sua alteza a estes r eu::tos, a exer cer o mais rt
goroso despotismo e a p raticar procedimentos escandalosos contra cliffer entes pes
soas, sem outro algum ·motivo senão o serem , amigos ela realeza e da p essoa ele 
sua alteza, e não adaptarem as opiniões Eberaes exaltadas que elles~ segnem, não 
perturbando, comtnclo, em co usa alguma a ordem e tranq nillidacle publica : é o mesmo 
augusto senhor servido cletenninar que v . ex . a, sem p erda ele t empo, comrnunique 
por esta secr'etaria ele estado quaesquer informações que t j:lnha a este respeito e qne 
possam servir ele base para se mandar proceder contra a,qu elles .magi strados, que 
tão indigna e criminosamente abusam ela auctoriclacle que- lh es est:.'L confiada., e que 
elevem experimentar todo o rigor da lei e os effeitos terríveis claju~tiça ele sua. altez ~-

Deus guarde a v. ex.a P álacio ela Ajuda, em 18 de março de 1 828 . = L~tlZ 
ele Paula Ftwtado ele Cast?·o elo Rio e lJ!lenelonça . =Sr. José J oaqnim Rodrigues 
de Bastos. 

Officio 

(N .0 -I 7ii rr scl'Yado) 

Ill.mo e ex.mo sr.-ConsidEJro da minha e::;tricta obrigação o r eferir sern r ebuço 
a, v: ex.:t, para que chegue {L angusta presença elo ser eni ssimo senhor inf~mte re
génte, a irnpressrio que aqui t êem produzido as ultimas notieias .de Portugal, prin
cipa-lmente as que vieram pela barco ele vapor que saíu cl'esse porto no dia 12 elo 
corr ente. E sta impressão é mui clesfavoravel, como se pócle inferir ela grande 
baixa que r epentinamente tiveram os fundos portug;uezes na praça ele· Londres, e 
posso ássegnrar a v . ex . a que tem produzido tambem no animo elo duque de W_el
lington e cl0s seus collegas no ministerio sentimento.s ele mág·ua e r eceio ele sénl1S 
consequencias para Portugal. 

A persuasão geral ele toclos os gabinetes ela Europa, p ersnn,são sem clnviell1 
b em funclacla, vi sto que tem por base a lealdade e a nobreza ele caracter elo au
g usto p!;incipe ele quem dependem ós destinos ele Portugal, era r1ue a chegada ele 
sua alt~za real ~ Lisboa s.cria um sigoal ele união e ele r econcili ação para todos 
os par~1clos, segmnclo sua alteza r eal o systema ele moderação que acertaclame~1te 
se havta propost?, c cujas primícias 'a naÇão inte ira r ece1Sêra com o maior jubJlo, 
,quando se pul.Jhcou a carta dirig ida p elo mesmo senh or a sua augusta inufi.. .A 
opinião ele _todos os gabinetes é tambem uuauime de qne sua alteza r @al ,pócle, l:li 

seu arbítrio e pel~ mera ~xpressao el a sua vontade, cohibi r em Portugal todos os 
excessos, quer SeJam n~s?1clos ele un1. mal entendido zêlo, ou, como é mais fr eque~
t e, de um ftmesto espll'lto de ambição e de intriga ; e qne em urna pnlavra nao 
~xi ste ning uem em Portugal qcw se atreva nem a affrontar t emerariamente a sna 
alteza r en,l, nem a servil-o contra sna vontaclc, e a intentn,r clesviál-o elo honroso 
caminho qtle segue . 
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Senc~o isto assim, pócle v. ex. a imagin~r a , sm'lJreza que têem causado as car
t~s escrtptas de Lisboa, das quaes apparoce que depois ela chegada do serenis-
81.m_o senhor infante tem havido, mesmo nas vizinhanças elo paço, vociferações se
chclosas e insultantes para sua alteza r eal, sobretudo, e até vias de facto contra 
alguns individn os, não r eprimidas nem castigadas ao depois . Todos esperam veT 
~pp~r~cer quanto antes uma decl:uaçfio , p~la qual sua alteza r eal repita, depois ele 
lestltmdo aos votos do povo portugí.lez, os mesmos magnanimos sentimentos que 
espontaneamente expressou qnando foi chamado a governai-o. Todos sabem que 
0 co.ração nobre de um príncipe portuguez j amais poderia abaixar-se a manifestar 
senttmeutos que não fossem por elle mesmo d ictaclos; c todos confiam que sua 
~lteza real, depois ele haver conquistado a estimação e respeito elos maiores sobe~ 
lanos ela Europa, ompregan1, para conservar tão Lem mer ecida opinião, os mes
Ulos meios que lhe scrvirmn para aclquiril-:1, e que tão facilmente tem ao seu al-
cance. . 

Referindo-mo ao que tive a homa ele expor nos officios precedentes, passo 
~gora a remetter a v . ex. a co m o n . 0 1 a inclusa copia elo proj ecto ele tratado entre 
0~'t~lga1 e o Brazil, tal qnal foi r edigido pelo marquez el e Barbacena., a fim de 

sohcltar sobre elle n. opinião elo s ga.binetes ele Vienna e ele Londres. N' este proje
cto observará v . ex." qne se ha.viam deixado em branéo os artigos csse'nciacs, isto é, 
08 que ~lizem r espeito á successão elos dois ramos ela augusta casa ele Bragança, e 
~ne des1gnarei debaixo do nome ele pacto ele fam ilia . Não sendo possivel solicitar e 
~ eceber a tempo instrucçõcs a este respei~o, e julgando-me suffi cientemente intei
~ aclo elo .que os interesses ela cor ôa e ela nação portug ueza exigem a este respei
. o, tome1 sobre mim encher uma tfto importante lacuna, apresentando, para serem 
lns:riclos entre os artigos 3. 0 e 4 . 0 elo proj ecto elo marquez ele Bar1acena1 os dois 
arttgos que r emetto inclusos debaixo elo n .0 2, declarando (p. se sabe) que obrava 
espoutarieaniente e sem instrucções . T enho a sati sfaç~LO ele assegurar a v . ex. a, não 
s~ que o dito marqncz approvotl os tacs artigos, mas que elles foram plemimentc 
a( optados por este gabinete, juntamente com o projccto de que formam parte, e 
Jue. o mini.stro ele I nglatel'l:a. no Brazil, assim como o de Austria, .rec~berão or-

ens as mais m·gentes e r}oslt1vas r}arn. r ecommencbr a. IJrompta a.bcbcacao e a ex-
pecl· •· ' , . IÇao ele plenos poderes para à Europa, para conchúr o tratado proposto, no 
1.!-asu qne o nosso governo concorcle, como é ele esperar, na sua aclopção . 
t Tambem elevo levar á presença ele v . ex. a a copia; n .0 3 elas bases ele mn tra-· 
aclo ele commercio entre Portugal e o Brazll, que suggeri ao marquez ele Barba

cena, e em que elle inteiramente concorclon, promcttonclo solicitar as instrucções 
llecessarias no Brazil para o levar, se o no sso governo q1úzer, a effeito. 
t' Todos estes documento s se achavam promptos c o marqucz ele Barbacena a par-
Ir. no corrente cl'esta semana, qu,,.'tnclo chcgar.am as noticias ele Portugal, a que 
~c1m.a allucli, e posto que ellas não ineluzam o ministerio britanuico a hesitar no 
c eseJo ele accelerar a abdicação ele sua magRstac1e oi-rei meu senhor, confesso 
comtudo que r eceio que as informações elo marqtlez ele Barbacena e os seus 
~sfo1:Ços não sejam agora tão favoraveis á conclnsão cl'este negocio, como seria ele 
c b8~Jar, pois repito a v. ex .", como já escr evi ha dias, que a plena e completa 
~ C\lcação se conseguirá sem a menor duvida e promptmnente, se ntio acontece-
! e1n na E" · · J f · J J .. • . lll'Opa ll1ClCLentes que açam vanar o estano CLa questao, e CUJas conse-
~~~encw,s , entre outras mtútas, poderiam ser a interrupção elo pagamento que oBra· 
~~l to~~u a seu cargo ela nossa cli:vicla em Inglaterra, e o compromettimento elas 

açoes entre ·Portugal e as colomas que lhe restam. 
ser Avroveito esta oc.casião para r emetter a v . ex.n a copja anthentica (que re
cla· vel para ~anelar depois . ela ~hegaela ele sua alteza real a Lisboa) elo prot?collo 
l1l conferenCia ele 12 ele pneu'O elo corrente anno em LoLLclres (n .0 4), e Jgnal
sch~te (n.o 5) copi~• ela carta ~ue por ordem .ele sua alteza r eal escrevi a N. Hoth
\7 .llcl para aiTaDJar o negociO elo empresbmo, que desgraçadamente, segundo 

eJo agora, não se pôde verificar. 
\7 Cumpre-me accusar a r ecepção elo despacho n . 0 2 r eservado , asseg·uranclo a 

~ .e:x:.a que fiz o uso possível elos documentos que n' elle· se contêem, para conse
gtur a suspensão ela partida elas tropas in"'lezas el'esse· reino, porém inutilmente, 

31 b 
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pois me parece que ap enas se conservará ainda J?Or ponco tempo um numero Nele 
t ropas sufficien.tes para guarnecer as torres, apmadas por algumas embarcaçoes 
de guerra. 

Finalmente não fecharei este officio sem affirmar a v . ex . a, em cumprimento 
do meu dever, que a corrcspondencia austríaca e russa de L isboa es t:.í em tu_do 
de accordo com !:), de sir Fredcrick Lap1b, lamentando as possíveis consequenc1as 
da reacção que inesperadamente se opera. 

Rogo a v. ex.a beij e r espeitosamente em meu nome a augusta mão do sere-
nissimo senhor infante regente. . 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 19 de março ele 1828.-In.mo e ex .mo sr. conde 
de Villa Real. = lJtlaTquez de Palmella. . 

Doc umentos a que se reftlr e o olilcio s upra 

N .0 1 

Article 1°1
• Sa majesté l'empereur dn Brésil cléclare, en compliment de ses r é

solntions antériem·es, et en vertu des considérations qui préceclent, que les den::x: 
couronnes dtl Brésil et du Portugal r esteront à l'avenir ot à j amais séparées, et 
ne pourront-être ele nouveau réunies en une même personne, sauf dans le cas e::x:-
plicitement statué par l' arti.cle suiva;nt . . 

Art. 2. Son altesse royale l'infant régent du Portugal rcnonce formellement, 
au nom ele sa m~j esté la r eine D . JYiaTia II, de sos héritiers et successeurs , à tont 
droit ou prétention à la succession au trône du Brésil, excepté dans le seul cas 
ou aurait lieu l'extinction entiere de la branche impérü~le ele la maison de Bra
gance, régnante du Brésil. 

Et par contre sa majesté l' ompereur clu Brésil renonce de sou côté forrnelle
me11te ponr lui, ses héritiers et successeurs, à t out droit ou vrétention à la suc
cession du trône clu Portugal, excepté dans le senl cas1 oú la branche royale ele 
la maison de Bragance, r égnant n.u Portugal, v iendr-ait à s'éteinclre totalement. 

Art . 3 . Sa majesté la reine D . Maria II et ses descenclants légitimes régne
ront en. Portugal conformément à l'article 5, titre ler, et l'artícle 86, chapitre IV, 

titre v ele la chm·te constitntionnelle ele ce royanme, et les hantes parties contra
ctantes, voulant régl er l'ordre de succession~ et ele r eversion dan s les deux bran
ches régnantes de la maison de Bragance dé.la maniere la plus formelle et posi· 
tive, et imprimer à cet acte le plus haut degré de solennité et de stahilité, en 
l'inserant clans le présent traité, sout couvcnucs de ce qui suit . . 

(Suivan t les conclitions de cc pacte ele fam ille, ainsi qn'elles auront été étabhes 
par les parties intéress@es.) 

Art. 4 . Dans le mêmc btLt ele régler définitivement les rapports entre les deu::x: 
couronnes et leurs sujets respectjfs, les puis~'lnces contractantes uommoront iro
mécliatemont apres b sig11ature cln présent acte, eles plénipotentiaires ele part et 
d'autre, afin de se réunir clans le plus bref délai possiblc à .. . pom négocier et 
conolure nu traité de commerce, basé sur les intérêts r eciproques eles deux pays 
et de nature à consolider à perpétuité eles r élations amicales qui subsistent entre 
les cleux nations c1'une même origine . · . 

Art. 5. L es l1autes parties contractantes s' obligent non seulem ent b. commU111-
quer le présent traité aux cours leurs arriies et alliées, et spécialement aux den~ 
puiss~mces mécliatrices du traité du 29 aout 1825, qui a si heureusement rétab_h 
la pmx, et la bonnc harmonie entre les deux états ch1 Brésil et clu Portugal, maJS_ 
elles s' obligent encore muttlellement à demancler l 'accession eles elites pníssances 
à cbacune eles clauses dn présent acte, et à obteuir leur garantie. 

Art. 6. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications eu seront échangés 
à . . . dans I' espace ele quatre mois ou plutôt si faire se peut. 

Eu foi de quoi, etc . 
Está conforme. =José Br.tlbino de Barbosa e A1·au;'o. 

N. 0 2 

Artiele 1cr Sa maj~sté l 'empereur D . P edro, ayant abcliqué cn faveur de sa 
fili e D . Maria d~l Glona la couronnc de Portugnl, los cloux hantes parties contra-
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ctantes convícnnent que les dcu;c brauches de l 'angLlste maison ele Bragauce cle
meurent clorénavant séparés, l'une eles cleux devant régner au Brésil et l'autre eu 
Portugal. La branche impéría.le se compose ele sa majesté l'ernpereur D . Pedro 
et ses descendants, · à l'exception seuicment ele sa filie D. Maria da Gloria. La 
br~nche royale se compose ele sa maj esté D. Maria II et eles autres princes et 
:pnncesses descenclants de sa majcsté feu le roi Jean VI, à l'exception de sa ma-
Jesté l'empereur D. Pec1ro . o 

. Art. 2. La succession dans chacu.nc eles deux branches am'a lieu cl'a1wes les 
}OIS COUStitutiouueJles de chacuu eles deux pays et jamais Ull J?l'ÍUCe OU p~: incesse 
de l'uue eles denx branches ne pourra être appelé à la succession de l'autre, ex
cepté seulement dans le~ cas ele l'exti nction total~ do l'une eles cleux branches ; 
dans I: qnel cas il est staLué que le prince régnant de la brauche survivante aura 
le ~drott de faü·e le cho ix de l 'une eles cleux conronnes pourvn que clans le moment 
Iueme ou sou choix sera cléclaré il t.ransmette l'antre à celui de ses enfimts on ele 
ses hériti ers qui trouvera être le second dans la ligue de successwn. 

EstA conforme. =Jusé Balbino de Bm·bosa e. Araujo. 

N.• 5 

, Havendo as duas altas partes contratantes clete~ominaclo proceder quanto aptes 
~ negociação de um tratado ele commercio, que alJrace todos os inten:)sses mutuos 

os dois paizes, e contribua a consolidar para sempre as amigaveis relações que 
devern subsi stir entre nações ele uma commum origem, e desejando desde já fixar 
as l?ascs sobre as qnaes o dito tratado deverá fnndar-se, convieram nos artigos 
~relnninares seguintes, os quaes desde a ratificação · do presente tratado ficarfio 
1ll1mecliatamente em vigor. 

Artigo 1. 0 Todos. os gene1·os de producto ou manufactura. de um elos dois }Jai
z~s, . que forem aclmittidos a const1mo no outro, .pagarão sempre um terço menos ele 
dtrettos de entrada do que os generos idcnticos do pro dueto de. qualc1uer outra nação. 

Art. 2. 0 O art igo precedente não tolhe a qualquer dos dois governos a facnl·· 
dade de levantar ou abaixar os direitos sobre qnaesquer generos estrangeiros ou 
tuesmo ele prohibir a sua entrada. 

Art. 3. ° Fica entendido que qualquer fuvor commercial feito por uma elas par
tes contratantes a qualque1· nação estrangeira se entenderá desde logo estender-se 
a Portugal e ao Brazil. . 

Art. 4. 0 Os navios portnguezes q ne levarem generos de procltwto nacional, <? 
08. n_avios brazileiros carregados de generos brazile·iros, serão rec iprocamente acl
tn~tttdos em todos os portos dos dominios das duas corôas, pagando os mesmos di
l'eltos de navegação ou de porto que pagam ou pagarem os nacionaes. 

Art. 5. 0 Não se entende pelo artigo precedente prejudicar a navegação costeira 
ou de_ cabotagem, que cada u.m elos dois governos reserva como privativa aos seus 
proprlOs navios. 

Art. 6.0 Estes artigos preliminares elo tratado de commereio ficarão em v1gor 
por espaço ele .•. 

Está conforme. =José Balbino de Barbosa e A1·aujo. 

N.• 5' 

t L?nclres, 12. d~ janeiro d~ 1828.- S~nhor: -Tendo commnnicn.clo a sua al- . 
. eza leal o seremss1mo senhor mfante D. M1guel, r egente ele Portugal, o que se pas
sou entre nós ácerca do emprestimo que sua alteza real pretende contratar com a 
"Vossa casa, acho-me auctorisado a expor-vos por escripto as segtúntes propostas : 

1. 0 Qne adianteis ao governo portnguez, sobre um bond assignaclo por mim, 
fiomo plcuipotenciario elo r egente de P?rtugal, a somma de 200 :000 libras ester-

nas, a qual somma deverá ser remethda para Portugal, parte em prn,ta e parte 
e:rn letras de cambio, pagaveis a sessenta dias de clata . 
de 2 o~ Ess~ somma v o~ será embolsada no praso de quatro an~os ~m pr~stações 
e ~0 . 0~0 hbras esterlmas em cada anno, devendo ter Iogar o pnmmro pagamento 

lU .Jane1ro ele 1829, e os tres outros nos tres seguintes a.unos . 
1 N~o tTanscrevcmos o n.• 4 por estar a trn.clucçii.o a. png. 158 cl'cste tomo. 
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3. 0 Até final embolso do cmprestimo o gove_rno portuguez compromette-se a 
pagar o juro ~u:.nual ele 5 por cento á vossa casa pela somma que for devida . ~ 

4. 0 O goveruo britannico será solicitarlo por sua alteza r eal para gara_gtJr o 
embolso elo r eferido emp1·cstimo. 

Como a partida elo ser enissimo se_nbor infante estú fix ada para ~\,manhã, es_p ~ro 
que me habilitareis a dar sobre este mtercss~nte_ assumpto n~a r esposta decistva 
c satisfactoria a sua alteza r eal-antes do mew dia ele ámanhn. 

Sou com muita attenção vosso mni obediente servidor. -A N. Rothschild, Es
quire . _:_ Palmella .. 

Offic io 

(N. 0 176 rcscnado) 

In. mo e ex . mo sr. - Espero que os officios que dirigi hontem a v. cx.a pelo 
barco ele vapor cheguem á mão de v. ex. a muito primeiro do que este ; e não ha
vendo np.cla que acr cscentm·, pela minha parte, ao que n'elles expuz, limitar-me
hei a r epetir em poucas palavras, que a ·sensação causada aqui pelas ultimas 
noticias ele Lisboa, tem sido mui desfavoravel, e que os officios das legações es
trangeiras n'essa côrte estão todos conformes em pintar com côres bastantemente 
sombrias a perspectiva que ahi se apresenta, e indicam o r eceio de uma nova cTise, 
em lagar de annunciarem, como todos esperavam, scenas sómente ele jubilo e de 
reconciliadl.o. 

Estou ~bem certo que o que acabo de r eferir será· plenamente confirmado pelo 
teor das instrucções que se expediram a sir FTederick Lamb, e pelo que o prín
cipe E sterhazy escreve ao conde de Bombelles, de que v . ex.a r eceberá sem du
vida communicação. Emquanto a mim, julgo do meu dever sustentar quanto posso 
a inverosimilhança dos r eceios que se conceb em para o futuro, fundando-me na 
firme convicção que tenho, ele que nada poderia induzir um príncipe portuguez a 
manifestar opiniões e r esoluções qtw não fossem suas proprias, ·e muito menos a 
deixar ele as manter, depois ele as haver publicamente manifestado. Entr~etanto é 
certo que a]gmna declaração bem ex plícita ácerca ela carta constitucional e da 
fidelidade de sua alteza r eal ao seu jm·amento, seria o. meio mais facil de desva
necer as infundadas suspeitas que clesgraçada.mente se espalham. 

O marquez ela Barbacena parte :hnanll?i para o Rio de J aneiro, e r epito a 
v . ex .a, que não poderia , na minha opinião, haver a menor duvida ele qne a sua 
çhegada áquella capital decidiria immediatamente a completa abdicação elo senhor 
D . P eclro IV e a vinda da senhora D. lVIaria II para a Europa, se as ultimas no
ticias ele Portllgal não viessem suscitar talvez novos obstaculos á prompta decisão 
cl'este negocio; e elevo singelamente confessar que tenho algum r eceio ele que as 
ordens expedidas agora pelo governo britannico ao seu ministro no Brazilnão se
j am tão instantes e peremptorias, como aliás teriam sido . 

. Cumpre-me accusar a r ecepção elo despacho n. 0 3, em que v . cx .a se ctigna 
approvar a conducta que segui com o marquez de Loulé e os conselhos que lhe 
dei . Peço comtuclo a v . ex .a novamente instrucções mais claras a este r espeito, 
desejando saber se ·o serenissimo se11hor infante r egente, no caso de maior demora 
do dito mar~uez em Inglaterra, levará a bem ou não que eu procure mostrar-lhe, 
tanto_ e~ mmha casa como fóra d' ella, o desejo que necessariamente tenho ele 
contribuir para que uma tão illustre hospeda possa gosar todos os divertim entos 
que offerece este pai~. É justo acrescentar que sua alteza até agora se tem abstido 
de apparecer nas socle~lacles onde desejam convidai-a, e unicam ente tem j antado 
duas ou tres ve21es em casa ele pessoas que tiveram a honra de a conhecer em 
Lisboa. 

Deus guarde a v. ex.!l Londres, 20 ele março ele 1828. -Ill.mo e ex. mo s1·. 
conde ele Villa Real.= lJrJa1·quez de Palmella. 

Decre-to 

Convindo ao serviço elo estado elevar quanto antes a força ela guarda real 
cln. policia de Lisboa ao seu estado completo; e não sendo praticavel por ora a 
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disposição do artigo 2. 0_ da r egulação annexa ao decr eto de 10 de dezembro ele 
180_1 sobre a composição cl 'aq_twlla guarda real, porquanto a força a q_ue estão r e
clnztclos actualmente os corpos do exercito não permitte tirar cl'elles o numero de 
soldados preciso para completar a força ela mesma guarda real ; por todos estes 
ponderosos motivos: hei por b em, em nome de el-rei, mandar aclmittir a assentar 
praç?. na r eferiela guarda r eal aq_uelles voluutarios q_ue se offerecerem para n 'ella 
sel:vu·em, ainda q_ue estej am sujeitos ao r ecrutamento ela primeira linha, e tendo 
a 1cl_ac1e e mais circurnstaucias determinadas na sobredita r egulação, a q_ual sou 
serv1elo alterar para este effeito sómente, observando-se o que se acha determinado 
})elos decretos de 27 de jnneiro e 1. 0 de setembro de 18~õ. 
. O conselho de g uerra o tenha assim entendido e faça executar 1 e:x:peclinclo os 

despachos e mais co rnmunicacões necessarias . Palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, 
em 21 de março de 1828 . , (Co?n a rubn'cet de i>Ua altezct o senho1· infante ?'e
gente.) = Conde do Rio Pardo. 

Despacho 

(N. 0 1 rcscr\'ado) 

. p evendo, em execução das mais positivas ordens de sua a lteza r eal o scr e
n;ssnuo senhor infante r egente, p ôr ao facto a v. s . a dos acontecimentos q_ue se 
~eem passaelo depois ela chegada do mesmo augusto senhor a esta côrte e ela sua 
1~'>tallação na regencia cl'estes r einos, não posso dispensar -me ele chamar a atten
l ao ele v . s .a sobre algumas circnmstancias e particularidades que têem occorri
c o, as quaes remontando a causas anteriores de grave importancia, que por ven
tura terão escapado á penetração d'aq_nelles que hão r esidiclo fóra do theatro 
aonde ellas têem produzido os mais funestos effeitos, cumpre q_ue eu haja de re
corclfll-as. 
f E um facto geralmente sabido q_ue os princípios democraticos da revolução 
ranceza r eappareceram desde o anno ele 1820 em q_nasi toda a peninsul(L italia

na, em Hespanha e em Portugal, e ameaçaram em março ele 1821 a França mes
:rna, apesar do seu governo representatiYo . 

N Seria ocioso entrar aqui nas particulariebel es occorrielas n'estas epochas, ellas 
8~0 clemasiaclo conheciclas ; comtndo cumpre observar q_ue os gabinetes das prin
CI_paes potencias da. Europa, vendo ameaça.cla a segurança elos tbronos e o princi
Pio europeu, ameacaclos' finaLucnte todos os direi tos e toda a orbo·anisação social, 
tr t ' a aram de derrubar e empenhar todos os seus r ecursos para debellar completa-
lllente o espírito e organisação clemocmtica em q_ualq_uer parte oncle ella appare
cesse . P elos esforços da política d 'essa côrte elesappareceu a r evolnção elo Pi em on
~e? e foi completamente destruída a ele Napoles ; pelos do gabinete elas 'fulb erias 
01 c1errnbaela a organisação clemocratica em H espanha. 

E pois aq_ui o Jogar opportuno ele r ecordar a v. s. a q_ue não aconteceu assim 
a Portugal. A pesar ela r ebellião elo Porto de 24 ele ag·osto ele 1820 t er produzido 
os mesmos e ffeitos do estabelecimento de uma constituição, q_ne mais propriamente 
se cleyia ch~mar uma democracia r eal, a nação por tugueza, essencialmente mo
narclnca, t eve logo em execração os principiqs proclamados, e a r evolução em 
~O~lcos mezes cl? _um a ~utro angulo ;lo r eino, por q_uasi um sentiment_o u~ani~e , 
despertou o espmto namonal. Cumpna haver um chefe que desse o pnmeuo gn to 

e sa~vação dos direitos soberanos, e q_ue se clispozesse a salvar a corôa e a mo
narchla. A Providencia chamou para este nobre feito a um príncipe da augusta 
ca~a _ele Bragança, e coube em sorte este memoravel procedimento ao augus~o 
Prtnc1pe q_ue hoje occupa a regencia d'estes r einos. · 

Nenhuma intervenção estrangeira, pois, foi necessaria para restaurar o throno 
~a~ monarchia e o pri?-cipio europeU: e~ Po;_·tugal. As l?otencias ela Europa pre~

lam em conseq_uenc1a toda a sua aelmu·açao por um facto q_ue salvava este rei
no? e q_ne pelas suas conseq_uencias j)romettia a futura sal vaciío e consolidação do Pl'In . . ~ ctpw monarchico em toda a península. 
d Apesar d'este memoravel acontecimento, o espírito clesorganisaclor e o elemento 

ernocratico vencido não murcharam em todas as suas esperancas ele fazer reap
Parccer os seus planos, e de r etomarem pelo menos a principaÍ influencia em os 
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negocias do estado par a. collocarcm tudo, nrLo em um andamento r eg nlar e mocle
raclo, mas sim no ela revo ução. 

Abstenho-n1e· ele refer r os factos e circumstaucias que oceorreram clepois do 
anuo ele 1823, que provariam sob ej amente aquelle plano c aquellas vistas . E.s~e-s 
factos e estas circmnstancias não escaparão por certo a quem tem um esptnto 
penetrante e conh ece c examina de bon, fé os negocias do seu paiz. 

V. s." 'não ignora quanto alg umas côrtes europêas , temenclo a influencia. ~lo 
espírito r evolucionaria em Por tugal, se pronunciaram contra as disposições e. v ts
t as de sua mag·estade o senhor D . João VI quando pensou em sua polit ica r esta
b elecer a antiga organisação pr imordial eb monarchia . Do conhecimento d ' es~a 
exigencia de alg uns elos principaes gabinetes, ·quando se compara com a t heon a 
d'aquellas ant igas inst ituições, em qne a extensão do poder Teal er a de tal modo 
lata, c1ue até n a pTomulg·aç!1o e saucção prestacb e dada a alguns dos capitulas e 
supplica~ dos estados se servia. elos termos «cer ta sciencia, pleno, Teal e absoluto 
poclen, concluem aquollcs que seguem passo a passo a poli t ica elo estado, que os 
ditos gabinetes temiam que, apesar d 'esta extensa latitucl e do poder r eal , a influen
cia el a r evolução debellach po c1 esse conduz ir os negocias então a um anclamento 
opposto aos inter esses do throno e c\, nccessaria consolidação do pr incipio monar
chico na peninsula . 

U ma nova epocha, um facto importantíssimo vem dar ulteriormente nma noYa 
direcção aos negocias e inter esses ele Portngn.l e á polí ti ca dos gabinetes. A q~n:ta 
constitucional de 29 de abril de 1826, estaLeleceuclo cle:;de logo um novo cliretto 
p ttblico portug uez por ser emanada do principio que formava pal'te essencial do 
actL1al direito publico universal da E m opa, foi estab elecida em Por tugal; mas 
desde o momento em que fo i jnrada, o espi:rito da r evolnção democmtica ele 1820 
julgou ganhar um completo triumpho, e se apoderou el o modo mais espantoso da. 
(lirecção dos negocias, calcando sempre que podia os elementos monar chicos ela 
carta., demonstrando pelos factos a sna tenclen~ i a a }JÔr a cober to da mesma carta 
tudo no andamento ela. r evolucão ele 1820. 

Não ; e t ratou ele segui i· ~ rigor ele }Jrin cipios, mas sim a marcha cb revolu
ção. Se se tivessem seguido os caminhos legaes indicados pela nat ureza cl 'aguelle 
direito publico em harmonia com os nosso:; antigos habitas e principias, similhau
tes agitações por que t emos passado não t eri am col locado estes r einos em grandes 
difficuldades ; mas b em longe el e seguirem u rna v er cch de princip ias mona.rchicos, 
t entaram de agitar os povos c de lhes torn m· a quer er incutir que o lJassaclo fôra 
para elles o t empo elo arb itrari a, e que uma nova era se devia abrir, fundada nos_ 
elementos desorganisadores da soberania popular, qn::mdo ao mesmo tempo se es
cuclavam com o prin cipio europeu e com uma hypocr ita aclhesão ú soberania . P or 
esta tenclencia seguida sem disfarce, uma serie ele factos e ci1·cum stancias se a pr~ 
seutaram logo, demonstJ·ando a invasão da democracia sobre o elemento soberano, 
sobre a dignidade da corôa e sobre a mesma carta . 
. Bastará referir poucos factos para• o demonstrar de um modo trinmphal. Seja 
o primeiro o da hmü nosa proclamação do governo publicada logo que chegou .a 
carta, a qual foi immediatamente tratada pelo partido clesorgauisador como sedr
ciosa só porque estabelecia e pr oclamava uma importantíssima e legal verdade, 
de que a carta era inteiramente cliffer en te ela constituição revolucionaria ele 1822. 
Em co~traposição áqu~lle~ 1)riucipios ela referida proclamação appar eceu um ac~o 
na .mms g:rave matena , que poz no mais funesto andamento a carta, e ele cuJO 
pm?go só l~v.rou P ortug.al ele gTancles catast rophes a camara elos par es com a sua 
attltude r eJmtante. Fallo elas instrncções pata as eleições, instrncções que pe l' ten 
cem ex actamente ao principio ele Burk e, isto é, que elle dizia cc ser em proprias 
elos c~~culaclores modernos, que t endem a enfraquecer toclo o espírito nacional e 
a cleb thtar o centro da acção do poder leo·al» infrin o·i1:am manifestamente a carta 

1 . a ... ~ o , b 
e se c esvtaram o espm to ü'ella . Sej a o segi.mclo o da teudencia dos escriptos 
1mblicados n 'essa epocha, os qcmes foram um vehiculo da anar chia, mil vezes 
mais p erigosos os publicados nos t res primeiros mezes do que os publicados nos 
tr es annos da r evolução. F inalmente, nfto se }Jóde desconhecer por cm1 a serie de 
factos occorridos o pendor que as causas tomaram, mui alheio elo rigor ele princjpios . 
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l ~- s. a está ao facto elos r eceios que as g1·andes potencias manifestaram ~\,cerca 
c 0 ~ndamento das cousas em Portugal, elo r1ne gL1ion a sua alta política e a sabe
dona das suas v·istas a r emediarem um mal de tanta transcenêlencia, promovendo 
0

. trmmpho do rigor ele prin cípios sobr e o acabamento de uma influencia clesorga
llls~dora, e a prepararem as negociacões para dar uma estabilidade a Portugal. 
. O que se passou previamente ao' r egresso de sua alteza o serenissimo senhor 
Nfante r egente mostrará ao espírito penetrante os fundamentos cl 'estas asserções. 

0 clecreto cb sua nomeação IJ ttra a r egencia cl' estes r einos, seu augusto irmã.o dá 
uma pmva bem patente ele · que 1Jela firmeza de caracter cl'este príncipe julgava 
a. S~la alteza na posição de r emedia r os males de P ortugal e ele consolidar o prin-
0'P10 monarclüco . 

E?l pi:esença, pois, elas dechlCçÕes que acabo de faz er, não era equivoco qual 
pocl~na ser a alta política cl' este príncipe logo qtle se installasse na r egencia. Não 
p~cha ser ontn:L que não fo sse o consolidar o principio mtmarchico, e dentro da 
esphera ele rigor de princípios actuaes desvanecer a influencia da revolução. 
l O espírito, porém, cb r evolução, vendo perclicb a sua influencia nos negocias 
c 0 ~ staclo, vendo qtle havia uma marcha firme, minou e agitou logo tuclo para 
8~1sc1tar clifficuldacles ao .governo ele sua alteza, excitar r eceios em alg uns dos mi
nlstros estrangeiros acroclitaclos junto de sua alteza, a fim ele darem como eqtú
vocas as intenções do mesmo augusto senhor. 
t~ 'l'ri stemente, sejam quaesquer que forem os fins ele alguns d'estes ministros, 
~em-se deixado surprehcn der por es tes inftmdaclos r eceios, e têem em consequen

Cla collocaclo o govemo ()m uma posição summamente melindrosa, que, debilitando 
a . sua acçfio, . pó ele trazer comsígo graves pertmbações a este r eino e talvez á pe
Utnsnla. 
. É sobre este ponto essencial que sua alteza ordena a v. s .a haja de }Jrestar a 
sua mais profunda attenção, e para es:;e effeito, antes ele lhe communicar as or
dens elo mesmo augtlsto senhor, t erei previamente ele o informar elos seguintes factos. 

N Sna alteza, desde o momento da sua chegada, desenvolve:u a maior moderara e os principias da mais profunda política. Sua a lteza evitou a r eunifio elas 
ropas, que deviam j unt::tr-se no clia ela sna feliz chegada. Sua alteza evitou o 

apparecer em os primeiros dias ua ci.clacle pu,ra evitaT que o socego publico se 
i~ertnrbasse por qualquer modo . Sua alteza recebeu com a mais generosa affa;bi
Iclacle todos os indiv iclnos mais compromettidos na r evolução. F inalmente, todos 

08 s~us passos n 'este ponto foram essencialmente conformes com o que se con· . 
"V"euc1onou nas conferencias ele Vienua n'estc assumpto . Entretanto as camaras 
continuava~ nas _suas fnncções legislativas . 

Sua alteza passou a nomear os seus ministros, al g· tms conselheiros de estado e 
alg~lns commanelantes de corpos e generaes ele províncias. Sua alteza r eal, usando 
assll:U elas prerogat ivas que lhe são inherentes e indisputaveis, t em preparado o 
~am~nho d~ rigor ele p_rincipios, mas ? espírito de vertigem elo partido exaltado 
c a 1 evolnçao tem quer1do fazer acred1tar que o uso de taes faculdades era uma 
t e~clencia nuo conforme com os priucÍ}JÍos estabelecidos. E ste tem sido, pois, o 
nltu~o l'ecurso ele que tem lançado mão para entorpecer a acçã.o elo governo . 

. · s~l~ alteza, julgando como passo preliminar para a consolidação elo rigor de 
Pllnctptos a clissoluçlío · ela camara dos deputados, usou da faculdade do poder 
~oderador, dissolvendo-a . E sta medida não podia cleixar ele ser uma elas de mais 
lUstaute necessidade. Seria um deselouro nacional que continuasse a existir uma 
~amara aonde se achavam trinta e seis deputados que assignaram o famoso pro
l~sto contra quaesquer innovações que se fize sse m na constituição democratica de 
t .22; portanto, que não podiam esposar senão hypocritamente os principias d'es
t a~ actt1aes instituições, e que esperariam, depois ele t er preparaclo tudo para ten-
a~em passar outra vez áquella orgauisacão, a O}Jportunidade que lhes offerecia a sua · · · ~ l' ln1e1ativa na r eforma ela .carta no fim 'dos quatro annos; camara onde, alem 

~- aquelles protestantes, a maioria ele sessenta e tantos era de deputados das ex · 
f)u~ctas côrtes; camara que, em rigor ele .princípios .e pelo modo com que foram 
leS;'ts as eleições, era antes composta dos r epresentantes ela r evolução do anno ele 

.. 0 do que elos r epresentantes ela nação. .• 
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Era consequente qnc da cxistencin ele tul cau~ara, ele c-:"0?- tribuna publica~ 
cada pnsso saíam principi.os evidentemente contranos ao espn·lto da carta e á ch
gnidacle ela ccrôa, sendo muito mais perigosas no momento em que sua alteza co
meçava a r eO'er estes r einos, deveria sua alteza eomprehender na sua alta sa?e
doria a nece~sidaele inquestionavel da sua dissolução. Sua altez;a, pois, possmdo 
cl'estes princípios, usou da sua prerogativa d issolvendo-a, ouvindo o con. elho de 
estado na conformiclacle da carta, e chamanclo a esse mesmo conselho todos os 
conselheiros ele estudo, mandando logo por decreto do mesmo dia proceder a no
vas instrucções em harmonia com :1 carta para a.s novas eleições para as côrtes 
geraes . As antigas instrucções, sendo provisorias c não uma lei regulamenta r1. a 
CJ_ua1 ainda não existia, era elas attribuições ele sua alteza pelo§ 12.0 elo. artigo 7a.o 
ela carta promulgar outras que fossem inteiramente conformes ao rigor ele principias . 

Apesar, porém, el'esta conclucta franca, d'esta firmeza ele princi1Jios, pocleram 
infor mações, ao que o governo suspeita, elos elesorganisac1ores, surprehencler a bo_a 
fé do conde de Bombelles, ministro cl 'essa curte junto ele sua alteza, e do emba1· 
xndor ele Inglaterra, ao ponto ele dirigirem ao conde ele Villa Real as notas e~as 
copias n .os 1 c 2, ás qnaes por ordem de sua alteza respondi com as das copws 
n. 05 3 e 4 . Pela do conde ele Bombellcs, especialmente, v. s .a verá os termos em 
que elle se expressa sobre as noticias que tinha d'une manie1·e lt ne poztvoi1· guere 
en dotGte1· . 

Apesar das respostas terminantes que foram dadas, t êem continuado os seus 
r eceios, não sobre este assumpto, mas sobre outros que têem sensibilisaclo a sua 
alteza pelos desejos que o mesmo conde tem mostrado ele mna manifestação pn
b líca, elo governo ácerca cias suas intenções, a qual não póde, nem cl.eve ser outra 
senão a dos actos elo mesmo governo, nem tal manifestação foi estabelecida n~s 
conferencias ele Vienna. l\1ais clesagrad:wel tem sido tambem a sua alteza a attl
tucle que mr. Lamb tem tomado pelos me;;mos infnndaclos receios, apesar da fra~
qucza cl' aqnella }Wimeira transa.cção, peln qual poder ia jnlgar da inaltera.vel poh
tica ele sua alteza. 

Sua alte:.~a , havendo manifestado o desejo que tinha. ele que as tropas britau
nicas se demorassem mais algum tempo em Lisbon, o conele ele Villa Real assiJJl 
o manifestou ao embaixador ele Inglaterra na sua conferencia ele 4 do corrente, 
por isso que o protocollo elas conferencias engajavam o governo britannico sobre 
o acquiescer a esta manifestação elos desej os ele sua alteza, ao que o dito embai
xador r espondeu qne, marcando o mesmo protocollo que as ditas t ropas voltasseJJl 
quanto antes a Inglaterra, vzt qu' elles ont ·rempli entierernent le bztt q~te les cleux 
gouv~?·nements se proposa-ient) c conclniu que as perturbações que tinham occorriclo 
depo1s ela chegada de sua alteza eram de natnreza à j'ai1·e désire1· que les t?'oupes 
anglaises n' en soient point témoins. 

Parecia que depois cl' esta declaração as tropas inglezas embarcariam ; mas 
:ficaram, e tem occorriclo o muito clesagraclavel facto de parecerem animar mu 
particlo agitador, podendo ter graves consequencias uma similhante tolerancia. 

Emquanto, poi s, pelo proximo paquete não faço ulteriores communica.ções a 
v . s.a, é sua alteza servido que v. s.a, logo que r eceber este clespacho r eservado, 
procm·e ter uma entrevista com sua alteza o príncipe ele JYietternich, em que lhe 
expencla a parte mais importante cl'esta cleclucção e elos factos que a comprovam, 
e que cles.vaneça to~l~s as infunclaclas informações que porvenhu·a ahi possam ofe
gar, r elativas á politJCa elo governo ele sua alteza, significando ao mesmo prinCipa 
que sua _ altez~, con{ianclo tudo nas provas elo magnanimo interesse que sua ma
gestacle un~Jertal e_ r eal apostolica. sempre manifestou pela sua pessoa, interes.s~s 
e socego cl este remo, sua magestacle prestará todo o Cl·eclito á franqueza e r1g1· 
dez elos sentimentos ele sua alteza. . · 

Ordena o mesmo augusto senhor que v . s.a expeca loo·o mn correio com ore
sultado elo que se tiver passado, e que sem r eserva ~om~unique tuelo quanto fot' 
concernente a tão grave assumpto . · 

Deus guarde a v . s.a Paço da Ajuda 22 ele marco de 1828. = Visconde ele 
Scmtcwmn. =Sr. barão ele Vi lla Seccat. ' ~ 

I Na me8ma da·ta, mutati'8 mutandis, EC escreveu ao marqucz de Palmclla, r~:>prc scnÉautc de 
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N otas a que se r e fere o despacho supra 

N .• 1 

Lisbon, march 13th 1828. - The unclersignecl bis britannic maj esty's ambas
~ad_or .oxtraorclinary anel plenipotentiary bas r eceivecl informations that upon ·the · 
~nvltabon of a culpable party in this kingdom the portuguese r efugees have 
~rmecl the proj ect of r eturning in a body v,rith the view of forcing his royal 
~ghness the regent to aclopt a cause not less opposecl to his solemn engagements 
t an to his intentions. 
l As this intelligence ha.s r eachecl the nnelersignecl in a shap e which leaves no. 
c onbt of its c_o r~·cctness, h e loscs no time in bringing it to the knowledge of the 
portngnese government in orcl.er that it may take immecliate anel efficacious mea
snres fo.r ~he prcvention of an enterpr ize fraugbt with such dangerous Tesults. 

. As lt 1s intendecl that this in vasion shoulc1 bear in great part upon the pro
VJ~cc of Traz os Monte~, where preparations have been macle for the goocl r ece
ptlOn ?f the r ebels, the unc1ersignec1 feels it more particul arly bis clnty to call the 
attent10n of the portuguese government to the town of Oporto, anel to r equire 
~ha~ the most efficacious measures shoulcl be taken for the protection of the british 
subJ ects anel property in that town which might be placecl in great clanger by the 
l)rogress of the r ebels . 

. ~l'he unelersigned has the honour to renew to his excellency, count Villa Real,. 
lllJ!UJster for foreign a,:ffairs, the assurance of llis highest consicleration. - H is ex-
ce leney tho connt Vilb Real, etc ., cc ., etc. = F. Lctmb i, , 

N .• 2 

. ~~ sonssigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotenciaire ele sa majesté 
llhpenale ot royale apostoliqne, a a1Jpris, ele maliiere ·à ne pouvoir guere eu clouter, 
~ne les réfugiés portugais qui se trouvent en Espa.g;ne a.vaieut témoigné l'inten
hon ele r entrer eu co1·po cu Portugal ct sans y être préablement autorisés par 
nu acte cl 'amnistie ele la part ele ce gonvernement. . · · 

Au commencement cl'octobre de l'année passée ces hommes avaient concu le 
1~ ême projet conpable, et alors, ainsi qu e le pronve le 3° protocole eles c~nfé 
l.ences de Vieuue, mon s$3igneur l'infaut D . Miguel avait été le premier à 'témoi-
1ner ces craintes à cet égarcl, en exprimant le va:m qu'on s'occupât eles moyens 
~ e }~revenir un mouvemént qui, s'il éclatait avaut l 'arrivée de sou altesse royale 
a 1 Isbonue, pounait la pbcer daus h sitnatiou la plus clifficile et la plus compro
lll.ettante. 
I Le mouvement que sou altesse royale apprehenclait alors aurait infalliblement 
t~~ mêmes conséquences fachenses aHjourcl'hui, si les réfugiés passaient h, frou
"lere avant cl 'avoir été appelés par ·ulJ. acte cl'amnistie eu reg·le et s'ils reutTaieut 
eu masse . 

Le soussigné, eu qualité ele représeutant d 'uu eles gabincts signata:ires ·clu susclit 

~~~~ug)al na cô l'te de Lond1·es, conde ele Orioht, na ele Berlim, c Raplmel ela Cruz Guerreiro, na 
· I eLersburgo. . 
1 ~i s . aqui a traclucçi'í.o ela nota elo diplomata inglez: 

te ."L~sboa, 13 de março ele 1828. - 0 abai..'m assignaclo, embaixador extraordinari.o e plenipo-
11~cmrw. ele sua magestaele britannicu, recelJeu iJ1formações de que, em virtude do convite de 
Volt P~rbdo criminoso qu~ h q. n 'este reino, o.s refugiados p0rtuguezes ~ormaram o proj ee~o d~ 
opp ar em massa com o mtento ele eompclhr sua alteza real a patroemar urna causa, nao so 

os ta aos seus solemnes jtuamentos, mas ainda ás suas intenções . 
du/1Como esta noticia chegou no conhecimento elo abaixo assig11aelo de fórma que ni'í.o offerece 
:Pos~~ a ácerca da. exa~ticl ão,. apressa- se em eo mmm_:Li.cal- :~ ao governo portuguez, a fim de q~e 
lllui a t ?mar mechdas Immechatas e cffieazes para 1mpechr üma empreza da qual podem advir 

Pe: 1e;osos r esultados. · . 
de i ':Vtsto presumir-se que esta invasão seja levada a effe ito em graude parte pela província 
ente 1 az os Montes, onde se t em feito prepar ar a boa rccepcào elos r ebeldes , o abaixo assignado 
do p~(~e partic.u~armente elo s~u dever. chamar ~ att~nção elo governo portuguez para a 7idade · 
tec ã lto, e ~ohc.Jtar ·qt~e as .mais energ iCas pro_v1denCi as se adaptem com o fim de garantu· pro
}lct1 ° aos subchtos bntllnmcos e a suas propnedaeles, as quaes podem ser ameaçadas de grande 

go pelos progressos dos rebelde~. . · 
ne ''<? abaixo assig naclo t em a honra de renovar as. ex.• o conde ele Villa Real, ministro dos 
Rc~~ClOs estrangeiros, os sentimentos da sua mais ::tlta consielcl'ação. -A~. ex." o conde de Villa 

' etc., ~te . , etc. = F . Lamb.u 
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protocole, se croit en droit el'appelel' l'attention clu gouvernemcnt ele sa majesté 
tres-:ficlele sur cet objet important, et il attenel eles rapports cl'amitié qui plus 
que jamais li.Ii.isseot les elcu:x. cours, cl 'être mis á même ele pouvoir clissiper p~om
ptement les inquiétncles que ces nouvcllcs causeront à l:empereur son ~aüre,. 
clont b sollicitucle pour le bien-être clu Portugal et nommement ele monse1goeut 
le prince régent est assez comme à sou ultesse royüle. . . 

Le soussigné saisit cette occasion ponr renouveler à S . E . mr. le comte ele Vtll::t 
Real l 'assurance ele sa consiclération la plus c1istinguée. = Le Comte de Bornbelles . 

N .0 3 

O abaixo assignaelo, ministro e secretario ele estado dos negoci~s estrangeü·os, 
accusando a recepção ela nota que s. ex.a o sr. cavaih ciro Frederico Lamb, elD
baixador extraorclinario e plenipotenciario ele sua magestacle I ritannica, dirigiu ao 
conde de Villa Real na data ele 13 elo corrente, em c1ue s. ex . n declarava ach~r
se informado ácerca ele um partido, que u' este reino havia convidado os refngHl
clos portuguezes em H espanha, em consequencia elo que ha;viam formuclo o J?ro
jecto ele voltar em corpo, com as vistas ele forcarem sua alteza real o serenissnno 
'senhor infante regente a acloptar uma clir ecçã~ opposta ás suas intenções ; 

O abaixo ass ignado, depois ele ter recebido de sua ~üteza as suas reaes orcl ens, 
t em a honra ele declarar a s. ex. a que não consta ao governo, nem officialmente, 
nem por informação particular, ela existcncia do similhante convite, antes, pelas 
medidas que tem adoptaoclo, se acautelou a possibilidade ele qualquer tentativa ela 
parte elos ditos r efugiados. 

O abaixo assignaclo, para comprovar mais a cleclaraçfio que tem a honra de 
fazer a s. ex .a, estim:1 ter opportunidacle de communical' , por copia, a ultima 
nota que o ministro e secr etario ele estado de sua magcstaele catholica, D. Manuel 
Salmon, passou ao encarregado ele negocios de Portugal n'aquella côrte em 10 elo 
corrente, em cousequcncia elas saas reclamações. 

O abaixo assiguac1o aproveita esta occasião para renovar a s. ex . a o cavnlheiro 
Freclerick L amb o protesto ela sua estima e alta consideração . 

Paço ela Ajucla, em 17 de março elo 1828. =Visconde dé Santa1·em. 

Nota a que se refere a anterior 

Muy sen01· mio :-Habiendo elevado al superior cono(;Ímento de su maj estad 
el-rei, mi augusto amo, las reclamaciones ele v . s.a contra, la permanencia en la 
frontera. de Galicia, ele algunos refugiados portug ueses que v. s. a clecia constaba 
á sn gobierno, clirigian órclenes {L las províncias clel Mino y Tras-os-Montes, :fill- · 
giendo la existencia. de nna. fuerza para trastornar el socego de Portugal, tubo 
su majestacl a bien ordenar que, por el ministerio clel clespacho ele la guerra, ~e 
expecliesen las más terminantes órclenes á los co,pitanes generales para que· s111 
escnsa ni pretexto alg uno internasen imnecliatam ente ~t todos los portugueses ~ 
las distancias préfigaclas . 

qumplimentadas por los cap itanes generales y comandantes ele las columnas 
mobiles con el mayor cuidado, pues se les exigia la responsabiliclacl personal, 
c~ntestan todos que no hem podido) po1· más cl·iligencias que han hecho) descub?'Í1' ct 
mnfJU?~, segtm les consta á las auto?·idades portuguesas .fi·onle? ·izas) las. que sabeu 
mm b1en la armonia que las nnestras o-uarclan com ellas · y si atendidas que han ·a I · b ' · s1 o sus rec amacwnes; como les consta así mismo la difer ente conclucta que 
guar.clan los ?'espectivos súbditos) porqtte los poTütgueses lwn cometido 1·obos) ú~jttstos 
ases~natos) Y ot1·os escessos) al paso que los espai'ioles no han ela do el meno1· motivo de 
qtteJa. 

Su majes tad el-r ei mi senor, enter aclo de cuanto c1i se al se:õor secretario del 
despacho ele la guerra el capitan o·eneral ele G-alicia con inclusion ele las partes 
originales, me ha ordenado lo ponga eu noticia de ..). s. a para q Ll G vea lo infun
dadas que han sido Sl6S 1·eclamaciones y se sú·va llarncu· la atencion ele stt gobie1·no 
sob1·e la conducta qtte observctn los po1·tugueses de la j1·ontm·a cem los súbditos dtJ stt 
majestad. . 

· Reitero á v. s.n las seguricla.cles de ·la consiclcracion pa.rticular qLw Je profeso . 
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l Dios guar de (1. v . s. a much os anos . P alacio, 10 de marzo ele 1828.- B. L . M. 
c e v . s. a su mas atento seguro servidor=L1lanuel Gonzalez Salmon. = Sr. encar
gado ele negocias de Portugal'~ . 

E stá conforme= J osé Gzâlhm·me Lima. 

N .• -4 

O abaixo assig nado, m1nistr o e secretario de estado dos n egocias estrangeiros, 
a:cns~n.clo_ a r ecep ção ela nota que s . ex . a o conde de Bombelle;;, enviado ex 
itaord t_n~r.LO e ministro ple~ipotenciari o de sua magestacle imperial e 7·eal ~p<:>sto 

ca, clmgru ao conde ele V1lla Real, -sobre lhe constar , ele um modo mch1bltavel, 
qn_e os refugiados portuguezes, que se a cham em Hespanha~ haviam demonstrado 
~ Intenção ele r~e_ntrar em co?·po em P01·_tu~·al , sem ser em pTeviam Elnte auc~or! s a -

08 para esse efteito por um acto de ammstta ela parte de sua alteza o ser emss1mo 
senhor infante reo·entef · o b ll ' 
d abaixo assignaclo, de1Jois ele t er r ecebido ele sua alteza as suas r eaes or -
ens, tem a h onra ele -declarar a s . ex. ;t que não consta ao governo, nem official

lllente, nem por il1formação particnlar , a existencia de s.imilbante intenção i antes, 
r elas . medidas que se t êem acloptado; se acautelou a possib ilidade de qualquer 
eutatt v a ela parte dos ditos refLlgiaclos . 

f O abaix o assig nado, para comprovar mais a declaração que t em a honra ele 
azer a s. ex.. a, estima ter opportuniclade el e communicar, por copia, a ultima nota 

Slle o ministro e secretar io ele estado ele sua magestacle catbolica, D . Manuel de 
tlmou, passou ao encarregado elos n ego cias de PortugaL 11'aquella cOrte em 10 
c 0 corrente, em consequencia elas suas r eclamações.' · · 

O abaixo assignaclo aproveita esta occasião para r enovar a ::; , ex . a o sr. conde 
· ele Bombclles os protestos de sua est ima e alta consi cleraç[io. · 

Paço ela Aj uda, em 17 ele mar ço ele 1828.= Visconde de · Santcwem. 

AviF-Jo 

Tendo chegado ao conhecimento de sua alteza o senhor infante r egente, em 
n~n1~ ele el-r ei, o a troz delicto, ele que v . m .ca ele cer to j á ba ele esta r informado, 
P aticaclo na estrada ele Coimbra para L isboa, perto elo logar ele Con cleix a, em a 
ranhã, elo dia ] $ do corrente, contra alg uns inermes e desap ercebidos membros 
~a~ _deputações qne a univer sidade e cabido da cicl acle ele Co imbra enviavam a 
ehcttar sua alteza pela sua feliz chegada a Portugal, e outras pessoas que os acom 

Panhavam, por facinorosos cheios ela maior pe1·versiclacle, ou antes por homens de
generados e que, mais elo que o nom e ele h omens, merecem o ele t igres fer ozes ; 
h ~:rsuacliclo _sua alteza ele que sobremaneira convem ~o in~eresse publico que este 

01 10roso cleh cto, qne faz estremecer a natureza e que mfehzm entc coub e em soxte 
a Por tugal ver commettielo no seu solo e por portuguezes, seja sem demora e 
exemplarmente punido : é o mes mo aug usto senhor ·erviclo determinar que v . m .cô, 
~em per da ele tempo, proceda ás cliligeneias conducentes para a av er iguação e 
escobrimento ~ ele todos os auctores e machinado res cl'este fatal acon teeimento, 

~~pregancl~ v : m . <e para isto a maior acti viclacle e zêlo, . c eutenclenclo qn e este é 
c n dos 1na1s Importantes ele veres que act ualmente lhe mcum be, e que cl9 modo 

8 
orn.o se compor tar no desempenho cl 'elle clepem1ení principalment e o conceito qu e 

' na alteza ha ele formar a seu r esp eito i e tambem que não lhe será elesculpacla a mai s 

ao c 1 Remetti.cl a com officio n.0 2, datado de Mathid em 11 de março, de J osé Guilherme Lima 
Pass oud~ de Villa Real, dizendo aq uelle diplomata no ultimo parag-rapho: «Tenho a homa ele 
ten ~r as mãos de v . ex.• as copias de quatro notas cl'este governo, merecendo a particular at 
ju s(a~. de '7

• ex.n a elo n.0 4, por pretender com ella destruir este govcmo as nossas fundadas e 
LSstmas reclamações, com queixas abstractas e a meu ver dest ituiclas ele toda a verclade». 

ma Quando a mala da corresponclcncia do encal'l'cgado dos negocias de Portugnl junto de sua 
ÇÕe~edtacl~ ~atholica çheg-ou 1t res.pect iva se~retaria,_ j á o vi ~c?nde el_e Sa~tarem exercia as fu~c-~ 
Parec _19 mmtstro. O novo conselhetro da cmoa, segmndo polJttea mmto cllvcrsa ela elo autecess?r, 
ta.s B e que se conformava. com a nota ele D . Manuel Salmon, embora parte elos sc11s ?ompatno
Sti tt ?isem qualificados ele uma maneira tão violenta como inexacta. Poucos dias depo1s era sub
clirn~lc 0 na legação portugneza ele Madrid quem ousára emittiT vot o clesfrworavcl sobre o proce-

nto d o governo hcspauhol. - . 
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pequena omissão em objecto ele tanta conscqucncia. Outrosim ordena su~ 'alteza 
que v. m.ce, em tempo opportuno, dê conta por esta secretaria ele estado elo re
sultaclo elas 1E!fericlas diligencias, a que eleve immecliatamente proceder. 

D eus g narclc a v . ll).. cu P alacio ele Nossa Senhora ela Ajncla, em 22· ele março 
ele l 828 .=Luiz de 1-'aula Ftwtaclo de Cast1·o do Rio ele .JJIJ.enrlonça.= Sr. corregedor 
ela comarca de Coimbra 1• 

Orden1 do dia 

Quartel general elo Porto, em 22 ele março de 1828.- O brigadeiro graclnado 
Francisco Saraiva ela Costa Refoy os, encarregado interinamente elo governo elas 
armas do partielo elo .Porto, em cumprimento elas ordens d~ sna alteza o senhor 
infante r egente, em nome . de cl-rei, entr egou hoj e o governo interino das armas 
cl'este partido ao ex. mo sr . marechal ele campo Gabriel Antonio Franco de Castro , e!ll 
consequ..encia elo que ficam por esta ordem prevenidas as clifferentes auctoridad es 
pai·a a clirecção oilicial da sua corresponclencia . · 

O brigadeiro Saraiva tem a maior satisfação r ecordando-se ele que clm·ante 0 

curto praso elo seu interino governo, esta leal cidade gosou do mais ,perfeito socego i 
seus briosos habitantes se fazem credores elos maiores elogios por um tal com
portamento ; e como toda a tropa ela guarnição, fi el .sempre ao seu dever, tão ~fli
cazmente concorreu por sua homàcla conelucta, suborclinação e exacta clisciphna., 
para a manutenção ela tranquilliclacle publica, rog·a a todos os sr s. commancla~tes 
e mais o:fficiaes , oiliciaes inferiores e soldados, haj am de acceitar os seus deVIdos 
agradecimentos, e do mesmo modo todas as auctoriclacles militares e r epar tições 
subordinadas a este governo, pelo prompto e cabal desempenho el e suas obriga
ções . 

O brigadeiro Saraiva faltaria ao seu dever se não tributasse igualmente 08 

seus sinceros agradecimentos iLs auctori dacles c i vis, sempre conçorcles ao bem elo 
r ea1 serviço, pela coadjuvação que lhe prestaram, o que assás influiu para ~ne 
jamais, nem suppostamente, fo sse c9mprometticla a segurança publica.= Pmnczsco 
Sm·cdva da Costa R"foyos, governaclor interino. 

Orde~n do dia 

Quartel general elo P orto, em 22 ele março de 1828. - O marechal ele campo 
Gabriel Antonio Franco ele Cas tro tomou houtem posse cl' este ~?;Overno elo par tido 
elo P01~to, que sua alteza r eal o serenissímo senhor infante D. Miguel, r egente 
d' estes r einos, foi ser vido confiar-lhe, por sua carta r egia de 10 elo corrente roez;. 

. O marechal ele campo se lisonj eia muito de v ir viver entre o · povo tão b ene
merito cl'esta cidade, que em toelos os tempos t em mostrado a sua a,dhcsão e leal
dade aos seus augustos soberanos, e continuando a cumprir com a obediencia ás 
leis e auctoriclacles constituiclas pelos mesmos soberanos, terão plenamente preen-
chido os seus deveres . · 

O general teve muito em vista estes princípios dimanaclos elas sabin.s intenções 
elo augustissimo senhor infante D. Miguel que nos governa, e dará ela sua part_e 
toelas as providencias para serem mantidos, a fim ele que todos os habitantes vi
vam tranqnillos e pacíficos ; e r ecommenda aos senhores commanclantes elos cor
pos, em geral, el'este partido a exacta disciplina e subordinação elos mesmos corpos 
que es~ão confiados ao seu commando, pois que o general terá. grande prazer de: 
levar a r eal presença elo mesmo auo·usto senhor o conhecime11to ele sua boa e 
honrosa conclucta mi.litar . = Gab?·iel Antom'o Ji'ntnco de Cast1·o. 

Carta 
('l' raducyão) 

. Lisboa, ~2 ele mm~o ele 1828. - Ao que me perguntaes sobre a opinião · pu
bhca ela capital, r espondo que, quando D. Miguel chegou, todos os par tidos es-

1 Na mesma conformidade e data se expediram avisos ao corregedor da comarca de L ciría, 
juizes de fóra elo crime de Coimbra e SolU'c, e conservador da univeTsiclade. 
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tavam dispostos para o receber com os braços abertos; e nos primeiros dias todos 
e,_;tava~ contentes cóm o acolhimento que n' elle tinham achado. Nada havia então 
tao JacJl como a administração política de Portugal; por&m esse tempo já passou 
e· nao volta . 
. · O effeito mais irreparavel do subsequente procedimento de D . Miguel t em 

Siclo a destruição ele toda a confiança na sua pessoa, e com isto r eviveu a lem
brança elos seus actos passados, aos quaes todos recorrem para ahi acharem o ar
gtll:nento certo elo que cl'elle se eleve esperar. Apesar ele quantos esforços se têem 
posto em pratica, ainda se não conseguiu que o povo se r esolvesse a acclamal-o rei. 

Por outra parte nenhum partido importante dá o menor valor á carta. Os que 
t.emem D. Miguel unem-se com preferencia aos clireitos ele D. Pedro, e esta é a 
lesolução que uma grande maio ria do exercito parece disposta a seguir; com tudo, 
P~ra mim é fóra de duvida que a massa ela nacão só deseja a tmnquilliaacle e que 
~ao haja novas r evoluções. Foi por esta cli s1;osição dos animos que as inedidas 
omadas por D . Miguel produziram um alarme geral, umá tacita resistenóa ao 

proseguimento ela sua execução.=F. Lamb. =A s . ex.a o sr. conde ele DucUey. 

Officio 

[N.0 2 reservado) 

TIL mo e ex. mo sr. -Para que v. ex. a não deixe ele receber por este barco ecl 
Vlf\.por despachos c1' este ministerio, tenho a honra ele clirigir a v. e;x: ." este, depois 
:e ter recebido .as convenientes ordens de sua alteza real o serenissimo senhor 
lnfaute. 

B:avenclo-~e sir F . Lamb, na conferencia que teve commigo no dia 27 de 
~arço proximo passado, manifestado os desejos que tinha de obter uma auclien
bla .ele sua ~lteza para cl:clarar ao mesm() a~ugusto se~~or as co,mm~m~cações que 
tvia receb1clo éb sua corte em consequenCla das not:I;~Jas que cl _aqm tmham mau
c aclo para Londres, signi:ficanclo-me que, sendo-lhe concedida, elle consideraria 
es~~ passo como ttnw p1·ova de intelligencicc com o serL go!Jenw e com os prindpios 
po ü~cos do seu gctbinete ácm·ca ela pos1:ção ele sua alteza: foi em consequencia o 
lnesmo senhor servido marcar-lhe o clia de hontem para a r eferida audiencia, 
na qual sua alteza cledarou, elo modo mais positivo e franco, que tinl1a mantido 
a ca~ta; quanto,- porém, á exigencia da mllclança de individuas, lhe ~leclarava 
qne Jamais mudaria pessoa alguma ela sua livre escolha e em quem depositasse a 
sn~ real confiança. Sua alteza real declarou igualmente ao mesmo embaixador que 
esttmaria recebei-o mtlitas vezes quando previamente tivesse pedido audiencia; 
lUas q~le sobre negocias não poderia OLl.vir nacla que não fo sse clirectamente pelo sen m . l . . lUis.tro c os neg·oc1qs estrangeiros. 

Sua alteza r eal em conseqtlencia assim o manda participar a v. ex. a, para que r ~}{ . a, com a pruclente r eserva, haja ele assim o fazer con:;tar ao principal secre
.al'IO de estado. de sua magestade britm:lnica, e de lhe significar quanto sua alteza 
l~al se penalisa ele não poder admittir qtlalquer cousa sobr e negocias internos 
~ este paiz, qne nada têem com as r elações exteriores e com a politica elos gabine
ees1·, nem se achàvam, nem se podiam achar assentaclos nas conferencias ele Vienna 

onclres . 
r . Pelo proximo paquete r ecebení v . ex.a a continuação elas r~spostas aos officios 
ces:et·va:los, que v. ex.a ultimamente dirigiu a este ministerio, e a r elação elas oc-' 
cl?~renc1~s que tiveram logar depois ela installação ele sua alteza rea~ na regencia 

ste r emo em seguimento ao meu despacho reservado n . 0 1. 
Deus guarde a v. ex. a P aço da AJ"ucla, em 1 ele abril de 1828. - Ill.mo e ex. "'0 

sr. 1 narquez ele Palmella. =Visconde de Santa1 ·em. 

De.spacho 

[N .0 3 reservado) 

ui :rive a honra ele levar successivamente ~í. presença ele sua alteza, r eal o sere
ssuuo senhor infante r egente os officios reservados n .05 174, 175 e 176, e os 
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da seric ostensiva n. 0 ' 287, 288, 289 e 290 com os documentos que os aco!llpa-
nhararn. · · 

Sobre o assumpto da entrevista qne v. ex. a t eve com lor d Duc1ley para o ob
j ecto da ficacla das tropas britannicas por mais algum tempo n'cste r eino, conforme 
sua alteza primeiramente havia desej ado , v. cx.a estadL j á ao fa.cto ela parte .que 
occorreu aqui sobre essa materia1 e apenas por agora me cumpre preve?n· a 
v. ex .a ele que uma parte das r eferidas t ropas embarcaram e saáram c1'este porto, 
conservando-se ctinda as j'o1·talezas occupadas) o que n1."'to. aconteceu mesmo no tempo 
da ,qum·ra peninsulw·. 

O general Clinton pediu e obteve au cliencia de despedida ele sua alteza. 
Em outra · opportuniclade enviarei v. ex. a os cloenmentos e r elações concernen

t es ao que se passou n os quarteis das tropas br.itannicas em as noites de 23 e 24 
de março proximo passado, e que deram occas:ião a bastante exaltação . . 

Quanto á materia tratada por v. ex .'' no seu officio r eservado n. 0 175, ela 1111 -

pressão que produziram n 'essa côr te as noticias elas cartas particulares escriptn.s 
d'este r eino, cumpre-me dizer a v. ex. a que foi extremamente sensível a sua al
teza o conhecimento ele tào infLmdada impressão mn.nej acla pelos inimigos clecla
raclos ele toda a ordem, socego e in stituições elo paiz, CfLle não têem cessacl~ , e 
principalmente n'aquelles clirrs não cessaram ele surpreheuclcr e aterrar mmtas 
pessoas, e ele lhes incutir t error panico lJOr extr emo nocivo aos seus interesses 
p essoaes e mesmo aós cl'es te paiz. 

Trata-se ela segura esperança, como v . ex. a diz, q tle a Europa tinha ele qn.e 
a ch egada ele sua alteza traria um tempo ·a e conciliação e que a mocleração presl
cliria a todas as suas medidas . 
· Não posso deixar ele observar a v . ex . a o seguinte: que me parece que uma 
cansa occulta promove, com offensa elos sentimentos elo mesmo príncipe, uma eles· 
confiança ele natureza a mais injusta . 

Não houve, até hoj e, m;Ra só violação elas garantias inclivicluaes; que moclera
çã>o, pois, seria aquella que se esperava? Sua alteza real n ~io pócle bem conhecer 
qual seria o desejo dos r eceiosos e elos terroristas . Se todos os receios, se todos 
os abalos que se têem formaclo são fundados em não t erem parte nos negocias ~o 
gabinete, na sua direcção as sociedades secretas, e nfto se sabe até, pelos peno
dicos elo dia, até o que se passa nos conselhos, v. ex. a poderá avaliar quanto., é 
sobremodo importante para o andamento elos negocias do estado e consoliclaçao 
ela monarchia, que similhante influencia deixe inteira1nente ele exis tir. 

Ordena, portanto, sua alteza r eal que v. ex . a assim o communique a esse :rnt
nisterio com a sua costumada dextericlacle. 

Quanto iL outra parte elo dito officio reservado, que é concernente aos trata~0~ 
com o_ Braz il, pro1Jostos pelo marquez de Barbacena, J>enclo obj ecto de m~101 

transcenclencia, nfio me ncl10 ainda nuctorisado a responder a v . ex. a, por 1
650 

que, ácerca de tão importante materia, deverá ser onviclo o conselho ele ministros. 
Sua alteza r eal manda r eeommendar muito a . v. ex. a que faça confutar coJJl. 

i~serção ele ar tigos em os jornaes cl'essa capital os outros inj nriosissimos que ul
t~mamente se têem publicado e todos os que se publicarem no mesmo sentido r ela· 
tlvos a Portugal, e declarar apocrypha a especie ele proclamação que apparecen no 
Mo1·~~ing Ch1·unicle ele 26 ele março. . 

E bem ~laro o recurso elos inimigos da ordem cl' es te paiz que pretendem ~01 

to_clos os mews suscitar as maiores difficulclacles internacionaes, extem amente Ill

tngar -nos cmn os principaes gabinetes ela Europa, c, principalmente, indispol' ~ 
Inglaterra com ~ua _alteza real. V. ex .a b em pócle calcular quaes seriam (se P0 

fatal . desgraça v~ngassem seu s planos) as funes tas consequencias para a inclepell~ 
denma cl'este pa1z e para a consolidação ela monarcbia e ela ordem, de que os .ho 
meus ela r evolução ele 1820 se dizem defensores, se não climinuirem suas intpgas 
e derrubar em seus planos . . · 

C · a • 1 · õeS ommumco a v . ex. que a JUnta para formar as instrucções para as e e1Ç 
formou já a sua primeira sessão 1. 

t N9 despacho reservado n.• 5, ele 19 do dito mez, dizia: "· . . Quinta feira passada· ~~ 
celebrou a jtmbl , creada para formar as uo>as instnlCç.<.ícs para a elciçilo dos dcputac 0 ' 



Deus guarele' a v. ex. a Paco ela AJ'ncla, em 6 ele abril de 1828 . - Ill .010 e e OIO 3 

X. sr. marquez ele Palmelln.. =Visconde de Santm·em. 

~ Os primeü·os actos do infante D. Miguel, depois da sua chegada a Lisboa, 
sao ~valiu.clos pelo principe de i\iettemich na corresponclencia qne este diplomata 
anstn aco dirigiu ao conde de Bomhelles, enviado extraordinar io e ministro pleni
po~enciario ele sua magestade imperial e r eal apostolica n''esta côrte 1 da fórma se
guinte. 

Despacho 

Vienne, le 7 avril 1828. - Il serait superflu de vous clire que le compte qt~e 
vous nous r enelez de la conclnite faible, ct sous tous les rapports regrettable, qu'a 
tenue l'infant clcpnis le 1n·emier moment de son arrivée à L isbonne, a profondé
~ent affecte sa majesté l'em perellr ct ne nous permet m~lheureusement plus de 
. outer qu e ce j eune pt·ince, qui avait entre les mains tons les nioyens ele foncler 
~nr une ba,se solide et clurable la r cstauraii.o11 ele la mo11archie portugaise, et qui 
e plns avait la certitnde el' êtr e appuyé et soutenu clans cette nob le entreprise 

~a~· toutes les grau el es puissauces ele l 'Em;ope, va clevcnir l' artisan ele sa propre 
~ll!ne, en s'abanclonnant à eles conseils IJerficles qui, s'illes suit aveuglement, comme 
~I 11'y paraí:t malheurensement que trop clisposé, l'entraí:neront inf:1illiblement à 
etre ~a1jure à ses serments et à se placer clans l 'attitucle d'un usurpateur. 

"R1en ne saurait, en effet, jnstifier l 'hésitation et le r eta.rcl qn 'a mis l'infant à 
Pteter le serment voulu par la c h ar te i la. mauiere louche clont il a procédé à cet 
a~ te solennel; celle dont il a té porté à la connaissance clu pnblic ; la coupable 
f~tblesse ave c laquelle on a toléré, eles le premier j our, les cris séditieux c1 'une 
~Ile populace qui, enharclie par l'impunité, n'a pas tm'clé à s'emparer eles avenus 
~ n pulais et à y di c ter la, lo i; I' opinifttreté enfin a vec laquelle l'infant s' est refnsé 
~. clonner une proc]amatiou qni, en calmant tout es les craintes, anr?>it fait conna1-te. au publ-ic la ligne ele concluite qn'il se proposait ele suivre; et sa ferme r éso-

, llhon de conteuir tons les parti.s et de sévir avec rigueur contre les factieux . 
Telles sont cepenclant les fantes iné1mrables qn'a commises le j eune prince à 

80~ débtlt, et clont il nous parait bien di:ffi. cil e qu'il puisse se r clever. Il semblerait 
:rteme, cl'apres les feuilles publiques, qui contienncnt eles .nouvelles de Lisbonne 
J~squ'à la date clu lG mars, que ces premieres fautes out été suivies de fautes 
Pus graves eucore, et qu'une crise imminente menace l 'e4istence clu gouverne
J:U en t .Portugais ; la clíssolution eles chambres que l'infant s' est permis, à c e qu'il 
P~ra1t, ele pronoucer, cloit en hâter le moment; et si le comte ele Villa· Real a e:ffe
C}Jvemeut clonné aussi sa clémission ele ministre eles affaires étra;ngeres, je ne vois 
f,é lls personne ebns le minis ter e qui puisse ou qui veuille mettre q nelque borne aux 

nctLOus clout le Portugal est menacé. · 
t Dans une sitúation aussi cléploruble, à laquellc il uous est impossible ele por -
e~· rémMe, v0ns concevr ez, mr. le comte, que j e ne 1misse avoir cl'autres instru

Cttons à vous clonner que celle ele ne vous écarter chns aucun cas et dans atl
~llln.e circonstance quelconque eles pri21ci pes consacr·és par les protocoles ele Vienne i 
~ 8 ~n.t r eçn la sanction de toutes les puissances ele l ' Europc, et s ~il ponvait con
bl11ll' ~t l'infant, qui s'était solennellement engagé à les prendre pour base immua-
11 e ele sa concluite en Portugal, ele violer ses engagements ce ne serait certai-
1,=~~nt pas l'en~pere,m notre ~ugnste .maí:tre qui polnT~it j~m:1Ís .consenti~· à s.e 
d-nc 1 8 le comphce cl ttne conehute aus~n conpable . Sa maJeste ne s' ecartera Jamais 
a e celle que lui imposent ses clevoirs ele sonverain, ses relations personnelles 
vec l'eml)ereur D . Pedro, ses clernieres tTansactions enfin avec le prince, avec le 

go:tvernement britannique et avec ses augustes alliés i et ce n' est pas l' empereur 
~llt se prêterait j amais à favoriser l 'usurpation ele l'infant D. Miguel. Vous a vez 
;uc préyenu, mr. le comt~, les intentions el e sa majesté, en ne négligeant aucun 

oyeu clirect ou inelirect pour éclairer le jeune prince sur les dangers ele la mar -
outra. ~ 
lhos,,, sessa.o, e quinta feira proxima haverá. outra para adiantar os seus competentes traba-
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che pernlciense à laq Llelle il se · laisse cntraí:uer; et j o vous ·appron v c cntiercment , 
ele n'avoir point hésité à réuuh· franchemeut, claus ce bLü, vos efforts à ceu:x ~le 
mr. l'ambassacleur cl' AngleteJTe. S'ils ont échoné coutre une infl.ueuce plus pUI~· 
sante et contre la faiblosse coupablc ele l'iufant, lo tort assurément no snurart 
vous en être attribué, et l'empereur vons r encl à oet égarclune eutiere justice i 
mais sa ml'ljesté étant bien cléciclée à suivre claus cctto péniblc complication une 
marche entiercment conforme à celle que croira clcvoir aclo}Jter la cour ele Lor:
clres, je vous engage, mr . le comtc, à vous maintenir à cet égarcl snr la h
gue q{ü vous est tracée par vos iustructions; à prench·e part conséquent aux clé
marches auxquell s mr. l' ambassaclem· cl' Aug-leterre clésirerait vons associer pour 
empêcher l 'infaut ele s' écarter eles engagements qu'il a contractés avcc nous, et à 
vous conformer en:fin aux clirections que mr . le prince Esterhazy ponn;ait être c1a.ns 
le cas ele vous transmettre, apres s'être concerté à cet égarcl avec mr. le cluc ele 
W ell ington . J'en clonne l'autorisation à cet ambassacleur . par le présent comTier, 
et j e n'hésite même pas à vous autoriser pcrsonnellement, pour le cas oú mr. Lamb 
recevrait ele son g;ouvernement 1' orclre ele quitter Lisbonne, à partir simultanément, 
avec lni et à le suivre à Londres, ou vons ::mriez à attendre los orches ultérieurs 
ele votre cour. = 111etternich. 

Entretanto as auctoridacles militares, curo prindo as determinações elo ministeri_o 
ela guerra, insinuavam ::'ts camaras do reino a maneira ele representarem a D. MI
guel para assumir o titulo ele rei absoluto; r eceianclo-se, porém, r esistencia nas 
pri:rvincias, principalmente no Porto, expediu-se ordem, pelo r espectivo quartel 
general, dissolvendo os corpos ele volnntar.ios cl' aquella cidade, com expressa pro
hibição elos inclivicluos alistados usarem por mais tempo elos .seus uniformes, coJll0 

consta elas peças subsequentes . 
Circular 

Ill. mo sr.- Sabendo com "certeza que algumas camaras elo reino tê em dirigido 
a sua alteza r eal o senhor D . 1Vliguel uma representação ou solicitação em que pecleJll 
a sua alteza se acclame rei, e cuj os principaes artigos são os que vão transcriptos 
no papel incluso , ap1:esso-me a prevenir ele quanto :fica referido a camara de .. · 1 

pois que estou bem certo que gostosa não perderá um momento em dar um passo 
a que as suas idéas e sentimentos realistas, bem como de· toda a povoação inteira, se 
inc-lina_, e que absolutamente concorrerá para a felicidade ela nação, na entrega a sna 
alteza real o senhor D. Miguel de seus inanferiveis direitos á corôa cl' estes r einos . 

Deus guarde a v . s.a. Praça ele Setubal, em 9 ele abril ele 1828. =D. Alva1·o 
da Cnsta de Sousa ele JJ1.aceilo 1• 

M i nuta a que se refere n circnl ar supra 

As re1)resentaçõcs elas camaras elevem ser conceb idas debaixo cl'estes dois 
p ontos cardeaes : 

«1 . 0 Supplicar a sua alteza real que, attenclen'do ao voto geral el a nação e aos 
interesses elos povos, se digne declarar-se legitimo r ei cl'estes r einos e seu natLual 
senhor, não só porque pelas leis fundamentaes ela monarchia r eside em sua re&l 
pessoa o direito da legitimidade, como por ser esta a vontade geral dos povos . 

« 2. 0 Supplicar a abolição das novas institui ções por serem contrarias aos fóros da 
nação, clestructivas do seu pacto primordial e :filhas ela mesma facção democratica que 
em 1820 usurpou a soberania. 

Ordel.n do <lia 

QuaTtel geneTal elo Por to, 10 ele abril ele 1828 . - Em execucão elas orcleus 
ele sua alteza r eal o ser enissimo senhor infante D . l\fignel, regent~ cl' estes reinos 

1 Não foi só D . Aivn:r ? ~ue procedeu cl'este modo. O ministro elo reino, J osé Antonio ele Oli
veira Leite de Barros, chngm a tocl_as as camaras iclenti cas inslTucções ou insinua ções, e man
dava substituir os vereaclor?s suspeitos c~e affcctos a D. Pedro IV por outros cujas opiniões era11l 
bem conhecidas a favor do mfaute D. l\lllgnel. 

O conde do R[o Pardo, ministro da guerra, onlenava ás auctoriclacles militares ela mar&·:Jll 
esque rda elo Guacliana que armr1.sscm os povos e forçassem lls povcações dis sidentes á rebelltaO· 
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t e ~ortugal, expedidas . em aviso ela scCl·e~aria ~lc estado · dos n;gocios cb g~1erra 
c.: 22 de março elo corrente anno, ficam cl1ssolvidos, ela data d esta ordem mclu
~Ivamente em diante, OS COrpos existentes n'esta Cidade denominados VOluntarÍOS

1 
c e.que eram commandantes Manuel Gomes elos Santos, João José Pinto e Manuel 

.. :i\n~o~io Mendes, porque nenhuma ·lei os àuctorisou; por consequencia nenhum 
~1cl1v1c~uo, que aos dit0s corpos pertenceu, não se poderá da data cl'esta em diante 
:t: e~ommar vohmtario, pertencent.e a taes corpos dissolvido~, n~m usar de uni-
orme _algum ele que usavam os chtos corpos, por fi carem extmctos . O armamento 
~ mnn1ções, . ele que estavam armados o<~ mencionados corpos, já se acham em ar
recadação nos armazens r eaes, aonde foram coJ;~cluzidos no dia 8 elo corrente : o 
~le tudo se faz publico para o .devido conhecimento. = Gabn~el Antonio F1·anco de 
·astro, general das armas . · . 

'A' 

t Por decretos de .12 ele abril foi concedida a José J oaqnim Rodrigues de Bas
. os a exoneração de intendente geral da policia ela côrte e r eino, e provido n' este 
1fP~rtante cargo de confiança o, c.onselheiro José Barata Freire ele Lima. Poucos 
c las depois ele tomar posse, o novo· magistrarlo dirigiu a todos os corregeclores elas 
comarcas o seguinte . 

Aviso 

O maior serviço que os p0rtuguezes honrados e fi eis subclitos ele sua alteza real 
0 

· serenissimo senhor infante? reg-ente lhe poclen:J. prestar consiste em concorrerem 
to~o s .n:1animemente para a manutençfio ela boa ordem, paz e tranquillidade pn_blic.o't 
~ lUcl!viclual, desterrando ele entre si adias, intrigas e epithetos ou nomenclaturas 
Insultantes, que podem ao momento promover brig-as e parciaes disturbios, cha
~ando sobre os aggressores o justo rigor das leis. Cumprindo, pois, cada um este 

ever, satisfaz não só a si, mas manifesta da maneira mais positiva e terminante 
a sua lealdade, amor, fidelidade e r espeito ao mesmo augusto senhor; e porque 
Clunp.re que esta real vontade ele sua alteza chegue ao conhecimento ele todos, para 
ser fi elmente obser vada, como é ele esperar de portu{?;nezes, ordeno p9r isso a r ln.cê que logo logo pubtique este por eclitaes em todas as terras ela sua comarca, 
t~nscrevenclo-se fiel e litteralmente, e dando-me parte de· assim o haver cum

Pnclo, para o fazer presente ao mesmo augusto senhor. 

I , Deus gnarcle a v. m.cil Lisboa, 19 ele abril de 182-S .= José Baratn F1·e:i1·e de 
-Mna i. 

fi Pela longa se~·ie de commu~icações · diplomaticas 9-u~ abaixo se ~mnscrev.~m 
ca assás conhec1cla a r eluctanq1a ele algumas elas prmc1paes potenmas europeas 

CJ.U annuirem aos desejos elo governo ele Lisboa. 

O .ffici o 

(N.0 17 7 rcscnado) 

DLino e ex. mo -sr. -A ausencia ele l01·cl· Duclley, assim como da maior parte dos 
~~1~ collegas, queN se a~ham a_ct_u?'lmente no campo, onde foram pa~sar as ferias 
i f aschoa, me poe na Impossibihclacle ele dar a v. ex. a, como cleseJára, .o,]gumas 
ch ormações sobre a impressão produzida n'este gabinete pelo conteúdo do ·despa
l ~l ele v . ex.a, n .0 1 reservado. L og-o que recebi o sobredito despacho clidgi a 
o~tc'l Duclley_ a nota inylusa n. 0 1, p~ra lhe pedir um_a conferencia_, e h~ vendo-a 
c1 ' lc o no cha 8 elo corrente, lhe fiz eu mesmo a leitura ela qR~si totahclacle elo 
a etspacho ele v. ex. a, e lhe. entreguei a nota, verbal inclusa n . 0 2, j untamente col'll 
P _raclu cção n.0 '3 elo paragrapho mais essencial elo r eferido despa.cho. Faltou ele
r 018 ele uma tal leitura o tempo }Jara entrar em discussão sobre a materia cl'ella, 

qeservanclo-se lorcl DllClley o dar-me (segundo entendo por escripto) uma r esposi;a 
lle l~Ossa levar ao conhecim~nto ,ele v. ex. a 

i J>;.s orclens que v. ex. a me clirige segnnclo parece p elo espírito das so breclitas 
ustrucç~ · ' 1 · ] · oes, consistem em asseverar, como ele facto1 fiz, pelos c ocumentos 1nc u-

1 A.lterámos a ordem cbronolog·ica p_ara não interromper a correspondencia externa. 
32 
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sos, qLw sua magestacle britannica devia ter a mais plena co~1fiança na frnnqucza. 
e na pureza dos sentimentos ele su~ alte_za 1·eal o senh_or mfante r egente, e na 
resolução em que está de observar m.var~ave~mente a lmha ele conducta que cl'e 
Vienna annunciou a Portugal e ao mundo mteu·o. 

- Tambem entendo, posto que V ; ex.a o não intime expressamente no seu des-
pacho, que occasionám algum dissabor a instancia repetida pelo embaix ador c~e 
Ino-laterra o pelo ministro ele Austria, para qne sua alteza real haja de r epetu· 
po~ um manifesto publicado em Lisboa as mesmas declarações que foi · serviclo 
fazer em Vienna de Austria; e · finalmente vejo que existe algum motivo ele 

· queix a contra .a r esolução tomada pelo embaixaclm.--de Inglaterra de sustar o em
barque cüts tropas britannicas, depois ele haver em primeira instancia r ecusado 
de annuir a essa mesma demora quando essa lhe_ fôra pedida por ordem de sua 
alteza r eal. 

Emquanto a esta ultima questão, j ~í. olla se acha cleciclicla pelo regresso elas' 
mesmas tropas, as quaes, segundo consta por uma noticia t_elegraphica, chegaram 
esta manhã mesmo a Portsmouth; e torna-se, portanto, inutil qualquer nova r epre-
sentação a este r espeito. · · . 

P elo que toca, porém, á proclamação, que se esperava houvesse de ser publi
cada depois ela chegada de sua alteza real a Lisboa, achei lord Duclley firme
mente convencido ela impolitica e- elos inconvenientes que haverá em a suspender 
por mais tempo, o qHe, na opinião cl'elle, dá lagar a interpretações falsas elo um 
e de outro partido, e prolonga uma especie de incerteza alheia elos sentimentos e 
contraria ao interesse de sua alteza r eal. Para a semann. ·espero, como j á eliss~, 
podeí· dar conta mais circumstanciada a v. ex. a das opiniões cl'es te gabinete. 

Chegou hontem a esta capital o barão de Mareuil, ministro de sua magestacle 
christianissima junto ~L nossa côrte. Ainda o não vi, porém ouço que tenciona de
morar-se aqui algtins dias, e poderei antes da sua partida dizer a v . ex . a o que 
houver colhido a seu respeito . Elle é, como v . ex . a não ignora, antigo eliJpregaclo 
da r epartição dos nego_cios estrangeiroB elo tempo de .mr . de Talleyrancl, e já eles
empenhou varias missões com o caracter ele ministTo. 

O marquez de Loulé cop.ta, segundo me disse, partir d'aqui para Par~s no 
corrér da sema,na que vern . E el o meu dever p ã.rticipar a v . ex. a que, tn.nto o so
bredito marquez como a senhora infanta D . Anna, se têem sempre comportado 
aqui com o maior decoro o comedimento. 

Sua. magestaele britannica foi passar esta semana em Windsor, ele onde vol
tará para r eceber no dia 23, em que se festejam os seus annos, toda a côrte qu'G 
já se acha a;v·isada para essa ceremonia. · · 

As noticjas do continente nfío têem siLlo n'estes ultimas dias ele maior intere~
se. Ainda não ha temp~ para se saber o rompim ento das hostilid~des , que já ter:i 
tido lagar sem duvida na Valachia. Os r eceios, porém, que ex istiam ·de qne o. 
França ho~lVesse ·ségniclo na occasião presente um systema diverso do que segue 
a Inglaterra t êmn-se desvanecido completamente pelas seguranças clacb s a esse 
respeito pelo governo francez, de quo a r eunião das tropas operada em Toulon 
não tem por objocto uma expedição ~í lVIoréa, e que a .França esM determinadB~ 
a ir a esse r espeito inteiramente de accorclo com a Inglaterra. 

Disseram-me com certeza que este gabinete r esponclêra á ultima communic~
ção ele S. P etersbmgo, dizemlo qne se não oppunha á resolução elo imperador Nr
colau ele romper guerra contra a Porta, esperando da moderação e sentimentos 
elevados d'aquelle mm1archa, ·que limitaria por ao·ora as suas operacões militares 
á occupação dos dois principados. b , 

Tamb_em me_ as sev~raram que já se acha,'4m expedidas pelo governo francez 
ordens lJara a nnmedrata ·evacuação de Cacliz, devendo a guarniçào r egressar n. 
Fr11nça por terra e as bagagens e artilheria pefo mar. Queira .v. ex.a beijar res
peitosamente em meu nome a mão de sua alteza real o senhor infante r eg(!nte . 

. D eus guanle,a. v. ex.a, etc. Londres, 11 de abril -de 1828. - Ill.mo e eX· 010 

sr. visconde ele Santarem. =Ma1·quez de Palmella. 
P. S.- Quando ía expedir este ~ffi.cio apresento1i-se-me um inglez chawaclo 

Neill, do barco ele vapor Duque ele Ym·lc) com o clespaeho de v. ex. a, n. 0 7, o -qne 
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tenho a honra ele lhe aununciar, sem me restar tempo para dizer mais alguma 
cousa hoj e. 

Documentos a que se refere o officio supra 

N .0 1 

, L ondres, ce 5 avril 1828.- Le soussigné a reçu du ministre eles affaires 
~trangeres de - sa majesté tres-ficlele nne clépêche, clont-il a l'orclre de conununi
qu~r le contenu à S. E. le COll!te de DucUey; et désirant que cette communi
?atw.n puisse avoir lieu avant le clépart de la prochaine maJle pour Lisbonne, 
Ü pn~ S. E. de vouloir bien le recevoil: à cet effet un eles premiers jours de la 

l
&emame prochaine, et lni faire savoir le jour et l'heure oü il ponrra avoü· cet 
1onneur. 
· Le soussigné renouvelle ~~ S. E. ror: le c;mte de Dudley l'assm;ance de sa 
plns P,aute consid.ération. = Ee JJ1rmJ.UÍS .d_e Palmella. 

N .0 2 

South Audley Street, ce 8 avril !828.- Le marquis de Palmella s'acquitte 
f~ de1roir q~e ses. in~t~·u.ction~ lni i~~osent e,r!- présentant o~ciellement à S. E. 
·Old Dudley l extrmt cr-Jomt d<;J la depeche qu Il a reçn cl~rmerement ele sa cour, 
et dont it a eu l'honnenr ele faire la lecture en entier à S. E. Il est persuaelé que 
i7.s aflsur:ances qui s'y trouvent de la pureté éles sentiments ele son altesse royale 

rn.,faut régent du P01:tugal, et de sa fidélité à r emplir tons ses engagements, ne 
P~nvent qu'être r eçues avec satisfaction par le ministere de sa majesté britan
nique.-A S. · E. lord Dudley, etc.= Le lYla1·quis de Palmella. 

EsM. conforme. =J. Balbino de Ba1·bosct e Amu::jo. 

N. 0 3 

~ · .. Son altesse royale l'infant régent ordonne à V. E ., aussitôt apres la re· 
â_~ptron de la présente elépêche, de clemancler une auclience au principal " secrétaire 

et;,t_t ele sa majesté britannique, afin ele porter à sa connaissance les explications 
que JEl" viens ele vous donner, ai.nsi que les fai.ts les plus essentiels, · qui leur ser
'Vent de preuves, et d'effacer ümtes les informations clénués de fonclement qu'il 
j::'I:ra pu r ecevoir relativement à la politique du g;ouvernement ele sou altesse royale 

lllfant régent. V. E. assnrera lorcl Dndley ' que son altesse royale .ayant la con
:ance la plus entiere elans l'intérêt que sa majesté britannique a témoigné el,l sa . 
a~e:u·, ainsi que dans celui que ce mona.rque porte au bien-être et à la tran
~lnlhté du Portugal, espere qu'il prêtem une entiere croyance à la franchise et 
a l.a pureté ·des sentiments ele son altesse royale et continuera à lui accorder l'ap-
]?tl_I sollicité par le roi sou augnste ft·'Gre. » . 

Está conforme. = J. Balbino de Bw·bosa e Amu:fo. 

Officio 

{ N. 0 4 9 rcsenmlo) 

lll.mo e ex.1110 sr.-Por falta de occasião següra ate Londres demorei até hoje 
·a r~sposta ·que me cumpria dar aos dois despachos reservaclos n. os 1 e 2, que .re
~6~1 JUntos, exJ?ediclos ainda pelo antecessor de v . ex. a; não. d~ixarei, porém, · ele 

a1 .logo cumpnmento ao que em ambos elles se me cletermma. 
E~ uma entrevista qu~ tive com .sua alteza o príncipe de lVIettemich, sobre o 

contendo no primeiro d' aquelles despachos, assegurou-me o príncipe chanceller 
j 116 ~aviam, ha já muito tempo, sido expedidas ao ministro austríaco no Rio de 
· ane1_ro as ID§tis positivas ordens, para representar a el-rei nosso senhor 0 muito 
q1.1.e lllstava que sua mv.gestade1 independentemente ela conclusão elo seu proje
~t:do consorcio, conipletasse, quanto antes, o acto ela sua abdicação, e declarasse 
01 mal e solemnemente a separacão das dnas corôas; r econhecendo este governo 
~s gra':es inconvenien,tes qué ne~essariamente resultariam ele se deixar por n:ais 

. ernpo rndecisa uma questão c1e tamanha importancia, e ele que tanto dependia a 

-



500 ' 

tranquillidade e a sorte de Portugal; seguranclo-me igualmente o mencionado 
príncipe que o marquez de Bm·bacena, quando aqui estivera,. lhe protestárn; que·. 
na sua chegada ao I-tio ele Janeiro faria a seu augusto amo representações annlo
gas ás que este ministerio,. de perfeito accorclo com o governo britannico, man:lára 
faz er p elo barão ele lVIarsh~ll, r epresentações qno, sem_ duvida, teriam o clesey:tclú 
effeito. 

Quanto ao objecto do segnndo dos sobreditos ·despachos, communíqueí ao _prín
cipe chancell·er 'de côrte e ele es taclo o seu importante conteúclo, ele que o mesmo 
príncipe estava já cabalmente informado pelos ofiicios do conde de Bombelles, 
que incluíam uma copia elo protocollo de 4 ele março, e, não obstante as pon~le
rações que vehementemente lhe fiz sobre tal assumpto, declarou-me o refericlo pnn
cipe que est e gabinete approvára in teiramente :J. adhesão do sobredito conde ás 
rasões allegaclas pelo embaixador de Inglaterra e expedidas no mencionado pro
tocollo, acrescentanclo que· ínuito sentia este governo, que o serenissirno senhor 
infante r egente se não -dignasse mandar publicar uma proclamação que socegasse 
a nação portugueza, em ,. que o mesmo senhor :fi zesse so1emnemente conhecer as 
suas intenções como regente; sendo o príncipe chancelier de opinião que essa me
dida era ela maior urgencia, e que a carta que sua alteza r eal d'aqui escrevêra a 
sua augLlsta irmã não bastára para tranquillisar uma nação tão dividida pelo es
pírito de partido. 

Deus guarcle a v . ex. 11 Vienna, 14 ele abTil de 1828 . - Ill. mo e ex. nio sr. vis
conde ele Santar em . = Bm·ão de Villa Secca. 

I 

Officio 

(N.0 293) 

In.rno e ex.mo sr.-Tive [).honra ele r eceber com a chegada ele dois. paquetes 
successivos e do barco ele vapor os despachos n. os 2 e 3 reservados, 4, 5, 6 7 e 
8 ostensivos, ·vindo a faltar-me cl'esta segunda serie ainda o n .0 2. 

Sinto que não houvesse sido entregue a v. ex.", com as outras encommend~s 
que remetti pelo paquete Sandwich, a caixa com a espingard a de que fiz mençao 
no méu o:fficio n. 0 280. Espcr'o, porém, que a estas horas j á v. ex." a terá r ecebido, 
e r emetto o extmcto 'iflcluso de uma carta elo vice -consul em Falmouth, pela quál 
v. ex.a verá tt_l\e a dita caix a foi com effeito embarcada no -supramencionado pa
quete. Por esta ciroumstancia me occorre tornar a fallar na daixa elos telescopi~s, 
ácerca da qual expnz tudo quanto me occorria no meu officio n . 0 269, e muito 
desejarei saber que nao se desencaminhou aquella va1iosa enc:ommenda. 

T enho a honra ele levar á presença de v . ex.", com os n. 05 2 e 3, as notas 
- que dirigi a lord D uclley e p.o conde de lVInnster, para solicitar as ancliencias do 

costume de sua magestade britannica, a :fim, ele entregar u este soberano as tres 
cartas de sua alteza r eal o senhor infante r t(gênte, qLte vinham jt~ntas .com odes
pacho n. 0 4, e ·rogo u v . c:x .a queira em meu nome be~ar a aug·llsta !llão ele SllíL 

alteza r eal pela mercê honrosa que se dignou fazer -me, acr editando-me:novamente 
na qualiclacle de seu embai.'<aclor junto ~íquelle soberano. . 

Fico na intelligencia do que v. ex." determina ácerca da proposição ele 
mr. Ogilvie. 

_ Fiz constar ao marechal marquez de Campo Maior a determinação ele sua al- · 
teza r eal, pelo qu.e diz respeito aos modelos elo arsenal de vVoolwich. E igualmente 
participei a Thomaz Stone, George Mancl'el:'S e Frandsco Paro di o ,artigo que lhes 
diz respeito no despacho n. 0 8, ficanclo o seg·nnclo e ultimo d'estes indivíduos na 
firme esperança ' de que sua a1teza real se diguar{L ele cumprir a promessa que elll 
seu nome r eceberam pelo conde ele Villa Real. ' 

O barão de Mareuil partirá, creio eu, no corrente ela semana que vem pelo 
barM tle vapor. O marquez de Loulé fix ou, seg1mdo ouço, a sua partida para do
mingo proximo. 

Chegou a esta capital J o3Lo Carlos de Saldanha. mo 

Deüs guarcle a v. ex .a, etc. Londres, 16 de abril de 1828.--Ill .mo e ex. 
sr. visconde de Santarem. = Mcwquez de Palmêlla. 
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N otns a que se refe:r-e o officio supra 

N . 0 2 

South Auclley Street, ce 16 avril 1-828 .- Le sonssigné, i:tmbassadeur ex
traordinaire et plénipotentiaire de sa ma}esté tres-ficlele, a l'honnem de remet
tre à S. E . l0tcl Ducliey, principal secrétail:e cl' état de sa majest€ brita.nnique an 
département eles _ affaires étrangeres, les copies ci-jointes ele deux lettres ele son 
nltesse royale l 'infant D. Miguel pour sa majesté britanuíque, clans l'une desquel
l~s sqn altesse royale aclresse à ce monarque ses r emerciments pour l'acCLleil gra
Cieux que sa majesté a bien voulu lui faire dans ses états, et pour toutes les 
lll~rques d'égard et de bienveillance qu 'il y a r eçu. _La seconde est une lettre ele 
crean~e, par laquelle son .altesse royale claigne nommer le soussigné ponr conti- _ 
nner a avoir l'honn-eur ele résicler en cette cour avec le caracter e ele ambassadeur. 

L e soussign(J prie S. E . lorcl Duclley ele vouloir bien . porter les copies ele ces 
cle~rs:: lettres à la connaissance de sa majesté et ele demancler au nom clu soussi
gue une audience, afin qu'il puisse avoir l'honne~u· ele lui présenter les originaux. 
- A S . E. lonl Du.cUey, ete . = Le 1l1a1·~uis ele Palmella. 

N .0 3 

, ~outh . Audley Stre~t, ce 16 avril 1828 . -Le soussigné, ambassa~mu extraor-
. clman·e et plénipotenciai1·e de sa maj esté tres-fielele, a l 'honneur ele remettre à 
~r . le comte ele l\!It.mster7 ministre cl' état et eles conférences de sa majesté le roi 
d Ranovre, b copie el'nne lettre que iion altesse royale l'infant régent du Portu
g-al aclresse à sa maj es'té britannique en sa qualité ele r0i cl'Hanovre, pouF lui an
noncer sou r etour cn Portugal et son installation dano; la r égence du dit royaume, 
au nom de son auguste fi:?:n·-e le roi D·. P edro IV. ' 
· _L e sóu.ssigué prie mr. le com te de Munster de .vouloir bien porter la susdite 

copte à la connaissa.nce ele sa maj esté, et ele lni clemaneler au nom du SOllssigné 
lU!Ie audi ence, a:Gn qu'il pnisse avoü: l 'honneur de lui présente1·l'origina.l. - A mr. 
-e Domte ele Mnnster. = lJim·quis de Palmella. 

O fficií.o 

(N.0 i 7S rese rraJu) 

Jltmo e ex. mo sr. - Curnpre~me accusar a t ecep çl:to elos despachos r eservados 
U os 2 9 "fi a • l l t i· e u, e ccrtl car ao mesmo tempo a v. ex. que procure1 sem perca c e empo 
azer uso opportunamentc elas importantes noções qiw n'elles se contêem. 
. Em primeiro logar , pd o que diz r esp-eito á aucliencia concedida por sua alteza 
\ eal o senhor infante r egeJ1te a sir F reclerick Lamb, que v. ex. a menciona no seu 
~ls~acho n. 0 4, yrocurei_ indagar' qual_ seria: ,a impres~ão que as r espostas ele su~ 

tez~ r eal ao ch to emb mxac1or pTo-du~Jram n este gabmete; e parece-me pocl er ch
~ier com se~·mança que a ele clara~fto, fe_it~ por sua 'alteza re~l? ele que mantinha e 

nha llHtnt1do a carta, e estava tao deClcÜdo a g;nardar o espn·lto elo assentado nas 
co_n~erencias ele Vienna, que até manelára para esse fim distribuir por todos os seus 
ltlll1Jstros cop ias dos protocollos elas mesmas conferencias, cansou mui.ta satisfação 
desu; n;tagesb,:cl e br~annica, e lhe inspira toc~a a confiança .n~ futuro desempenho 

l . ta.o JUstas mtençoes. E sta confiança contnbue poderosam ente para se clesacre-
c Itar os · I · l · l' · l · l · l < prognostiCas e as ca nmmas c e me lVIC llOS apa1xonac os ou prevemc os, 
que a experienci.a sem duvida desmentirá. 

- 0 Achei_ a lord Dndley, quando lhe :fiz leitura do sobredito despacho r eservado . 
n. _2, eVIdentemente persuadido ele que sir F1·ederick Lamb não entendêra bem 
~s Instrucções que lhe foram dirigidas qua.nd0 r equereu a sua alteza r eal ·a mu-
c ança: do Sell ministerio, em logar ele r epresentar s6mente, segundo lorel Dudley 
~1o d~sse _lhe havi.a ordenado, que. ~ua magestacle britannica ~lese~ava -:ivame~t~, 
1 1 Intel esse que toma na estabthdade elo governo e consohc1acao ela tranqmll1- , 
cal e em Portugal, que sua alteza rea1 confirmasse por algum ~locnmento, ema
nac 0 da sua espontanea vontade as mesmas declarações que h ou v e por bem fa
zer na cart 1 -rr· ·a· · '· - · ~· l · " ·o a ' c · a que c e 'wnna 1ngm a sua augusta I'l:ma ; e que para c ar um,. pr v 
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evidente ela sua intenção· ele manter os· principios na. mesma. carta indicados1 cba
ma.sse aos seus conselhos1 sem ex._duir as p essoas que actualmente gosam da ~ua 
con:fiança

1 
tambem algumas que servissem para desviar as inftmdaclas suspmtas 

elos que quer em· attribtúr ao seu governo vistas alheias elas que se acham adapta-
elas nos protucollos ele Vienna. . ~· 

Não deixei ele observar a lord Dudley, que mesmo com esta mochficaçao (ele 
· euj a sinceridade não duvido.) a intervenção de qualquer governo na clirecção .on 
esc,olha elo gabinet e ele outro governo independente não podia justificar -se em pnn- -
cipios

1 
e apenas era toleravel quando uma absoluta necessidade ~• motiyasse, 0 

que, no caso aetual, eu estava bem alheio a aclmittir. R espondeu-me1 porém, este 
m~nistro, protestando contra. toda ?' i~tenção ela parte elo seu gabin~te de adaptar 
medidas offen sivas ao decoro ou dn·01tos de sua alteza r eal, e r epetmdo que :~te 
passo dado p or sir Freder ick _ Lamb não fôra exactamente eonforme ao espmto 
das suas instrucções . Acrescentou que sua magest acle britannica, b em longe de 
nutrir descon:fianças offensivas contra a honra e veracidade el e sua alteza real, 
continua-va a dar-lhes pl'?namente cr edito, não cleixn,ndo ao mesmo tempo ele re
ceiar que 'circumstan cias alheias ela. _-von"M1de do m~smo senhor o impellissem .co:r:
tra os seus desejos e inter esses a soltar as r cdeas <.'ts paixões e prejtúzos ele Inch
viduos, talvez b em intencionados, que o levariam a um precipício, á borda do qual 
seria bem clifficultoso parar i e terminou declarando que a garantia de Portu~al, 
a que ·a Inglaterra está obrigada p elos tratados, e por muitos outros motivos fnu
claclos nas r elações que ex istem entre as duas corôas, que era i.nntil enumerar, 
justific::wam plenamente, e auct01·i savam n1 esmo sua magestacle britannica a euun~ 
ciar em amisade as suas opiniões e os seus conselhos sobre materia tão grav e, _e 
quando era licito prever eventualmente r esultados fun estos ou complicações poh-

~ ticas em que a Inglaterra se vm·ia desagradavelmente envolvida. 
D epois de responder a lord DucUey, manifcstànclo -~n@ a convicção que. t enho 

ele que se não verificarão as supposições que tão ligeiramente se têem quenclo ~aÍ 
zer, p edi novamente a s. ex.a uma r esposta por cscripto á communicação offi c!a 
que lhe dirigi, acompanhando o· extracto do despacho r eserv.ado n. 0 1, c r eceb1 a 
promessa positiva elo dito ministro, que responderia com toda a brevidade. 

Não ha noticia nenhuma, que eu saiba, alem das que se acham nas gaze~as . 
Tudo fica em susp ensão ~í. espera ela declaração formal da Russia e das primelr~S 
operações do seu ex_ercito. Sobre este assumpto tomarei a liberdade de suggenr 
a v. ex. a a leitura ele um artigo l'lxtrahido do Times> que se acha no Sun el e hon
tem 15 elo corrente, e que parece ser e." cripto com bastante conhecim ento das· ul-
timas n egociações e elas icléas cl' es te gabinete . . 

Sua magestacle britannica. m·eio que volta hoj e de Winclsor pa1ra Londres. 
O parlamento já tornou a abrir as suas pessões, nas qnaes, porém, ainda nada oc-
correu ele importante. . . 

Queira v. ex.a be\jar com o devido resp eito em meu nome a augusta mão do 
sér enissimo senhor infante regente . ' · 

D eus guarde a v. ex. a, etc. Lonch·es, 16 de abril ele 1828.- Ill. mo e eX·
0 10 

sr. visconde de Santarem. = iVlw·quez de Polinella. 

Officio 

(N. 0 1 7 9 rcsemtlo) 

In. mo. e ex . mo sr. - No despacho r eservado n.0 3, que recebi pelo ultimo pa
guete, d1z v . ex. a que as fortalezas c1' esse porto ainda se conservam occnpácl~S 
p elos i~glezes, depois da particl~ da maior parte das suas tropas, o que não bavla 
acontecido nem no tempo da 1tlüma, gHernt peninsulaT. 

E sta ultima phrase, posto que v. ex . a . em nome ele sua alteza r eal me não 
cle term~nàsse co~1sa alg:m;na, _não deixou. ele me dar indicio de que ao mesmo se
nhor nao parecia suffiCientemente motivada nas actuaes circumstancias a oc.ctt
pação das nossas fortalezas i e portanto .resolvi-me a fali ar espontaneament~ sobi:.e 
este assumpto tanto ao duque ele \V ellmgton, como ao ministro elos negamos · es
trangeiros, o que hontem mesmo verifiquei, e tenho a satisfação de dar parte a-
I 
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v~ ex." que pela mala de hoje se expedem as orclens necessarias para a evacua-· 
tao d~s dito s fortes. Com effeito ellos haviam sido occupados por um àjuste ver 

ai _feito em ·Lisbou no rp.omento ela chegada chs tropas inglezas, e ao clepojs re
~Zlc~o por escripto na convenção que eu assignei em Brighton, porque o duque de 

ellmgton. exigia esta condição como sine qua non_, a fim de assegurar em qualquer 
c~so eventual o livre embarq1.1e -da divisão brit::mnica. Claro está, portanto, e as
Um o r epresentei e foi aclmittido por 'lorcl Dndley, que uma vez embarcadas as 
c tas tropas, nem exi::;tia j·í, motivo sufficiente pam que permanecesse uma pe
q~le~a guarnição nos fortes, nem sobretudo o governo britannico tinha nenhum 
lli~·e1to fundado n~s tratados ou ajn~tes p ara assim o praticar. _O unico motiv_o, co~no 
orcl Dtldley mutto bem observou, da ida e ela permanenCia das tropas mglezas 
e~ P ortngal era defender-nos, na conformidade dos tratados, contra uma invasão 
Illdentemente favorecida, não direi pelo governo, mas ao menos pelas forças de 

espanha. E ste perigo acha-se agora r emovido, e quando, contra o que é ele es
perar, viesse a renovar -se, estaria a Gran-B retanha; sempre prompta a oppor:se 
aos projectos ambiciosos elos hossos vizinhos. Porém no momento actual uns pou
cos ele centos ele homens nas fortalezas do. barra ele Lisboa não podiam em nada 
contribuir para· um similhante o"bj ecto . 
l Creio que íi.car<'L unicamente no Tejo uma embarcacão ele guerra britannica á 
c 1Sposição de sir Freclerick Larnb. ~ 

·l Agracleci1 como devia, a _lorcl Dnclley a snpramencionada communica.\;ão elas 
o;c eus qne se expedem IJara Lisboa, observando ao mesmo tempo que eu ·fallára 
~este assumpto ele_ m~u p~'OjJrio · motu, e por me parecer que _conviJ?-ha r emover . :1~ o pretexto de mchspostçao de que podes sem abusar os malmtenmonaclos para 
excitar desconfianças injustas, em prova do que lhe mostr ei uma grande parte elo 
1:1~ v. ex .a me escreve no despacho n .0 3 . Pareceu-m e que este ministro atten
c era .com satisfação :i dita leitura, e sobretudo á do ultimo paragrapho, e.rp. que 
"· ex. a me annuncia a actividacle com qne a junta nomeada para formar as _iu
b~\ncções para as eleições ía proceder ao importante trabalho ele que está incum-

Ic a; e por esta occasião me r ep etiu em parte o que já tive a. honra ele r eferir 
~ illcn pre6~clontc ~:(!leio, manifestando a esperança_ ele que o _governo Nele ~ua. al

za r eal tnnrnphana dos obstacnlos e clesvanecena os receiOs que t~w hgmra-
lllente se têem acreditado . · 
f Pócle v. ex. a estar certo 'que nfio perderei ele vista a recommenclação que me 
az ele confntar, por meio elo s jornae.s. d 'esta capital, algumas das injuriosas as
~er~ões que aqui se têem pnblicaclo a r espeito do nosso governo . Parece-me to
~}"1a quasi desmentir officialmente a proclamação apocrypha inserida no jJ{.oTning . 
t ~1'~nicle ele 26 do mez passado, porqtw ninguem lhe deu importancia nem at-
ehçao, julgando-a, como com effeito é, emanada sómente dos r efugiados que se 

ic am em Franca. A melhor refutação ele todas será a ele commentar a marcha 
\

0 nosso gover~o, cl.emonstra.nclo }Jelos factos que forem occorrendo a falsidade 
c as suspeitas que se tê em · feii o circular mal iciosmneute. 

Chegou um paquete trazendo cartas elo Rio elo Janeiro at6 16 ele fevereiro, 
:Uas Cfuaes nada se contém de importancia. A g nerra com Buenos Ayres conti-· 
011~\Ta ele um modo, segundo parece, bastante nocivo aos intere~ses do Brazil, 
)

018 que o bloqueio elo Rio da Prata não embaraca -os navios ele todas as nacões l e entrarem no porto de Buenos Ayres, emquanta' os corsarios cl'aquella r epubhca 
c estroem toda a navegação mercante brazileira. 
sr. J:?eus guarde a v. ex. a, etc. Lonch·es, 16 de abril d~ 1828·. - Iltmo e ex. mo 

VIsconde ele Santm~em. = jJ{a?·quez de Palmella . 
ofii ~- S.-Havenc1Ó fallaclo nos periodicos inglezes, esqueceu-me rio contexto d' este 
P d10 , mencionar uma noticia totalmente falsa, que toc1:os elles r epetiram, e na qual 

0 era_ talvez haver em L isboa quem r pare, posto que aqui ningL1em lhe desse a 
~enor lJ?portancia. Annunciando-se em um artigo ele novidades d'esta cidade ache
gada ah de João Carlos ele Snlclariha disse-se elle vie?'ct apear-se a m·inha casa~ l qt~e não é verclacle, pois só uma v~z aqui o vi clescle o seu regresso, e foi no 
~ ommgo ~í, uma hora, em que a maior parte dos portuguezes aqui resident~s cos-
nruam reunir-se n'esta embaixada. 



Of:licio 

(\'i .0 5·1 reservado) 

Ill.rno e ex. mo sr.-Tenho a honra ele informar a v . ex. a ele que assim o mar· 
- quez de Rezende, como o vi_sconcle de Itabayana, segundo o dito marqnez ~a pou

cos clias declarou a pessoas da sua con:fiançn., pediram, hâ já muito tempo, mstruc
ções que poclessem ser applicadas a occorrencias imprevistas. Foram essas instruc
ções eventuaes expedidas ao sobredito visconde, o qual, clanclo agora parte ao sen 
collega n' esta côrte do recebim ento cl'ellas, lhe propoz uma entrevista, cleixanclo 
ao, seu arbitrio o fixar o sitio onde houvessem de avistar-se, para deliberarem so
hre o que lhes convirá praticar; parecendo ao mesmo visconde ( qne rwovavel
mente se deixou levar por noticias de Portugal, totalmente falsas, -ou por extrewo 
exageradas) que era chegado o momento ele pôr em execução as instrucções que 
acabavam de ser-lhe tra.nsmittidas elo Rio de Janeiro, e das q uaes elle não deu 
senão um imperfeito conhecimento ao marqucz .de Rezende, segundo ~ste a:ffirJ1l:.'L· 

Em consequencia cl'esta communicaçf(o deliberou-se o mesmo marquez, nao 
obstante as ponderações que se lhe fizeram, a paTtir quasi ele r epente, no dia 16 

cl'est e mez, para os P aizes Baixos, onde espora que o seu coll ega ele Lonch·es 
haja de se transferir, ou "lhe faça aviso a Brnxellas , se elle, marquez ele Rezende, 
deverá continuar a sua _jornada até áquella côrte, a fi11~ de combinarem juntos as 
medidas· que jtllgarem dever tornar, na presença ele acontecim entos que ambos 
gratuitamente imaginam estarem a ponto de se desenvolver n 'esse r eino. 

Antes, porém, de se pôr d 'aqui a caminho, entregou o marquez ele_ Rezende 
uma nota ao princiíJe cl1anceller de côrte e ele estado, a que o mesmo princi pe r es
pondeu por outra nota. D e ambas ellas tenho a honra ele remette~· a v . ex.a as 
inclusas CQIJias (A e B) que sua alteza o principe ele Metternich t eve . a bondade 
tle permittir que eu d'ellas tirasse, não m'as havendo o mencionado marquez fran
qüeaclo, bem que me não fizesse mysterio ela r esolução que tom::ira, e que eu debalde 
combati, c1e passar a este mini sterio a r eferida nota, na qual, como se já nã.o hou
vessem conclições de so8ejo, no aoto· cle abdicação ela corôa el e Portugal, ainda este 

. acrescenta algumas, que n'aquelle acto se não encontram, nem tão pouco n~ de
creto ele nom eação do ser eniss imo senhor infante para a r egencia "d'es t>es reliJOS· 

Da nota do príncipe chariceller ele côrte e de estado, claramente se cleprehencle 
qne o dito príncipe não parece app~·ovar a jornada que o marquez de Rezend_e 
emprehenclen, mas este ministro, sem attendcr ás rdlexÕ<?S que lhe foram o:fl:'erecl-
das por mim e por outras pessoas, insistiu em partir. · 

D eus guarde a v. ex. a Vienna, 23 de abril ele 1828. - ntmo ex.mo sr. -visconde 
ele Santarem. = Bcwão de Villct Secca. 

Notas a que -s e refere o officio supra 

A 

Le soussigné, envoyé extraorclinaire et ministre plénipotentiaire ele sa m~esté_ 
impériale et royale tres-:ficlele, appelé à :fixer toute son attention sur l 'état ala·r 
mant eles affaires du royaume c1e Portugal, et pouvant, cl'un moment à l'autre,_ se 
trouver clans le cas d'y appliquer les instrnctions éventucllcs elont il est muni!., iL 

l'honneur ele présenter à son altesse mr. le prince de Metternich chancelier de 
cour et cl'état ele sa maj esté impéTiale et royale apostolique, les e~traits suivants 
elu .texte _littér?'l eles dites instructions. Lorsque écoutant les sages conseils_ ele so. 
maJ est_é 1mpén~l~ et royale, apostolique et entierement satisfait~ ele la conclu1te qn~ 
monse1g~em; l'll:fant J?· . .M~gn~l avait tenu pendant son séjour à_ Vienn~, e~ ra~ 
laquelle ll s étmt co:amhé 1 estime eles portno·ais et eles étran o-ers sa maJ este 1D1 

périale et royal~ tres-ficlele ~laigna conférer la régence clu Po~tug/al à son. altes.~e 
royale a;ec le tJtre de s?n lieutenant dans ce royaume, l'emper eur et ro1, _entie
r ement hbre dans le chmx ele la personne à laqnelle il déléguerait l 'exerClce clc;J 
son autorité s_ouver~ine, en son ~bse?-ce ele ses états transatlantiqnes, n'eut cl'al~tr~ 
but, qJie céhu de c1menter la pa1x et le bonhem· clans ses états européens ams 
gne clans son _anguste famille. Pour y parvenir complétement ct pour col).sacrcr 
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~~ même temps son cu:oit de haute stuveillance sur Ia clynastie et Elll' les intérêts 
~111 peupl<'l que la Proviclence a confié à ses soins, sa majesté impériale et royale 

tres-:fic~ele a tl·ouvé convenable ele faire dépenclre cette délégation spéciale et ré
"Voc~ble ·par sa nature, de certaincs conditions dictées également lJar l'intérêt de 
80? augnste maison, et par le bien-être de ses sujets . Conserver hors ele tout at
:e~nte lcs droits de sa m~esté impériale et royale tres-:ficlele et c~e sa m~esté la 

. ~ eme p. Maria da Gloria; maintenir la charte portllgaise octroyée par sa majesté 
rmpénal e et royale tres-fidele et à laquelle sou altesse royale monseignenr. l'infant 
a prêté serment; ne se laisser dominer par aucun parti; faire cesser les clivisions 
lt réunir tons les portngais autour d'un centre commuu ; consolicler et resserrer 
c e plus en plus l'alliance avec la Graude-Bretagne, à laquelle le Portugal a dil 
8011 sal_nt dans des t emps cl'ad versité, et à 'laquelle se r attachent tant ele glorieux 
souvemrs anciens et récents; suivre enfin les consei ls salutaires donnés par Ia sa
g·esse, l'experience e t vertu de sa majesté impérüde et royale apostoliqne. ·Telles 
~~t été les conditions dont sa m~esté impériale et royale tràs-fidele a cru clevoir 
.an·e c~épenclre 'la délégation eles pouv:oirs conférés à son augnste frere. Cepenclant 

_sa Ula.Jesté impériale et r oyale tres-fidele to-lü eu rendant justice anx bons senti-
ments que sou altesse royale lui avait tant ele fois manifestés, et à la fi.clélité ca
ractér~stiqne ele la nation portngaise, ne s'est point dissimulé les dangers a~lXquels : 
UJ.ouseJgneur l'infant se tronverait exposé à la suíte cl'm1e seconele tentative de la 
i)art cl'une faction fanatiqne et ambitieusé, ·qui, en se .couvrant du ma1~te~u d 'at-
a~hement au trône et à l'autel, . pom· fouler aux pieds ces mêmes droits qu'elle 
pret~ncl défendre, pourrait surprenclro la bonne. foi de sou altesse royale, ou se 
ser\>"1: malgré lui de sou auguste nom, pour eles actes contraíres aux conditions 
lllentwnnées ci-clessus . Afin cl'obvier aux maux qui s'en suivai.ent d'aussi crinii
~elles tentatives, si jamais elles venaient à se réaliser, t:ia ]najesté ünpériale et 
Lyale tres-ficlele a jugé convenable, ele munir ses r eprésentants à Vienne et à 

oucl~·es, d'ins tructions précautionnelles, en vertu desqllelles le soussigné se trouve 
autonsé à declarer au gonvernement ele sa ma.jesté impériale et royale aposto li
(;le que l'empereur clu Brésil, roi de Portugal, révoquera les pouvo_irB qu'il a dé
_e~ttés à monseigneur l'infant D. Miguel, elu moment que ce prince serait tenté à 
~lllvre les conseils et ag·ir sons l 'influence cl'une faction qui tenclrait à violer les co11 1· · ...., 

cnt10ns précitées. . 
. L e souss igné prend eu fin la liberté cl'assurm: sou altesse mr. Ie prince chan

ceher de cour et d'état, ele sou intention since11e de procéder dans une affaire 
~nssi clélicate avec toute la reser_ve ct tons les ménagements compatibles avec ses 
lllstrnctious et ses clevoirs, de 1:eg·ler str ictement ses clémarches cl'apres les re:p.sei
g"llellJ.ens authentiques qn' il r ecevra sur l'état eles choses à Lisbonne et ele ne se 
po~'ter qu'à celles que les circonstances impérieuses pourraient lni imposer, 
~ll apres en avoir clonné connaissance aux ministres ele sa majesté impériale et 
10Yale alJOstolique et à cEmx de sa majesté britannique. 

Le soussigné saisit, etc . Vienne, le 15 avril 1828 . = Rezencle. 

B 

a Le soussigné, chancelier de conr et .cl'état ele sa majesté .impériale . et royale 
~i~~ toli~ne, vient de recevoir la note que mr. le mar qnis ele Rezende, envoyé 
a f 1.aorchnaire ét ministre plénipotep.tiair e ele sa majesté l'empereur D. Pedro, lui 
v alt l 'ho'nneur ele lni aclresser le 15 de ee mois, pour l'informer, que se trou
q~~f.,n~uni ele .. pleins p~uvoir~ ~ventuel s ele l'empereur. son m:D:tre, en vertu cles
colJ, s ll seraü autonse, conJ omtement a vec mr. le VlComte de Itabayana, · son 
le ~~·ne eu Ang·leterre, à r.évoquer ceux clonnés à son altesse royale monseigneur 
te ~llUc~:l'l·égent de Portugal par sou auguste frere, si ce prince se permettait qe por
J· i 1 

attelllte aux-clroits légitimes ele sa majesté tres -:ficlele, à ceux ele la r eine D. 1\'Ia
cl'a cl~ Gloria; anx pri~1cipes ele la charte constitutionnelle du royatlme, et de ceux 
1.t_Pres l~squels ce prince ~ s'est engagé à gouverner le Portugal eu en acceptant la 
Pl~~~~e,, ll se voit _dans la n~cessité _ele se r enelre stu:-le-chai?-P ~L _Londres, ponr s~ 
L' b 'lre1 eles rensmgnemens authenüques, sur la vén tabLe s1tnatwn eles choses a 

!S onne, et pour s'y concerter avec mr. le vicomte ele Itábayana sur les me:>u-

.. 
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res que les affaires actnelles cln PoTtngal ponlTaient exiger ele lem part . ~Ir . le 
marquis ele Rezende est trop '.exactement informé ele ce qui s'es.t passé i:t ~1m~ne: 
avant le elépart ele son altesse royale l'infant, et il 'connaí:t tro}J bien les ]!>1'1D?1P~" 
immuables ele l 'emperenr, et de son cabinet, pour pouvoir nourrir le mo~nche 
clonte snr la rectitucle ele la marche que suivra invariablement la cour ele V1enne 
dans les affaires portngaises, si elles c1evaient se· complique!' chme maniere cl~r:
gereLlse, par la conduite de l'infant; mais si les premieres nouvelles parvenns ICI? 

sur fe début de ce j eune prince, n'ont pas répondu à l'attente de sa majest~ et si 
elles sont ele natnre à faire naítl·e eles inquiétucles, elles ne sont cependant powt ~n
core assez positives pom· eu inférer, que l'infant venille porter atteinte aux drolt~ 
de l'empereur D. Pedro sou frere, [~ ceux ele la r eine Maria II, ou qu'il soit Tésolu 
renverser la cl1arte. 

I! parait au contraíre, par les clernieres onvertures que mr. le baron ele Villa 
Secca vient de recevoir · l'orch·e ele faire au cabinet ele Vienne, que l'infant, en 
faisant l 'apologie de sa conduite, cle1mis son arrivée h Lisbonne, r epousse ce son-
pçon, comme .injuste et n.on fonclé. · 

Dans l'incertitucle qui regue par . consêquent sur le véritable état eles choses e~ 
Portugal, il paraí:trait, que le morn.ent n'est point encore arrivé, oú nu· . ~e rnar 
quis de Rezende et mr. le vicomte de Itabayana, pomraie~ü être dans les cas c e 
faire usag·e des pleins pouvoirs, éventueis , dont ils se disent munis. . . , 

C'est au r este à mr. le marquis ele Rezende à en juger, et s'il croit cle"V0ll' ~e 
renclre, sans elélai à Londres, le soussigné se- borne à le prévenir, qu'il tro~wera 
mr. le prince E sterhazy clisposé à s'entenclre avec lui et. avec mr. son co~legue,~ 
st:r l'object ele son voyage et à se concerter, tant avec le gouvernement britann:s 
que, qu'avec mrs. les envoyés ele 1' empereur D. Pedro sur les mesures ;rue 1 ._ 
circonstances pourraieut exiger: ce n ' est · qu' á Lonclres , qu' elles peuvent etre. ar ' 
rêtées clans un but utile aux cléux, états ; et c'est à cet effet, que mr'. le pnnce 
Esterhazy se tronve déjà muni d'in stntctions eventuelles. . . 

Il serait surper:B.n cl'observer, qu'elles sont entihement conformes aux pnncr: 
pes qui out été an·êtés ici dans les conférences ·du mois el'octobre elernier, et qttl 

. ont clepuis obtcnu l'eutiere alJPTobation eles principales conrs de l'Europe. 
L e soussigné saisit, etc . Vienne, le 16 avril 1828. , Mettemich . 

Offic.io 

(N.0 !íO I'Cserv:tdo) 

111. 010 e ex. mo Sl' . - Na manhã do dia 14 'Clo corrente chegoll a esta côl'te o cor- . 
re.io cl'essa secretaria d'estaclo, João ele Amorim, e me fez entrega ele nro ru~ço 
que llle era dirig ido, e que encerrava O despacho reservado 11 ,0 1, O qual conte~ 
uma luminosa cleclncção de factos passados, intimamente conuexos com os sncpe~. 
sos qne n' estes nltimos tempos têem occorriclo na Europa, e especialmente em ts 
tugal, onde o turbillento espírito de }Jarticl6 e as perniciosas maximas professac ~ _ 
por incli.vicluos r evolucionarios, têem bnscaclo clar ás r ectas inteuções do sereulS 
sil;llo senhor infa11te regente e aos actos ·elo seu governo uma maligna interprr 
tação, bem alheia elas b eneficas vistas e clisposicões ele sua alteza r eal; chegal'l;c 

0 
· 

aquelles indivíduos até a s1~gg·erir e a incnlcar' aos ministros das duas potenc~as 
que mais se deviam ínteressar pela tranquil,liclacle publica d' essés r einos, re~eJ~s 
t ão mal fundados como gratuitos: mas qne por desgraca sendo artificiosa1nen

1 
6 

· · l h ' ' ' ' t c e· mspn·ac os, ac aram accesso no animo elos ditos ministros, como sobeja.men e .1 lliOnstram os annexos que v . ex. a foi servido trausmittir-me com o sen refenc 
0 

despacho. . 
- D epois ele ter lido e meclitaclo o importa.ntissimo cÓ11teúclo elo mesmo cl esp~cbo, 

tratei de ter uma pratica com sua alteza o príncipe de lVIetternich, a queJl'l, ~f.l 
. .c • J J 1 d 1 . • h . f . l' Jl'l~LIS con1ormwaCLe CLas or ens CLO seremss1mo sen or m ante r eo·eute expenc 1 a .., 

. 1 l' 11 l .c ;:::, 
1 

• c1· ·e ta.O essenc~a parte c e e, commemoranc o os ·1actos que comprovam a ven rca 
b em tecida declncção, -que v. ex. a habilissimamente d' elles faz. 1 _ 

Insisti sobretudo, na , cxposiç?ío que fiz cl'aquelles factos, na exeroplar ,_n10 ~ ee 
ração ele sua alteza r eal, ·desrle o momento ela sua feliz chegáda a essa corte, 

.. 
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~os lJrinci~Jios ela sua esclarecida política; abstendo-se o mesmo senhor de appa
.1 ~cer na ctclade, em os primeiros dias, para evitar que o socego publico d'essa cn.
~Ital fosse alterado, acolhendo com a benignidade, que lhe é tão natural, as pes
\oas as mais complicadas na r evolução, evitando a r eunião das tropas na occasião 
c .0 seu clesembarctue; cingindo-se assim, tão louvavelmente, ao que se conven
Cionou nas conferencjas ele Vienua.· . 

. P~s~ei depois a observar ao principe chanceller ele eôrte e el e estaclo, que o 
Ge\ eniSS!mo senhor infante r egente procedeu logo á nom<"açfío elos seus ministros 
e c e alguns conselheiros ele estado, bem como á cl:e alguns commandantes ele cor
~os e generaés de · províncias, usando para isso elas faculdades que lhe são inhe-
lentes · 1 h l' 1 · · l ' 'fi intl' ' p~·epamnc o ? :nesmo ~u~tl~to seu or c .es te moc? o cmmn 10 a paCl . ca 

11
:- , odncçao elos punssunos pnnctp!Os ele que se acha ammado; porém, q ne 1sto 

c a~ obsttha a que os vertiginosos sequazes do parti~lo exaltado ela revolução pro
i~1~~ss?~ fazer crer, que uma conclncta tao magnauima era pouco conforme ás 
c 

8 
ttlnçoes ora estabelecidas em Portugal. Prosegtli, dizendo que a clissohlção da 

:P al~ara elos .deputados se tom àra tanto mais necessaria, quanto ella era dominada 
lll

01
. nmn. .n1a10ria ele membros, que o haviam sido elas exlinctas côrtes e por outros 

e ·~~ pen gosos ait:cla; e qtl~ por iss? n:e~mo s? buscavãm, nos ~eus ajnnta~entos 
cart,ba~e~ , s_u~;gen,r ~ a1;aclrmhar pn~ctpws_, evidentemente oppostos ao espmt~ ela 
lll a, 111Jtu·tosos a. dig mda.cle ela coroa e nao menos clamnosos ao socego ptÜ.>ltco; 
coas_ ~le , ao passo ele dissolver a r eferida camara, ouvii1clo previamente o seu 
elo nse .0 ele ~staclo , não deixou o ser enissimo senhor infante ~·eg·ente, por c~eCI·eto 
0 ~~s.mo cha, de mandar proceder a novas instrucções, mats em harmoma com 
ha es:pu·~to ela carta, lJaTa as prox imas eleições 1)ara as côrtes geraes, visto não 
g~.~er alUda lei r egulamentar, sendo elas attribuições de sua alteza mal o promul
c~ 1 

outra<;. que se não desviem tanto elo principio monarchico, que essencialmente 
nvem manter illeso. 

das Acrescentei que, sem embargo ele tão justas providencias e elas re'spostas ela-
- insta~o conde cl~ Bo,:nbelles e ao embaixador_ ele Iuglater~·a; un: e outro pm:ec~am 

"enJ:i pela pubhcacao ele um acto que mamfestasse as mtencoes elo seremssnuo " or . í , , 
elo lU ante regente, como se para essa manifestação não bastasse m os a.ctos 

seu o·ov l l · '11 ·r N ~· r - b l 'l n~s :s erno; a em c e que uma s1m1 mnte maunestacao nao 101 esta e ectc a 
'' con-D · ' }1~ er enc1 as ele Vienna. 

deu . ao deixei fi nalmente ele prevalecer -me, para fiel e inteira execução elas or
lJach qtle . me foram expedidas , ele lançar mão ele todos os argumentos que o cles
ÇÕes 

0 
c e v · ex. a me ministrou, para desvanecer o e:ffeito ele quaesquer informa

l'ea,l, qne este miuistçrio poclesse ter r ecebido, relativas. ao governo ele sua alteza 

esta1ern1inei a minlm exposição sig-nificando ao príncipe chanceller ele côrte e de 
no c o, que o Sêrenissimo senhor infante r egente, pomlo a mais illimitacla confiança 
selll~~stante e r econhecido intere·sse que sua magestacle imperial e real apostolica 
o ll1~1. 0_ lUostrára p ela pessoa ele sua alteza r~al e pelo bem clc-Portugal, esperava 
dito :mo senhor que sua magestacle imperial houvesse ele dar o mais inteiro cre
atte11 c ~pureza ele seus r eaes sentim entos. Depois ele me ter ouvido com a maior 
da 131{ao, encarregou-me o príncipe chanceller ele côrte e ele estado de agradecer, 

wa .1arte ~ a _v. ex. a a communicação que eu tivera ordem ele lhe fazer. 
helll les a pnme1ra entrevista foi-me facil el e per ceb er que o minist erio austríaco, 
destr1/:

1ge ele . se· deixar ·convencer p elas rasões .que eu expozera, com o fim ele 
lnglat~. _0 effelto elas ultimas informações que aqui se receber am ele Lisboa e ele 
contrar~~a, sobre os p1:i~ueiros actos elo gov_erno ele sua alteza r eal,. estava p~lo 
govern t 11~ firme opmrao ele que o prosegunnento elo systema segmclo pelo cltto 

Qll 
0 

el'la provaYelmente os mais funestos r esultados. 
hallllen~renclo, _porém, sua alteza o príncipe ele lVIetternich, antes de r esponder ca
Perador e d'Í. _mmha communica~ão, clar c1 'ella c~nheeimento a sua n:agestacle o im
eutrevist etxou para otltro cha o tratar ele tao J?Onclerosa matena. Na se~·tmda 
ou.tros a, , q":le teve log·ar al.Q·tms dias cler)ois e que-foi clemoracla por mo h v o ele 
l lleo·o v . ' _ • 

c laJiceU. ~ CI~s .que chan;tam a attençrio n' este gabinete, explicou-se o prmc1pe 
. e1 lllui Clrcum~tanciaclamente sobre a actua.l siht'ação ele Portugal. , 
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Obeüecendõ eu ás determinacões ele v . ex. a, ele lhe commm~icar, sem reserva, 
qtlanto for conce:·nente a t~o g1;ave objecto, _con:o convem, em negocio c~e ta~I:~ 
nha transcendencm, passo a ter a honra ele r efenr a v . ex.a que o sobrecltto P1 

cipe principiou a pratica observando-me que ,o nosso governo, o:rcl enan~o-~e 
ele faz er ao gabinete de Vie·nna a communicação que en verbalmente lhe :tiz ela~ 
parecia tt:t .. em vista o provar que o serenissimo senhor infante regente, em .con 
sequencia elos acontecimentos oc.éorridos em Portugal no decurso. cl' estcs uli 1)0~ 
annos, havia seguido a unica vereda política _ que poclia seguir, para conso~c.ar 
n'aquelle r eino o principio monarchico, e que se alguns ministros ~stra:1g~1105 
consideraram como equivocas as intenções ele sua alteza r eal, devia isso attl?buu·-s~ 
ás machinações ele :1m partido que, r ecei.oso ele se ve~· despo,jaclo d~o mahg~o :~r 
cenelente que exermtava, recorreu ao mmo de calummar as mtençoes do sen 
infante regente. -

Continuou o príncipe de lVIetternich, dizendo qn~, na opinião d'este gabi_net~, 
a conelucta política ·elo governo elo serenissimo senhor infante regente, depo1s c 0 

r egresso ele sua alteza real a esse reino, nfio l)Ocli a desvanecer os receios que ~e 
manifestavam geralmente na Europa sobre as vistas e os pl'ojectos occultos c 0 

mesmo governo. 
· Qü.e tenclo aquelle augusto senhor acceitaelo a ·rcgencia ele Portúgal, caJU.~~ 

conel~-ções _expressadas n~ . el~creto ele nomea9ão~, e havencl? s.~lemnemente P1cl1.1 
metbclo; nas cartas que chngm a seu augusto 1rmao e aos prmc1paes soberanos . 
Europa, ele preencher r eligiosamente aqu~llas condições, nada o podia clispeusat 
ele as observar . · ... 

Que tenclo cu tido parte, acrescentou o príncipe chanceller, nas transa~çoes 
ele- Vienna, por ordem expressa ele s'ua alteza r eal, não me era elesconh~clcla t 
natureza e a extensão el'aquellas condições, e elas obrigações que o senhor 111f~~ e 
r egente contrahiu, por effeito 'elas sobreditas transacções ; e que, 'por conseguiU~: 
nin g-uem melhor elo Lpw eu podia julgar, se os ultimos actos elo governo cl~ foi~ 
tugal corresponcliam ás mencionadas obrigações, e se os mesmos actos nao at~
ctori.savam os ministros estrangeiros r esidentes em Lisboa a clesconfiar ela mal 
cha politica· que ali se seguia. . 

Que as obrigações que o senhor infante r egente contrahiu, pelas acima Clt:
clas transacções, tinham por base a mn,nutenencia ela carta e a firme repress' 0 

ela~ facções ; mas que isto não obstante o governo ele Portugal, levado . ele u~í1 
moeleração pelo menos imprudente, toledra, nos primeiros dias ela chegacl::L r: 
sua alteza r eal a Lisboa, as vociferações e g L"itos ele mon·a o impemdo1· JJ. Per 

5 
e viva o infante D. Miguel 1·ei absoluto, e isto às portas me_smo, e no r ecinto c·o
paços r eaes, sem que o governo, que tinha. á sna clisposição todos os meios ele à_?n. 
primir similhantes excessos, de sse providencias p-ara os rebater, o que não P0 1

' 

deixar de comprometter a sua alteza real para com seu augusto irmão. . . _ 
Que tuclo isto dera insta causa a clesco:qfiaflças, 1)elo que r espeita ás 1ntenc 

ções elo serenissimo senhor infante r egente, e sobretudo quando foi constante qt~o 
sila alteza real estivera por algtlm tempo incerto sobre se devia prestar o cleviC 
j uramento a seu augusto irmão ou ~t senhora D . 1\'Iari~ ~· ae 

Que toclos os actos elo g~verno de Portugal, e prmc1pahn.ente os ele 17 e an. 
18 c~e março, eram proprios, e talvez calculados, pnra ~nin~ar as espe~·anças cl~ 
facçao q~w trabalha para lançar por terra a carta consbtumonal, em virtude 
qual, umcamente, o .seJ?hO~' in.fante regente go:rernava esses reinos . , . as 

Que apesar elo ehreito mehspntavel que ass1ste a sua alteza Teal, ele fazel 5 
muclancas qLlC bem lhe parecerem 110 exercito houver::t. alo·uma IWCCÍIJÍtacão ]l!t 

~ ' o ' es-
nom.eações de muitos commanc1antes ele corpos e ele generaes de províncias,. _ 
p~cialmen.~e senelo not?rio qu~ a maior p~rte. cl?s,N qne foram rem~vi~los só fi~:~: 
eham ser mcrepaclos de aclhesao ás novas mstltmcoes . Qne o seremssnno seu

1
. ;_ 

0 
!' t N l ' ' l l > 1 (ll

1 
m1ante regeu e se nao pona ter esqt1ec1e o c e que · quando houve por __ JcDl rL 

gir de Vienna uma carta a sua augusta irmã, destinada a ser publicada,. n~ 
qual o mesmo senhor solemnemente annunciava ~os prin?ipios. ~obre os qnae~1~r 
propunha a est:bel~c:t·. o seu governo, promettera, mm. lJ'O SlÜVaiJ?-ente, ele J;is
uma pToclamaçao dll'lg1da á naçã.o portugtl0za, logo clepo1s ela sna chegada a 
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boa, N e isso no sentido do .conteúdo da sobredita carta, posto que esta promessa 
se nao achasse explicitame:b.t~ inser ta no lJrotocollo elas conferencias de Vienna. 
. Qne _a publicação opportuna ele um tal acto ev.itarja, sem duvida, os graves 
mhonvementes que r esultam ela clifficil posição em que o governo de Portugal se 
~c ~ collocaclo. Que a elle, pri.ncipe de lVIetternich, não competia elecidir, fie ef
l.bcttvame~te existia a necessidade ele dissolver a camara elos deputados; mas que 
~ parec1a, que melhor tivera sido esperar que a sessfio elo presente anuo se ter

I~lnasse , e que então pocleriâ o governo proceeler com a conveniente circumspec-
Çao e pretarar as futuras eleicões . . 

Qne o acto ele elissolver a' camara elos deputados, sem convocar immecliata
~ente _outra, como a carh~ pres~reve , . era, na sua opi_nião, uma vi.olaç.ão manif~sta 
elo· mesma carta ; o que nao poclta deixar ele lJrocluzu· um m?-u e:ffe1to no amrno 
l senhor D. Pecu·o IV, mórmentc quando este .soberano se achava a ponto ele 
c eclarar a separação total elas duas corôas, e disposto a consentir na partida ele 
sua augusta fillia para a Enropa . 

Que era muito ele r eceiar, e1ue quanclo aquelle soberano fosse instruido elo 
q~le se passára em Portug·al, elle, nos ' primeiros impetor:: ele surpreza e ele inita
ÇÍo' 1:evogasso o decreto pelo qual a regencia fôra conferida ao ser enissimo se
hlo~· IUfante, tanto mais que já os ministros elo Brazil n' esta' côrte, e w 1 de Lon-

1~ 'es,. haviam o:fficialmente declarado que se achavam munidos de instruccões a 
sso 1 · , · re ativas, para d'ellas fazerem uso logo qne as cousas em Portugal chegas -
~~~ a ccrt?s ten~os ; e que, em_ tal caso, as duas refer~das côrtes, que tantos ~s 
l ?~8 haviam feito para conduzir a P ortugal o senhor mfante r egente por mews 
- ~gt~nnos, ele nenhuma utilidade pocleTiam ser a sua alteza r eal, se seu augusto 
ll:~ao, em consequencia de qualquer violacão ela carta, r eclamasse os seus cli-
l'eitos. ' 

Que o maior servico que eu 1)odia r ender ao ser enissimo senhor infa'nte r e-
gent ' · · · . e era sem duvida ele faz el' conhecer a es te augusto senhor, com a mms r es-
;ei~sa franqne:?ia, o modo pelo qual esta côrte encara a sua posição pessoal e a 

8 
ou neta do seu governo, não l.he escondendo que, se, contra toda a expectação, 

t~~'\ ~lte za r eal se dei:s:asse per suadir por uma facção &"<Caltacla, a procedú ás ex
) .. tn.\dacles que se receiam, o mesmo augusto senhor se veri a abandonado pelas 

·t~ 1~1Paes côrtes cb Europa, e não ser ia por nenhuma d'ellas reconhecido! E que 
. filll em eu não devia dissimular ao serenissimo senhor infante r egente, que a con
il~~ça qu.e ~s yotcmcias n' elle tinham posto, na occ~~ião da sua _partida p~ra Por
ta~al, prmc1p1ava a desvanecer-se, e que este era yt nm dos clesagraclavms r esul-

c 0 8 da _marcha incerta e pouco firme elo seu governo. . 
fest 'l'el'mmou, final mente, o princi pe de 1Yiettet'nich o seu longo di scurso, mani
e ando a esperança de que sua alteza real, fixando os olhos na altura elo abysmo 
qtn. que estava proximo a precipitar-se, pararia ainda a temp0, ú beira d' elle ; e 
""tle a~a.nclonando um syst ema pernicioso ele erros momentaneos, o mesmo senhor 

0 tllil'la ao caminho que e1le mesmo aqu,i tão sabiamente t raçou, e qu e é o unico 
~lle pócle salvar Portugal e conservar gloriosamente a corôa cl'este r eino na au-
ctlsta c l B ' ~sa c,e ragança . 
l'e . Obngaelo pel9 meu empreg·o e rigoroso dever, a dar a v. ex. a fi el conta elo 
es~tlltaclo elas minhas duas confei·encias com o }Jl'Íncipe chanceller ele côrte e ele 
iss ado, .sem que me atrevesse a nada omittir de quanto n'ellas se passou, l)orque 
cr: se11a faltar a minhas obl'jgações e clesobeelecer ás ordens ele v . ex.a, ele es
ci) ""er, sem r eserva, eumpre-me agora expor a v. ex." que quando aquelle prin
lh~ \ ac~bon de fallar, recapitulei com energia, quanto na primeira entrevista eu 
Pro· aVIa expendiclo, e ajuntei, em r esposta ás suas observações, que quanto aos 
eta~ ectos occnltos do governo de Portugal, era notorio, que todos os actos cl'elle 
fa~~: ~x~ecliclo~ em nom~ ele el r ei, e que a susp~ita maligna ele 9-ue o senho1· ~n
jurio r eg~nte tmha em vista de os manc1m· ex1Jeehr em seu 1Jropno nome, era m-

sa e mfunclacla. 
"Vo Q.tle a moderação do governo ele Portugal, em não r epellir por meios co~cti-
ce:t as vozerias e gritos contra el-rei e a favor elo senhor infante r egente, tmha 

alllente evitaclo sanguinolentas scenns em Lisboa, sendo bem sabido que o 
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systema constitucional era aborrecido por grancle parte da m1ção portugneza, .e 
que qualquer tentativa para r eprimir os excessos d'aquelles que altamente mam
festavam a sua opinião contra similhante systema, seria inf~lljvelmente a~ompa
nhaela de funestas r eacções. Que, sem faltar á verchcle, ninguem podia d1zer, e 
menos ainda provar, que o senhor infante regepte tinha deixado de manter n. 
carta, como pl'Ometteu e jurára:. N • ·~ • á 

Que quonto á supposta vamllaçao que houvera na occas1ao .elo Juramento, e.,' 
icléa ·ele sua alteza r eal o prestar á senhora D . Maria li, posto que eu cl 'isso nao 
tivesse a menm' noção, duvidava muito eb veracidade de similhante f<i cto. . 

Que a nomeação de alguns commanclantes ele corpos e generaes ele provm
cias, alem ele ser isso uma inclispensavel prerogativa elo_ s~nhor infante regente, -

- era de suppor que os officiaes removidos não inspiravam confiança á trOI)a, nern 
tão pouco ao governo; e que pr~)Vavehnente a remoção d'elles evitou grandes tu
multos. Que quanto á dissolução ela. camara dos deputados, teria sem duvida sua 
alteza real justos motivos, que o publico ign~rava, · para a dissolver;. e :finalmente, 
pelo que pertence á proclamação em que tanto se insistia, a carta que sua alteza 
r eal d'aqui escrevêra a sua .augusta irmã, .e que foi publicada, era, c1e faç,to, uma 
proclamação, e que similhante~ actos, repetidos sem maior necessidade, não pro
duziam ordinariamente effeito algum, a não ser o de acostumar os povos a que 0~ 
governos lhes dêem conta ele todas as suas acções e, })l'Oceclimentos, e que, P01 

fim, para precaver as falsas ou apaixonadas queixas que alguns inclivi'cluos hon
verem ele diTigir a el-rei, não deixaria por certo o ser enissimo senhor infante re
gente ele o informar dos imperiosos motivos que deram logar a quanto sua alteza 
tem praticado depois ela sua chegada a esse reino. . 

Apesar cl'estas r eflexões e de muitas outras que me lembraram, deixei o prJD~ 
cipe chancell~r ele côrte e ele estado, no fim da nossa entrevista, possuído elas 
suas primeiras opiniões, sem que, quanto eu alleguei em contrario, fizesse no sen 
animo a impressão que eu desej ava. 

Deus guarde a v. ex .'\ etc. Vienna, 23 ele ab1·il ele 1828. -Ill.mo e ex. mo Sl'· 

visconde ele Santar em. = Bal.'ão ele . Villa S ecca. 

Despacho 

(Traducção) 

Londres, 23 ele abril de 1828.-Com referenci'a ao me~l despacho n. 0 ·25, re
metto, para conhecimento ele v. ex. a, uma copia da r esposta que por ordem de 
sua magestacle dei á nota do marquez de Palmella, que acompanhava aquelle roen 
despacho. 

Logo q1,w v. ex. a receba este documento fará todas as diligencias por ter uma 
entrevista com o visconde ele Santarem e com o ~luque ele Càelaval-, e n'essa occ~'1-
sião lhes fará ver, principalmente ao clnctue, que elle contém os verdadeiros e ni:IO 
exagerados sentimentos elo governo de sua magestade {.cerca elo obj ecto a que !lo 

clita resposta se refere, e lembrará áquelles ministros qúe a sua sitüação os torn@. 
responsaveis aos olhos de _ toda a Europa pela conclucta de sua alte.za r eal o re
gente, e que serão l:].ccnsaclos por qualquer passo qLle se dê. contrario ãs promes~a~ 
de sua ,alteza real ou perigoso .á segurança .publica.=Dz~dley . =A sir F reclencl'" 
L amb. 

Officio 

(N. 0 181 rcsrmdo) 

In. mo e ex. mo sr.- QLlando hontem tive a honra ele escrever a v . ex. a 11elo 
barco de vapor, suppunha que a mala elo paquete :ficaria demorada até ámauhã P01: 

causa da funcção dro côrte, que hoj e teve logar, e n'essa supposição esperava ter 
tempo para escrever com algum vagar a v. ex. a Não acontece porém assim, e agora 
mesmo, ás s~te h~1:as ela tarde, r ecebo a nota ele lorcl Dudley, que ha dia.s me 
havia sido annunc1acla, e ao mesmo tempo a certe:~a de· que a mala de L1sboa 
vae partir. Só· tenho por consequencia logar ele escr~ver estas poucas r egras, a 
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~m de. remetter a v. ex. a o importante documento incluso, o qual, como j ::í tive a 
onra ele lhe clizer, se assevera t er sido cl ictaclo pelo duque de W ellington, e será 

sem duvida communicaclo por este gabinete a todos os seus alliaclos . 
. Hontem escr evi a v. ex.a pelo barco ele vapor; porém, constando-me que o 

flit~ barco se clemora até o dia 25 em Portsmouth, proponho-me t er ainda áma
nha a homa de dirigir a v. ex. a outro offi.cio, 'no qual incluirei a traclucç~io ela 
~~ta que hoj e remetto, a fim ele poupar a v. ex .a, em quanto depende ele mim, o 
t:abalho e a demora g_ue haveria em se traduzir n 'essa secr etaria ele estado um , 
dao extenso documento . Çumpre-me tambem lJr evenir a v. ex .a que este mesmo 
ocumento é, seg-unclo penso, r emetticlo hoj e por lorcl D mlley a sir F. Lamb. 

Sua. magestacle recebeu hoj e toda a côrte, e, seg·u·nclo as apparencias, estava 
em rn1~; boa disposição ele saucle. 

BeiJO r espeitosmn ente a ml:to de -sua alteza real o ser enissimo senhor infante 
regente. 

J:?eus guarde a v . ex. a, etc . . Lisboa, 23 ele abril ele 1828. - In. mo e ex. mo 
sr. l I"Iscone e ele Santarem. = Jttlarqttez de P almella. 

Offi.cio 

(N.0 18 2 rcscrratl o) 

Ill.mo c e:x.mo sr. - Na conformidade ela intençíto ·que hontem annuncie i a 
;· .ex.'\ expeço _agora, para ver se aincl a póde alcançar o barco de vapor em 
D01

1
tsmonth, o presente officio, que ' leva inclusa a traclucção ela nota. ele lorcl 

F Ll
1
cley, cujo original tive hontem a honra ele enviar a v . ex. a pelo paquéte ele 

a :rnonth. . 
B Aproveito esta occasião para remett~r a v. ex . a um officio, a sêllo volante, de 
L~phael ela Cruz Guerreiro, e tambem para accusar a recepção dos despachos 

11
· . 2 ostensivo e n. 0 4 reser vado,· que esta manhã mesmo r ecebi . Vejo com muita 

~atisfação o qu~ v . ex." n'este ultimo se ser ve dizer-me, na esperança de que os 
actos desvanecerão a erronea impressão, na qual se acha, nào só este governo, 

1~as tambem os de outras potencias, segundo vejo p elo officio incluso ele Guerreiro, 
e con~ta mesmo }Jelos que o príncipe Esterhazy tem r ecebido ela sua côrte, cujo 
contendo sem duvida o conde de Bombelles manifestará a v . ex. a Farei tudo 
quanto ele mim dependa, na conformidade elo espírito das instrucções que_ v . ex.a, 
tor 

1 
ordem ele sua alteza real, me tem transmittido, para combater a opinião in-

lnc acla que se t em ,acreditado. · 
Fico na intelligencia' de se haver para o futuro, no calculo das carreiras para 

ls expressos, de attender ao que se acha determinado no despacho n. 0 104 de 11 
c e dezembro de 1824. 

D.ens guard o a v . ex .3 Lonch·es, 24 ele abril de 1828 . -Ill.mo e ex .mo sr. vis
Conde de Santar em. = jJ!J.m·quez de Palmella. 

Traducqã o da nota a que se 1•e:fere o ofô.cl.o sopra 1 

d O abaixo assig·nado, principal secr etario de estado el os negocias estmugeiros 
l e sua magestaele, r ecebeu as suas r eaes ordens para accusar a recepção da nota l e ~ · ex. n o marquez ele Pa.lmella, embaixador extraorcliJ:lal'Í'o e plenipotenciario 
~~ l ortugal n'esta côrte, com data ele 8 elo corrente, na qual s. ex . a inclue o ex-

acto ele um des1Jacho elo visconde ele Santarem, e pam informar a s . ex. a que 
sna rnagesta~le r ecebeu as segurancas ela sinceridade das intencões ·ele sua alteza 
l'eal · ' , p c o mfa.nte r egente, que o visconde ele Santarem communica ao marquez ele 
cl~~n:e~la para conheciment? elo gov:erno ele sua JJ?-a.gestade, como uma pr?va elo 

1 
eJo que tem sua alteza Teal o mfante D. lVI1guel ele conservar a amrsade e 

ac quirir a. confiança ·a e sua magestade. · 
O aha1xo assignaclo, porém, faltaria ao seu dever, e á franqueza e sinceridade 

que ele-ve haver na correspondencia entre os dois paizes, ha t anto tempo e tão in-

inse; A que constitue prova 33.• do .lvlan~festo clo.s âiTeitos, muitas vezes j{L citado, e até a 
)ào. tn. no .tomo . nr elos Despachos e co?Tesponclencw elo cluqne de Palmella1 diiferem na reclac-

' preferimos, pois, a que tem caracter officiul. 
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timamente ligaelos, CQlllO a Inglaterra e Portugal, se occultasse a s. ex.u que ~.tl· 
gnus acontecilllentos que têem marcado o· principio ela r egencia de sua alteza real, 
incitaram no animo ele sua lllagestaele sentimentos ele inquietação e espanto . 

Pela letra das promessas, .com que sua alteza r eal tomou so bre si ,o governo ele 
Portugal, era obrigado a observar a carta ·constitucional, pe_lo espírito e teor d'ellas 
era não menos obrigado a abster-se ele todos os proceclimentos que poclesse:n pro: 
duzir public~ elesconfiança e r eceio, e é com o maior respeito que o abaixo a_ssJg•nado 
se vê obrigado a observar que nenhuma cl'aquellas promessas parece ter s1clo cmn· 
prida. . ' . · . 

Não será improprio recordar a s. ex. a as promessas a que sua alteza real_ se · 
obrigou antes da Só!.la chegada a Portugal, e ao mesmo tempo as circumstanCJP,i> 
na sua conclucta ulte1:ior1 que não têem corresponcli.elo a. ellas. ' 

Em 1826 lJrestou sua alteza r eal juramento ele fieleliclacle á constituição pre
scripta pela carta portugueza. No mez ele outubro ele 1827, tendo sua alteza real 
sido nomeado por seu irmão o imperador e r ei D. Peeh·o, seu lagar-tenente e re
gente ele Portugal aw:v teTmes des lois existantes elans cet état et conjo?·mément aux 
institutio11s données pcm- l' emperew· son auguste jte?·e à la monanhie jJO?'t16gctise~ ~1e~ 
clarou pelos seus plenipoteuciarios, o barao ele Villa Secca e o conde ele V1lla. 
Real, no protocollo ele uma conferencia, que n' essa occasião houve em Vienna., 
que tinha ordenado que se fizesse uma carta para elle assignar, elirigtc1a a ~ua 
irmã, então regente7 D. Izabel Maria, ele numie1·e à ce qz6'elle (c ett~ lett?·e) puzsse 
êt1·e ?'enclue publiq~te~ et à ce · q.u' elle ' ne pnisse au même t:emps laissm· aucune cloute 
stw la ferme volonté de ce p1·úwe en acceptant la lieutenance d n 1·oyaume que ~'ern· 
p~Teur son frere vient de hti conjé?'e?·) d' en mctinte.ni1· 1·eligieztsement les institutwns~ 
ele voue1· · le passé c't zm entier at6bli~ nu.âs ele contenÍ?' en même temps a~ec jo1'ce et 
je?'nteté l' esp1·it ele parti et ele fctction qui ct trop longtemps agité le Pm·tu.gal . 

Sua alteza real clirigiu igualmente a sua rnagestade uma carta datada em 
Vienna a 19 ele outubro, em que sua alteza· real dizia : Conuctincz6 ele la pm·t 
qzt' elle y p-rendnt par suíte de t' ancienne alliance 'entre le Po1·tugdl et Zct G1 ·an~le· 
B1·étagne et qz6e Je clésire sincerenwnt wltive1·~ f os e 111e flatt e?' qt6' elle voz6d?'Ct bzm1 

'm'accorele1· sa b1:enveillance et son cq:ipzti; le bztt qzte je me propose étcmt ele mctú~te- ' 
nir invaTiq,blement la t?·anqzdllité et le bon onlre en Po1·tztgal au moyen eles ·instztzt
tions oct?·oyées p ct?' l' empe1·eur et ?'Oi mon jre1·e>. institutions que je suis ferrnement 
9'4solu el~ faú·e ?'especte?'. 

Era 1mpossivel a sua magestac1e, sem forlllar a mais injl.1riosa desconfiança c~o 
caràcter e cligniclacle ele um joven principe que se achava dii;igiclo por um sabJO 
e virtuoso soberano, cluvidar ela intenção ele sua alteza r eal cumprir promessa 
tão solemne e publicamente feita. . Sua magestade; portanto, receb~u a sna alteZiL 
,real, na sua chegad.a a Inglaterra, com as honras e clistincções devidas á sua ele
vada qualidade. 

Durante a demora de suá alteza r eal n'este paiz conveiu-se na conferencia de 
·12 c1e janeiro ele 1828, que houve com auctoridacle ele sua magestade, que se fa
cilitasse um elllpr estimo ele dinheiro para cl' elle sua alteza r eal fn,z er uso; e que 
se permittisse que as tropas britannicas, que tinham recebido ordem para r egres· 
sar immecliatamente ele Portug·al, perinanecesselll ali por Ulll tempo rasoavel, co.n
forme os desejos ele s~m alteza r eal; e quando sua alteza real partiu cl'este paiZ, 
uma esquach-a ela armada ele sua mao·estacle t eve oi.·clem ele escoltar a sua alteza 

1 "' -r ea , a fim ele mostrar ao mundo a satisfâção que tinha sua magestacle de ver .0 

g0verno ele Portugal confiado peio imperador D. Pedro a seu irmão o infante D.lVfl-
guel, como seu lagar-tenente. · 

Entretanto, a influencia ele sua magestacle m1 côrte elo Rio ele Janeiro tinha 
sido constantemente emp~·egacla em. persuadir o imperador D. Pedro que comple
tasse a .sua prol?osta abehcaç_ão ela corôa de Portugal, e que mandasse para a Ett· 
r apa a .J Oven r aütha D. Mana ela Glo~·ia . . 

Todos estes actos ele- amisade, e ao mesmo tempo ele conveniencia para sufL · 
alteza real, eram funclad?s n_a convicção de sua magestade de que sua alteza r e_a.I' 
o infante estava de~ermmado a sustentar a carta , conceclida ·ao po~o ele Portug~~ 
pelo imperador e rm D . Pedro1 e a qual sua alteza real havia promettido opsN· 
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va.r, tanto na carta que er;cr ev.cu a sua augusb irmrt, como na que dirigiLl a sua 
magestacle, e a qual ellc tinha solcnmeniente jLu·ado antes ele deixar Vienna. 

Sua magestade olha naturalmente com preferencia para uma fórma ele governo 
q;le se assimilha em princípios ~tqnellc debaixo elo qual os seus proprios estados 
teem gosaclo h a tantos annos ele fcliciclriclé, e tê em chegaclo a um _ alto ponto ele 
prosperidade c gloria, e teria desejado que o pov-o de Portugál, em ct"0a soi·te SJJ.a 
~~g:stade toma tão gt'anclc interesse, possuísse as -vantagens de similhantes in
stltmções, que lhe foram confericlas pelo seu solJerano no leg itimo exercício da 
SLla auctoriclacle, ·e por elle confirmaclas p ela sua propria acceitação. 

,_ Sua magestn.cle, portanto, lam,enta mui profunelamente as circumstancias que 
teeln occorriclo desde a chegada ele sua alteza r eal a Portugal, nas quaes sua ma-
1esta_de não póc1~ cl ~ix~r ele pEn:eeber a inten_çKo ele sua alteza realnã~ faze_r caso 
ca carta. Por um arbgo ela clLta carta p r e1 ou regente ele Portugal e obngaclo, 
qu?-ndo dissolve as côrtes, a convocar immecliatamente outras. E eviclente que a 
exlstencia ela carta depende essencialmente ela exacta o bservaneia cl' està impor
tanto condição . Se o soberano, depois ele ter exercitado a sua prerogativa ele dis
solver as . camaras, podér clirectamente oppor ou por qualquer outro modo evitar 
que convoquem outras por tempo incleterminaclo, é obvio q·ne o caracte1; elo go
verno se alteraria inteiramente c se tornaria uma monarchia absolutá . 

No caso presente os ministros ele sua alteza real aconselharam que, em lagar 
de c_onvocar immedia.tamentc outras côrtes, publicasse um decreto declarando im
praücavel a sua .immecliata convocação, allcganclo para isso a rasão ele não ha-ver 
tnna_Iei qnc r egubsse as eleições, e serem defeituosas as irtstrucçõcs para esse fim 
PLtbhcadas p elo decreto de 7 ele agosto ele 182G. Sua alteza r eal, portanto, dis~ 
solveu-as e nomeou uma com missão tle dez indi vicluos para preparar novas in
s!rncções e submettel-as á sua approvação. Não se marcou tempo para a commis-
8''o. concluir o seu trabalho, nem se .declarou quando se deveriam pôr em execução 
as tnstrueções, depois ele terem obtido a approvação de sua alteza real. Por con
s~quencia, a convocação elas camaras póde ser demorada sem limite de tempo, em 
dLrecta contradicção ela letra ela carta em uma das suas clausulas fundamentaes. 
li ~ão s~ pócle enc~ntl;ar justificação cl' esta irregularidade na. necessic~acle elo ca?o. 
fi av1a cloLs modos dtfforentes, pelos quaes sua alteza real poclm ter ev-Itado esta m-

·acção ela carta . 
. 1.0 Podia ter espaçado a dissolução das camai'as, e proposto a ·lei para as 

eletções, ou 2 . 0 1 podia t et dissolvido as eama-1'8.s1 e feito proceder ~L eleição de ou
tras pelas instrncções de 182G. 

_Qualquer cl'estes modos teria sido preferível <íqnelle, que foi actualmente ad; 
~ptado - por sua alteza r eal, c poi: qualquer d'elles se teriá evitado a desconfiança 
~as suas intenç.ões, quo t em sido geralmente p1'oduzida em todos. 

Não é simplesmente por sua alteza r eal se haver afastado n'este caso elo que \lla magestade considera positiva promessa _feita "::'t naçao portu/?.Llez~, ao impera
cor D. Pedro, e ele que sua magestacle e o 1mperadot ele Austna fo1 testemunha, 
qne sua magestacle t!óJm rasào ele se qneixar c1<1. conclL<cta ele sua alteza real clepois 
qne tomou p osse ela regencia. A maneira como sua alteza real exercita o poder 
{ne l~galmente lhe pert~nce, confirma desgraçaelamcute aquellcs receios, aos quaes 
elll Jê:'t dado origem os actos, que são inteiramente contrarias ás instituições do 

se11 paiz e ás suas :groprias promessas . . · -
. O objecto- do go-verno ele sua· alteza real, como se deprehencle elas suas pro

~l)as. palavras, era ele maintenú· ÚH:cwiablement la t1'anqztillité en Po1·tugal att moyen 
~s tnst-itutions oct1·oyées pa1· l' ernpe1·ett1' et ?'Oi~ etc. Sua .magcstacle, portanto, tem 

~tsto coni surpreza que o primeiro pas~o ele sua alteza real para o cumprimento h as suas promessas p elos meios prOJJOstos, fosse ele chamar para o seu conselho 

1.
0 lllens que, posto q ne clistinc.tos pelo seu caracter e ~·espeitaveis pela sua qu~-
t~lacle, são em geral conhecidos pelas suas opiniões contrarias :-'tquellas institm- -

Çoes . . 

ta.· Sua alte~a real , havend~ demi_tticlo . elos seus commanclos e elo ~eu. ser~iço mili
t' 1 alguns c1 aquell~s que t eem conduztclo as tropas portuguezas u -vwtor1a na ul-
una contenda. contra os insurgentes, qn e se· têem levantado com as armas na mão 

33 
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contra as ordens- do sobúano o imperacló~· D . P ech·o e cpntra a execução cb carta, 
substituiu estes officiaes por outros, que notoriamente apoiam doutrinas e um es
pírito incompatível com a constituição, que su :o). alteza r eal tem jurado manter. 

Porém um governo eleve ·ser julgado não só pelos seus actos publi cas, mas 
tambem pelo seu espitito dominante e pela geral impressão que proclnz. Este es
pi.rito está em Portng·al em opposição lt constituição, que se approxima ra11idamente 
ao termo da sua exi.stencia, já só nominal. A exclusiva e hostil ascendencia ele ulll 
partido é conhecida pelo esmorecimento e derrota elo ontro i o receio .pôde ser · 
exageraclo, porém é di fficultoso conceber como tantas pe::;soas, sem se cleclar~r 
crime, tenham sido desterradas. · . . 

Conforme os tratados existentes entre os dois paizes, sun. mr.gestade é obl'l
gado a defender o r eino de Portugal de todos os ataques ele um inimigo estran
geiro, e se tem sempre mostrado com os predecessores de sua alteza r eal prompto 
a ajudar o seu antigo alliado em qualquer momento de perigo ou de clifficulclacle. 
Suà mag·estacle não pó ele deixar de· conhecer que a segurn.nçft e tranquillidade. ele 
Portugal deve -ser considerada agora na conservação da .ca!'ta concedida pelo un
peraclor D: Pedro, e ·na abdicação de sna magestacle imperial elos seus direitos a 
esta c01"ôa. Qualquer projecto ela pa rte elo infante para derrubar a carta produz 0 

effeito de excitar os seus particlistas a consiclerarem o imperador D . Pecho como 
seu protector, e talvez como sen vingador. O resultado q1fe se l)Óde esperar eJJ'l 
um tal estado ele causas é que D. P edro venha a demorar a sua abdicação, con
tra as mais vivas instancias ela parte de sua magestacle, e a orclenar a execução 
cl'aquellas leis, ele cuj-o cumprimento em Portugal sua magestacle imperial telll 
declarado gue cle11enclia a sua abdicação. D'este moclo se lançarão os 'funclamentos 
da guerra civil entre os dois grandes partidos elo estado, á frente ele um dos q1~aes 
se achará o imperador, e o infante á testa elo outro i e P01'tugal ass im clivídt.do, 
enfraquecido, e:xhauriclo, se tornará uma conquista facil ele um inimigo estrangell'0 · 

Não é com Portug~l, éollocaclo em eircumstanéias taes, que os predecessores ele sua 
magestacle 'DU elle. mesmo se têem alliado, ou que as forças ele Inglaterra têeJJ1 
sido p1'omptas a ajudal-o. . 

O abaixo assignaclo, portanto, tem recebido as ordens ele sua magestacle para 
informar s. ex.a o marquez ele Palmella, ele que estes acontecimentos, e as conse
quencias que facilmente cl' elles se deduzem, têem excitado o mais viyo cuidado de 
sua ·mn.gestacle pel::t sorte ele Portugal, e· pela conservação ·e felicidade ele sua altezl1 
real o infante. O abaixo assignaelo não eleve occnltar a s. ex. a que· os extractos 
elo ·officio elo visconde de Santarêm inclusos em a nota ele S . ex.-a ele 8 ·ao corrente 
não produziram no animo ele sua niagestacle climinuição alguma do seu cuida~o: 

A impressão que têem produzido similhantes proceclimentos contraclictonos 
. com os juramentos repetidas vezes dados, e com as promessas tantas vezes reno
vadas por um príncipe, não pôde ser removida pelo officio ele· uni miuistro, ~01 
que declara que .as intenções ele seu amo não são aquellas que o espírito e a clis~ 
p0sição elo seu governo têGm claramente most1:ado descle o seu principio . 

N'estas circumstancias sua magestacle espera pelo r esultado elos acontedii?en
tos que actualmente se passam em Portugal, com aquella impaciencia e inquJ~t~
ção .que é proporcionada ao interesse que itr;~ariavelmente tem mostraclo pela fehcl
~ade e tranq\Lillidade ·cl'áquelle r eino, e ao r eceio que sua magestacl e sinceraroent~ 
conserva elo perigo a que a conclucta do governo portugnez desde o momento d 
r egresso ele sua alteza real tem expost.o todas estas ·yn.ntagens e segurança, e ~ 
honra ele sua· alteza r eal. 

O abaixo assignaclo aproveita, etc.:- (Assignaclo) Dttdley. = Secretaria de es
tado elos negocios estrangeiros, 22 ele abril ele 1828. 

' 
Em 25 ele abril, dia ele grande gala na côl'te, por ser o ann~\l'ersario' natali?io 

da viuva de el-rei D. João VI, houve uma manifestação ruidosa para que o 1n
fante D . Miguel assumisse o titulo ele r ei absoluto i' sendo, porém, es te successo 
narrado por fórma mui diversa ~)elo s pmticlarios elos dois campos políticos,. en
tendemos m·dhor, á falta ele gma següra ·e para nã<;> nos taxarem ele parcHtes, 
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apresentar aqui a noticia inserta n'mn poriollico govcru:imcntnl c a cscripta por 
conte1;nporaneo antagonista cl' aq tlclla causa. 

Ers o 9-ue se lê no Correio elo Po1·to
1 

com licença da censura : 
. cc Depors que no dia 22 de fevereiro, de immortal r ecordação, chegou o serenis
~rmo senhor D. Miguel para reger estes r einos, não socegaram os honrados por-
u~·nezes? ~~.nto pelo prazer que inundava seus corações por verem no meio ele si 
~ seu prrncrpe, como porque reprimiam em silencio os gostosos desejos que tinham 
c e 

1
e:xpressar os seus naturaes e leo·itimos sentimentos para . com o mesmo real 

sen 1or . - P 

«Passa~·am, lJOrtanto, mais de dois mezes n'esta r epressão violenta, porém não 
passon nos portuguezes um õÓ dia em que lhe não dessem os mais expressivos vi
va~ ele maneira que o amor que lhe consagram parece sobrenatural, e ao qual 
na a ·s;-póde comparar. 1 

<<Nesta situação ama,nheceu o dia 25 do presente mez ele abril, em que se 
enumet·a.m os annos ela Esthcr portugueza,, ela mulher forte, da imperatriz-rainha, 
a.senhor:a .D. Carlota Joaquina de Bourqon, que tanto soube sempre envergónhar 
08 

seus mrmigos pela constancia mais heroica; dia que, t endo sido nos sete annos 
passados de luto e conf;ternacão, resnrgiu ag·ora brilhante e gostoso para a nac?io, 
armuucia l l J ~ I' J , l t r. 'uc o as sa vas cta aurora qne e te era ne gri1nde gala, e no qual sua a -

8
eza rea~ se propunha dar be1jam?ío por tão plausivclmotivo. Foi elle marcado 

cem dJ,w.tda pela Divina P rovidencia para ser aim1a maior por duplicados motivos, 
o mo se experimentou l . . 

mo .
1 ~a T1·ombetct finct l, cujo 1:cdactor era exaltadissimo }Ja.rtidiEta do regimen absoluto, commc

tra~au~ 0 tambem o anniversario natalício de D. Carlota J oaquina de Bourbon, lê-.se, entre on-
p rases apologeticas : . 

Pl·' l" · · · .Esta· planta mimosa, que, alj ofrada pelos orvalhos do céu, lançou em verdes dias com
R~c as ~·ai zes, dentro em poucos annos fez -se uma arvore copada e cobriu-se de copiosos frnctos. 
g~l~ar~ndo com atilada prucleucia o tem1Jo em utcis applicaçõcs, é pasmar ver esta senhora au
mor \ tntand?-se sempre ás honras ela cô.rte, para fo lg·ar na solidão e retiro da sua particular 

ac a e habitação ! -
goc· "Porém Deus, que sempre ll1e alumiou o entendimento c animou a constancia, vendo que, ne
par~ando os ~alentos que lhe tinha r epartido, abriu di ante de seus olhos mais espaçosa estrada 
r~in 1108 g uiar com passos . mais agigantados, quiz que esta virtuosa senhora fosse a nova he
seusa c~o seculo xrx, e quebmnclo p ela r aiz os grilhões que a algemavam, eis que depositou em 
amb braços a }Jessoa an"'usta elo senhor D. Miguel, o mais doce penhor do seu amor, para serem 

0};~s protectores ela IgrE'ja c modelos da filial obecliencia ao primeir o pas tor elo seu rebanho. 
á h "d o ~os pareça que se a immortal imperatriz:rainha nossa senhora apenas abriu os olhos 
ree~b 0 du.t, descansou logo nos braços da mais r.lta gr andeza, e no meio ele uma Iuzida côrte 
tes o. e, envolvidll: nas primeiras faxas as mais d i s~inétas adorações i não nos pareça qu!'l sito e s
ela 5 P0 11l]Josos t1tulos que r ecommend am á postendade seu grande nome. Apenas o lmmlo astro 
n~t St~ a rasão despontou no horisonte da mocid ade entre as sombras em que a circumvatk!.-ya a 
a~s~~:za, e11lbcllezou-se ele t~l maneira ela vir tqcle, que foi esta desde então o unico alvo a que 

ou todos os seus tiros. , 
ouri 1' Deus e o mundo, a graça e a natm·eza parece que, ::J.pm anclo os yrimores ele liberalidacle, 
en queceu esta atlD'usta e virtuosa senhora ele todos os seus dons. J mzo bem assentado e claro, 
qt genllo prnclente ~ afiado memoria rara e eÀiremosa na beneficeucia, taes são os at avios com 

10 a ornott e distinguiu a' liberal mão ela natureza. 

poré~p~~~~; q~;c· D~t~~ t~;~ b·~icj;~lo. ~~~~ ·s~~t~~ ·r~~~it~~ci~s; ·f~~~d~.~ ~~ ~~~l;r·c·l~~.~~p~r~·: i-I;j·e·, 
i>ào 1 ' qtuz o céu acrisolar o :finíssimo oli·o· ele t antas vntucles ... vn·tu.cles qt~e todos os dias s.e 
e re ·jvantauclo em fineza e em quilates ! e prcparou-lh.e o fogo elas tnbulaçoes para sobresmr 
toei a Çar a sua paciencia. Não fallemos a!!ora no soffnmento que soube sempre conservar em 

as as o .. "' · l l ' t ~ h tnar < ccaswes em que sobrelevou menos cous1c er ac as e r cspCl osas expressues ; mas c a-
tna e.mo~ só á.. memoria elos bons 1JO:rtuguezes as crueis lançadas que supportou o seu coração 
ll.b.;~~umo quando a parca e os fados vieram arrancar dos seus braços augustos preciosos pe
cliss~es elo .seu amor i aqu ella roubando-'lhe o virtuoso marido, e est es separando ele si o preza
ltar lmo fi_lho! ! ! que hoj e tem em seus braços ! Heroica fortal eza, que só Jíoclia gerar a virtude ! 
sem a paclencia, que soube esconder no ftmdo ela alma os transportes ela mais violenta dor, 
f{lle .~ue lhe fugisse para a bôca um amm:guraclo suspiro ! Rara paciencia, heroica fortaleza, 
lado:o po~lemos comparar com essa desmesuracra penedia, que ainda quan~lo g_rossos e. encapel
leza Illa.J:es rebentam sobre clla, nem abalam, n.em sossobram. Rara pac1encia, hermca fo1ta-

_ '" ~le, ~sem :1ma só vez afJ:acar, resistiu constantemente a todos o~s ttanses . . . _ . 
mo . ~çoes elo mundo, que não tendes a fortuna ele a conhecer senao pelo echo elo seu herors
da ~VIU e a .Portugal , observae a virtude, à constancia, o caracter sublime e a magnanimidade 
P:rocl?s~a m.tuto adorada imperatriz-rainha e ide contar depois a todos os povos da t erra o grande 

Jgto ele continu~r a viv.er no meio cl~s ventmosos portuguezes o modelo da Tirtncle, a mãe 
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«Ás nove horas da manh~L acharam-se no Terreiro do Paço. milhares ele fieis 
portuguezes ele todas as classes e j erarchias, com o distiHctivo ele fitas encarnadas 
~ azues ao peito e nos· braços, ehnelo vivas ele acclamação no l.Jlais admiravel so
cego e r espeito . 

«Abriram-se, passados poucos instantes, as casas elo senado, apparecenclo em 
uma elas suas janellas, desenrolado, o estandarte ela cidade, ouvindo-se os brados 
ele «viva o senhor D. JHignel I, nosso natural e legitimo rei; ·viva a imperatnz
«rainha, nossa senhora; viva n. casa ele Bragança>). Apparecetl em ontrn janellH 0 

ex.'"0 e r ev. "'0 bispo ele Piuhel com o retrato ele sna alteza real, dando tambeUJ- 09 

mesmos brados, e o ex. mo prior múr ele Guimar~Les , José Telles ela Silva; e outras 
clistinctas personagens em saber e fidalguia, não cessavam, elenb·o da sala elo se
nado, ele clemonstrar os legaes clireitoq elo mesmo . augusto senhor ;.Í corôa e ao 
sceptl;o. . . 

«E impossivel descrever o enthusiasmo ele todo o immenso concurso. que ali se 
achava e momentaneamente concorria, e o gosto com que r epetiam tão graJ~s 
como suaves vivas . Tudo era alegria e todos cleixavam coner abundantes lagn
mas ele consolação por verem. rea1isaclos seus desejos. Quanto é cligno o especta.
culo ela virtude e ela homa! 

<<Acabados estes primeiros transportes, todos os q~1e se achavam no· acto n~ 
inclicacl.o sitio no T erreiro elo Paço, decorreram varias ruas, entoando as mesmas 
acclamações ao som elo hymno portugnez~ que tocava a musica elo regimento 
ele infanteria n . o 7) e se clirigi~·am á santa sé cathec1ra1, onde devotamente car 
taram a ladainha ante a milagrosa imagem ele Nossa Senhora eh Conceição c a 
Rocha, a quem rogaram toclo o favor e protecção para este r eino, ele quem é pa
clroeh·a. 

ccNo emquanto lavrou-se no senado a r epresentação que a unanimidade recla
mava para qne sua alteza se dignasse annnir aos votos e aos desejos elo sen pov-o, 
e levando isto algumas horas, 1-Jelas assignaturas ele milhares ele pessoas, poclera?1 

quasi todas as que vinham do beijamão assignar tambem, indo por consequencJa 
firmada, não só pelas tres ordens elo estado, como pelas mais caracterisadas pes-
soas cl'ella. , · 

«Esta representação a levou a sua alteza real o ex.mo marquez ele Olhão, pre-

elos clcsvaliclos, a honra da nàção portugueza, o esteio elo throno, o, ii.nalmcntc, o sustentacnlo 
ela religião catholica romana, como lemo elos fieis c honrados portuguezes." . 

Cinco aias depois publicava o mesmo perioclico, sob a cpigra.phc ele Um 11rodigio o artigo 
que sen-ue : . · 

"Não eleve demorar-se um momento a nossa TrombetL~ em cantar em tom sonoro c miwo~o 
o aconteeimente nada menos raro e aclmiravel que }Jrocligio..so, que succecleu em Sotubal no dia 
sexta feira, 25 elo abril, feliz dia elo natalício elj:) sua magcstaclc impcl'ial e real a rainl1a -uos~~ 
senhora, e não menos ventmoso lJelo aelmiravel succcsso que teve logar n'esta ca.pita.l, corren\ 
ele todas as partos o povo á frente elo senado da camara., acclam::mclo CSIJOntaneamente c. c.e 
muito sua livre vontade ao senhor D. Miguel roi absoluto ele P ortugal e Algarvos . . . 

· "N'este mesmo dia se achava em Setubal (scgtmdo dizem), pelas duas horas ela tarde, Jllnt~ 
o povo e a camara para lavrarem voluntariamente o auto de acclamação elo mesmo augusto se 

· nhor, e é n'este momento (.sc9tmclo nos avisam n 'uma corresponclcncia) que o sol se esctu·ece.u, 
e então, fazendo-se reparo nesta. cspccie ele eclipse, se divisou no ar uma espccie de wete?!~' 
e no meio cl'elle se via uma corôa imperial, suspensa. por dois aJJj os: E ste facto dizem-nos que fol~ 
testemunhado por todo o povo, c que algtlmas commlmiclades viram este mesmo prodigio, e ~o 
dos nos asseveram fôra real e verdadeiro; e ainda dizem mais, que estando ali algmls geJJlOS 
ele COllheciela i.mpieclacle, não duvidaram de reconhecer este prodígio, ch egando ao ponto de se 
prostrarem por t erra e exclamarem "Misericordia! , ao senhor Deus elos ÍinlJerios. 

"E que dirão agora esses g·enios malvados, que tão audaciosamente intentaram rouba~· ~o 
senhor D. Miguel o direito que ele justiça tem à corôa d'esta monarchia? Que prazer nos nao 
resta cl'este acontecimento, lembrando-nos que j á em ummnnero, ela nossa T1·omocta clccladLf?~ 
que este reil;w fôra Cl'eado por Deus e que por elle mesmo lhe fôm dado o primeiro rei, que 0~ 
o senhor D. Affons.o Hemiques, e essa mil.o poderosa que no Cam}JO ele Ourique fez acclaJ11iJJ 
aquelle monarcha, dando-lhe por timbre das armas lusitanas as chagas de J esus Cln·isto noii~ 
Reclcmptor, é a mesma que agora fez acclamar em Lisboa e por toelo o reino ao senhor D. iV 
guel, enviando-lhe elo céu a im]Jerial corôa que eleve cingir. ' 

· "Malvados! morclei-vos ele raiva, emquanto.n6s aclaremos a mi'!o poderosa de um Deus beJ]]· 
fazejo que nos ampara., · . 1 

'Por estes excorptos póde avnJiar-se a lingungem de que se scrvütm os defensores .elo throno 
e altnr pn.rá attrabir os povos ao sou partido. 
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~~dente do mesmo senado, que na sua vol~a puLlicott o decreto . Tendo at~ ali con-
1!J.naclo as acclamações c regosij os, foram (se é possível) mais expressivos ao ou

\Tlr:se ler o mes mo r eal decreto; porém, o que sempre seri aclmiravel ·e digno deis 
lllalQres elog io s para os fieis portugne zes, foi o dispersarem-se logo cada um para 
luas casas, _segundo a vontade augusta, quo n'ollas os mandava espe~·ar tranquil
os as nl~enores mecli cb s qu e só a sua alteza r eal compete dar. 

«Assun terminou um acto t.~o ma,2:estoso como cheio ele fidelidade. A trorJa ela gua · · N ~ 
, cl~tçao em nada tomou parte, c nem appar ecen um só soldado armado, ~í ex-

~~lwao elos ela g uarda r eal da -polieia, que andavam, como costumavam, em pa
Iu las. ~m nada, pois, influiu a força. 
· «Ü socego e a ordem foi inalter ave1· t odos se encaminhavam a um mesmo fim, 

lnem lembraram ini misacles, rixas e oà.ios. Não se intenomperam as occupações 
c e .cada um. As loj as de todos os goneros ele venda estiveram sempre abertas, - c f01 

toda a pm-te giravam os habitantes tranquillos. A cidade illuminott-se espon
saneam,ente _como por encanto, n fio só por · este motiV'o, como pelo elos a.n.nos ele 
all~ magestacle a imperatriz-rainha . L ançou-se ao ar abundante fogo, e a noite 
~Pl esen-tq.u uma paz e um silencio tão amavel, que bem clava .a conhecer o como 
c portam e discorecm os p orttlg uezes amigos ela r eligião e elo throno. J> 

p .Agora yoj amos o que diz José 1\faria ele Sousa Monteiro na sua Histo1·ia de 

11 °
7 tttgal~ pretendendo per suadir que a dita· manifestaçfio nada tinha ele esponta-

ea, ~as .fôra pbno combinado nas altas r egiões elo poder : . 
. <cJa não havia em Portugal quem tivesse forças para se oppor ~í, usurpação"-, 

ili.mf
1
ante não carecia., pois, de con ser var a ~ascara de delegado de el-r ei D. Pe-

.• 
0 V"_, que lhe havia sido mister emquanto se não achava bastante forte ; agora -

{a poclra impunemente arrostar a opj_:wsição da nação e desprezar a ·r eprovaÇâo de 

S
oe as as potencias. D e :l)Osse da aclministracão r)ublica, seg·uro 'da coorJeracão de ens r .r > - > 

lllil' cnmp 1ces, que estavam collocaclos em todos os empregos importantes, quer 

d 
1
1tares, que1· civis ·, clesembaracaclo de toc1oG os lacos ela; J. ustica, ela relig·ião e a c e · ~ · ::> , '-.I 

l'eito ce~c1a que havia :tnebraclo, o ~·overno lanço u ele si a~.reserva _e marchou di-
cli ~ seus fins. Destmou-se um cba para qne a usurpaçao se ultimasse, e este 
po~ fo1 o a:nniversario da rainha mãe, como para a r ecompensar elos esforços que 

r c&ta causa havia feito. 
dacl~Na v~spera (24), .passando _D. Mig:uel P?r diante do q1.:artel ele ~6, foi sm~
q • pelos. solclaclos, Já pervert1clos e 1mpamentes, com g ntos ele «VIva D. l'Vh
én~l l,. _TCI absoluLOll j o que não teve maiores consequencias1 para não roubar ao 

ta segnmte a gloria com que se queria ill~tst1·al-o . · 
d «~o. dia designado, p erto das nove horas da manhã, o commandante da guarda · 
g a l)O~lCia, acompanhado ele m 11 esquadrão ele cavallaria ela mesma guarda, che-

011 chaute da casa do senado (T erreiro do P aço), onde se achava uma porçaó do 
~opnlacho mais incleéente de Lisboa, alguns o:fficiaes já conhecidos no 30 de abril, 

b .lll e~mo frades, que eram os cabecas d'estes motins, e tirando· o seu chapéu e 
1 anch u ] · ' · 1 l 1 ' t · d . c o a espada, que mandou tn·ar a sua esco ta, so tou em a ta voz os gn os pl bVIva )~ . lVIiguel I, nosso senhor; viva a imperatriz-rainha, suamãe >J 1 o que ~ 

lll e e repetm no meio elos n"laiores in.:mltos a D. P edro IV e a Slla mãe!!! O regi
o e:uto lO veiu eom bandeiras e musica r eunir-se á populaça, e com ella. repetiu 
n~ lllesmo.s gritos sedi ciosos;· mas emfim voltou para quarteis, onde a tropa estava 

caso ele prestar mais servicos aos miguelistas . 
«Lo • 1 - 1 C[t b go ~ senado da eamara (composto ele pessoas nomeac as pe o g overno e 

lhle a orreCiam o systema que. os obrigava a dar contas elos rendimentos do conce
ce~~ .que estavam no goso ele clelapiclar ~í sua vontade, como annos de})Ois veiu conhe- . 
e{ s.e) fez ~rvorar nas janellas o estandarte. da cidade, e procedeu :oí acclamação .. cle 
as ret D.. Miguel, depois elo que abriu registos para receber as assignaturas ele todas 
gia pessoas que aclherissem a esta acclamação. Os cidadãos pacíficos, aterrados, fu.· tr; lU para suas casas ; a maior parte elas lojas ele commercio se fecharam, e clen
g' otee~ pou~o _as ruas da cidade baixa estavam cleser~a~ : · apenas um ou outi:o ma. 

la ma1s mfima ralé e algumas patrnlhas ela polte1a . c1rcubvam por ah pm;a 
1 

A.llnde á r c;tirucla elas 'tt·opas ing-lezas, de q i1e. ttata. no para g-rapho anterior c1a Stl(l, ob ; a, 
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obrigar as pessoas que encontravam, qualquer qne fosse a sua qualidade, a ir ~ 
camara assignar seus nomes : emissarios foram mandaclos por toda a eidacle, soh
citanclo assignattuas, e levaram a impudencia a convidar as mais immunclas pros
titutas a virem tambem assignar o auto ele acclamação . 

«Estes emissarios, armados ele cacetes, espancavam quem quer que r ecusava 
acompanhai-os; tendo-lhes sido arbitrados 240 r éis por dia para anelarem á caçc~ 
ele assignatnras, empregavam n'isto a mai or cliligencia, e nos espancamentos .a f:
rocidade que era de es}Jemr ele tal gente : assim mesmo o numero não f01 tao 
avultado como o desejavam, ele sorte que r ecorreram ao e}{pecliente ele fazerem as-
gnaturas imaginarias. , 
, c<O presidente da camara, quando chegou, fez com que se substituis f:iC o auto 
ele acclamação por uma r epresentação a sua alteza, pedindo-lhe que toma~se a. 
corôa cl'estes reinos, e então as assignaturas serviram para a r epresentação. Pela 
noite foi este auto ou representação apresentado por urna deputação ao infante, a 
quem os :ficlalgos beijaram a mão em .signal ele satisfação. · 

«Nenhum _dos ministros se achava no palacio n' esta occasião, porém logo d~
pois se r elmiram em conselho e a policia fez p'Q.blicar l1m convite ao povo pala 
se retirar. Concluído o conselho, o visconde de Sa,ntarem dirigiu uma circular ao 
corpo cliplomatico, prornettenelo em nome ele sua alteza um clecreto que clesappro
vasse os acontecimentos el'aquelle dia . N'este clecretó quali:fica D. Miguel cle.:fide· 
!idade para a sua pessoa a rebellião contrn. D . Pedro, e declara sem rodeios a ~_un. 
intençã.o ele satisfazer aos clesejos elo senaclo, mas por o.s meios legàes estabelec~clos 
nas leis funclamentacs de~ 'fiW?Ut?·chiay e não pela maneiTa tumultuosc~ qMe tev~ eles~ 
gntçaclmnente · logw· em 1820. E quando assim se explica, não cluvícla ass:gnai 
como . rei (com: · a assignatw-ct r'eftly cliz o clem~eto ), despindo-se de uma quahdacle 
legitima parn. tomar /Uma que lhe era attribnicla por uma rnaneint tMmultuosct, e 
que era por isso Íts1wpacla . ' 

«Nos dias sGgnintes as auctoriclacles e os caceteiros procl!raram alcançar no-
. vas assignaturas, mas continuando suas vit:Jlencias, e outros fazendo conheeer J;las 
secretarias ele es tado c nas r eparti ções publicas a sorte que era r eservada aos que 
a isso recusassem prestar-se. No dia 30 foram preg·aclos nas rua,s da cidade e P1

;· 

blicados na Gazeta ele Lisboa (jornal elo governo) convites por oTclem swpe?·im· ~s 
pessoas que quizessern assignar a representação elo senado da camara.. Os presi
dentes elos tribuuaes foram insinuados a faz er assignar lJelos. seus subordinados 
icle:ô.ticas representações, e a nobreza titular tarnbem fez a sua em casa elo cluqne 
ele: Lafões, a qual foram ·constmngiclos a assignar muitos :fidalgos que por factos 
posteriores mostraram que fôra a coacção que a isso os levou. 

· «No mesmo ' dia, e quasi 1J ela mesma fórma que e?Jl Lisboa, se r epeti.u este 
movimento em Coimbra, Setubal, Vianna e _em outras partes menos notaveJs, cn
jas municipalidades enviaram it côrte r epresentações no mesmo sentido que a elo 
senado de Lisboa. >J • • . 

Ahi :ficam as duas narrativas para o confronto; a veraciclaele ou exagero cl'el· 
las talvez se possa apurar pela analyse elos documentos subsequentes. 

Decreto 

Sendo-me presente a representação que em data ele h0je fez subir á min~a 
augus~a _ }Jresença o senado ele Lisboa, corno r epresentante cl'esta nobre e se~}J10 
leal c1clacle: sou servido res]Joncler-lh~ que, exigindó a minha propria clign1clade 

. e a honra da nação portugneza que objectos tã~o graves, como o que faz assuD1pto 
ela ref~ricla r epresentação, sejam tratados pelos meios legaes que estabelecem as 
leis fundamentaes• ela rnonai'chia, e não pela maneira tumultuosa que infelizment.e 
teve l9gar no anuo ele 1820, ten.l;to por certo que o senaclo e os horu:ados habl· 
tantes d'esta cidade, depois ele l1averern· r epresentado nos termos que sóro~nte 
lhes cumpria,. darão . ao mundo e á posteridade mais urna prova ele sua ~dehd~: 
de, esperando tra.nqmllos em stms casas as ulteriores medidas que só a .m:1m pe 
tencc dar. 

Paço ela Ajuda, em 25 ele abril ele 1828. = (Com a 1·eal ?·ub1·ica.) 



Nota 

_PaJacio da AjLLcla, em 25 de a:bril de 1828.-- O ~baixo assignado, tendo r e
~ebdo para este· effeito as ordens mais positivas de sua alteza real o senhor in-
ante regente, t em a honra ele informai· a s. ex. a sir Freclerick Lamb, embaixaclor 
extra~rchnario e plenipotenciario de sua magestacle britannica, que não obstante 
~s mais efE-cazes meclidas para conter dentro dos seus limites o espírito publico de 

1 oc~o · 
0 re~no, e para evitar a possibilidade ela guerra civil pelo uso da força, não foi 

.
10Je possrvel r efreaT o povo cl'esta capita1, que rebentou de uma rp.aneira tumultuosa 

JUnto do senado ela camara. Comtndo, não só todas as auctoriclacles constituídas em
l)regaram quantos meios eram pTaticaveis em tão delicado momento, mas tambem 
~ mesma augusta per sonagem, por um acto espontaneo, n~anifestanclo os seus sen-
tmentos ~m fórma ele decreto, tem desapprovado tão illegacs procedimentos. 

O abmxo assigoaclo communicará em breve a s. ex.a os documentos officiaes de 
\lauto se ha passado a este r espeito, e aproveita, etc.= Visconde de Santcwem.= 
1 8 · ex. n sir Frederick Lamb t. -

No-ta 

do .Lisb~n, ~pril25th 182~ . - T~e unclersigned his britan'nic majesty's ambas_~a
of 1 hextraordmary _anel plempo_tentmr:y has the bonour to .a~hnowleelge the r ecmpt 
t t e note from hrs excellency the vrscount Santarem, mJmster of state anel seCI·e
cl~ry for for:eign affa:ire~ , ?f this c~ay's date, acquainting him with tbe event~ of the 
hf~ anel With the mtentwns which have actnatecl the government of h1s royal 

ghness the iufa.nt reo·ent . 
This comm1.:inicatio~ is the more agreeable as some of tbe acts of the govern-

. men,t, anel particularly ih e toleration by the censure of 'tiw late p:ublications, hacl 
?pe~red to be open an opposite inte:rpretation ... The unelersignecl will Jose no 
_lllle 1l1 transmitting the note of bis excellency the viscount Santf!r em to bis go
h~:·~meut, :Which in ~pprec~ating the ~entiments the~·ein_ expressecl on the pn:rt of 
in . ~-~~al lughne~s wtll au~tously awm-~ the commumcatwn of the clecree mamfest-

g ns angnst ch sapprobatwn of such 1llegal acts . 
th The un:lersigned pro:6ts willingly this opportunity to renew to his excellency 

e e~pressrons of his highest consicleration. . . 
Bts excellency the viscOlmt Santarem, etc., etc., etc. = F . Larnb 2 • 

. Car-ta 

Lisboa, 26 de abril ele 1828. '--l-Iontem pela manhã. houve uma reunião tu
llltütuosa. ela l)opulaça para acclamar r ei a D . Miguel. 

Retmm-se o senáclo ela camara, e estava procedenclo ao acto ela aeclamação 

llJ / Na mesma conf~rmicl ade c clata se dirigiram notas aos demais membros elo corpo diplo-
a. Ico est1·augei ro na côrte ele L 1sboa. · 

cl Este do cumento não se encontra r egistaclo no competente arcbivo, posto que alguns despa
d 106 alludam ao' seu conte{u.lo; mas recorremos á benevolencia do illustre auctor ela Histo1·ia 
S 

0 
.c:erco elo Porto e da H útoria da gue1-ra civil, etc., o ex.mo sr. conselheiJ:o Simão José· ela Luz 

llJ~ll~no,. que prompta e obsequiqsamente nos facultou uma copia extrahida elos seus valiosos 
~~~L - . 

2 ~is-aqui a traducção el a nota do diplomata iog-lez n'esta côrte : -
teu ~~ L~sboa, 25 ele abril de 1828. - O abaixo assignn,do, embaixador ext.raordinario e plenipo
hoi crano ele sua magestade britannica, t em a honra ele accusar a recepção da nota, datada d_e 
ro~e,dcle s. ex.• o v isconde de Santarem, mini stro e secretario de estado elos negocias estrangCJ
cle ~ anelo -lhe noticia dos acontecimentos d'este clia e das intenções que actuaram no governo 

ua alteza real o infante regente. ' 
cu} ~~Esta communicac;ão é muitíssimo agr acln.vel , porquanto alguns ar.tos· do g·overno, e parti
e 0 a.Iment~ !l tolerancia pela. çensnra das ultimas publicações, tinham parecido ser uma aberta 
0 ,pvosta mterpretação . _. O abaixo âssignaelo não se clemoral'Ú em transmittir a nota. de s. e:x.n 
sualsconcle de Santarem ao setl governo, o qual, apreciando os sentimentos n'ella expressos de 
de~ alteza real, espera ancicisamente a commnnicação do decreto, manifestando a sua augusta 

approvação por actos tão illegaes. · 
pr "9 abaho assignaclo ap1·oveita com prazer esta opportunidade para renovar a s. ex.• as cx
J/Lssoes da sua mais alta consideração. - A s. ex.• o visconde ele ~antarem, etc., etc., etc. = 

· amb .• , . . 

-. 
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quauclo chegou o presidente, que os r esolveu a mudar ele intento c faz er uma re-. 
presenta_ção, em que p ediram a sua alte;z;a r eal que assumisse a corôa: ~sta r~
presentação foi-lhe levada por uma deputaç?io. Os g-randes logo em segu:da bei
jaram ele novo a mão ao infa:Q.te, o que todos os presentes tomaram como s1gual ele 
o r econhecer em por seu r ei. · 

Nenhum mini stro se achava no paço; juntaram-se, porém, depois- em couse-
1ho, e pnblicon-~c um edital da poliuia, ,convidando o 1~ovo para se recolher paru. 
suas casas. . 

Um ~squadrfio ele cavallaria teria bastado para disp ersar o ajuntamento~, 
quanclo assim se quizess: . . . ·. , . . . . 

O visconde ele Santarem dmgm a nOite uma cu·cular ao corpo cl1plomatlco, . ch 
' qual e ela minha r espos_ta envio copia. O meu fim fQi mostrar que me não cl ers:o 

enganar pelas suas promessas . Alluclinclo na minha r esposta ás publicações que u. 
censura tem permitticlo n' estes ultimos tempos, aqui incluo duas d' e lias, que }JO- · 
clem servir ele amostra elas outras f. 

E sta manhã appareceu a inclusa r esposta. elo infante ao senado, e concluo s~r 
o decreto ela clesapprovação prometticlo na nota elo visconde ele Santarern. l\1as por 
mais que procure não acho n'elle expressão alguma que desapprove. . 

D. Miguel t i·ata ali a r eb ellião contra D. P edro como fidelidade a si propno, 
e claramente manifesta a intenção de concle~cender com os desejos ,do senado, 
mas pelo modo que r eserva para si ordenar . E tambem l)a.ra se notar, clizer .:-se 0 

decreto «com a real .rnbrica))] quando a fórma. guarchcla na publicaçâo elo ~ clecre- . 
tos anteriores era <c com a rubri ca ele sua alteza r eal o infante)) 1 como v. ex. a v~rá 
do decreto publicado na mesma Gazeta e datado ele aJglmS dias antes . Com lStO 
n ão me atrevo a dizer se o infante assumiu j á a corôa ou não . . 

Ha alguns dias que os officiaes elo batalhão 8. 0 ele caçadores pretenderam m
cluzir os soldados a tomm~em parte em uma festa e illuminação, onde se deram 
vivas ao infante, como r ei, mas nqo o conseguiram. 

Antes ele hontern o r egimento" 16.0 sai.u elos quarteis quando o infante pas-
sava, e deu -lhe vivas .como rei. . 

O r egimento 19.0 foi hontem á praça, aonde era o ajuntamento elo povo, e to,
mou parte na acclamação , cnstanclo muito para o' faz er voltar para quarteis: A 
noite não se via ninguem pelas ruas. No theatro estiv.eram os camarotes che1os, 
não assim a pl~:ttéa ; e por dllas vezes se levantou a gente toda ao sigua.l dado por 
um homem da plntéa, a quem todos acompa.nhai·am a t1a.r vivas a D. Miguel I, 
r ei de Portugal, c QOS Silveiras . Os vivas forarill evantaclos por um official que es
tav~ de ser viço e com os seus uniformes . = F. Lamb. 

Publicações a que se 1·efere a c::::rta s·npra 

Artigo~ elo p e riodico de Lisboa •Trombeta .final• ele 21 ele abril d e 1828 

1 0 

L egilimiclade de D. Mi guel 

Ouvimos muitas vezes pôr em questão· a legitimidade ele D. Mig uel i se estE\ 
principe, contra o voto e a precisao ele seus põvos, adaptasse leis r ej eita.das pe
los . costumes nacionaes i se se contentasse em deixar-se r eduzir ü, condição de um. 
rajá ela I nclia, soffrepclo que um embaixador britanuico governasse em seu loga.r, 
obteria os applausos elos liberaes francezes e os elogios elas folhas inglezas. Mas 
este j oven principe n ão está disposto a s1\i ~itar-s e ú. lei elos estrang;eiros, elle. at
t~nclen n, voz ele. seus povos, que lhe pedem annulle um pretendido acto con:;;t1tn· 
Cional, e1·eaclo em quatro dias, n'um paiz estranho, e que muda arbitrari amente _a 
ord-em de. herança ao throno Cle P or tuo·al· desde j á o liberalismo accusa D. 1\h· 
g uel ele traição e ele uscupação . 

0 1 
• 

Não tornaremos a repetir o que j á temos · dito mais vezes, respeito aos incon-

1 Na. correspondencia cl'este diplomata, e;l1 clata de 12 já dizia o seguinte: «Ci ê-se aqdui 
que a acclap1açito de D. Mig uel ha de começar em Traz o~ Montes. T odo o paiz vae torn[l.ll .0 

urn aspe~to de perttub3;ção_; e permitte-se no_ pulpito e nas representa9ões, qne vem a D. l\11· 
guel, a hnguagem a mars vwlrnta contra os hbcr aes, . 
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testavei_s direitos ele D . Miguel ao throno ele P ortngal; só à m::í fé e o espirito 
de 1Jart1clo podem negar um principio sobre o qual não questionam j~í - os portn
guezes . Contentar-nos-hemos ele assignalar aos nossos leitores uma brochura que 
acaba ele publicar-se debaix o elo titulo de D. Miguel e seus di?·eitos. · 
d< O es~imavel auctor cl'~st.a pequm~a. obra, que muito bem. qualifica~ a legitiiT).i
l :ele, a JUSta posse dos du·e~tos adqtm"tdos) prova que a D. l\11guel, e nao a D. P o
Cio, é que pertence, hoj e em dia, a corôa de Portugal; mostra sobretudo que 
esta corôa em nenhum caso pó de r ecair na joven princeza D. Maria, que não é 
portug·neza, ainda qu e se admittissem os direitos ele seu pae: 
nl O auctor com para a legitimidade de J?· P ech·o á de l!'i_lipJJe ,IJ, r e.iN de f~espa

la, que se fez senhor de Portugal clepms ela morte elo r e1 D. SebastJao. Pode-se · 
acrescentar que a coroação ele D. lVIi o·uel parecer-sc-ía muito com a usm·pação e 
a rebelli~o ele seu avô o duque c1e B1~<tgança no auno ele 1640. . ~· . 
. A ler fundamental de Lamego, diz a brochura frncto de uma convençao li-

vre t . ' d l ' mu_ na e consagrada pelo jutamento, estabeleceu a herança na or em c e sue-
cessão lineal de varão em varão, e decretou demais: 
l .((_Que nenhum príncipe estrangeiro poderia vir a ser senhor do r eino .•. qne 

e -;re1,_ ficando com uma filha só, seria esta obrigada de casar· com um portuguez, 
~~18 de outro modo não r einaria, não devendo a nação obedecer a um senhor que 

ao fosse portuguez. >> 
Ih N~s acceitâmos por o. infante D. Miguel o titulo de cont?·a-nvolttciona?·io que 
.. e elao. as folhas liberaes ' e os publicistas inglezes . Sej a, pois, contm-Tevoluciona
i·tb> porque elle o é ela mesma maneil·a que o foi o duque ele ,Bragança, quando 1 ertou seu paiz do jugo estrangeiro . 
i O escripto que temós presente r ecorda. que nos estados ele Lisboa, convocaI 08 ~em 1 G4l, na r e'stnuração elo r eino, como o foram os de L amego na sua fun
c a~a~, o rei e o povo, tmidos de novo, determinaram de accordo, e de um· mo elo 
~ ma1s absoluto e mais íntimo no inter esse do estado e do príncipe, as condições 
c a naturalisação e a ordem na herança. 

Foi dito conforme ao primeiro contrato: 
t. (( Q_ue a successão ele Portugal não }Jocleria nunca r ecair , em um princive es 
\a_ngelro, nem em seus fi lhos, fossem estes os pàrentes mai s chegac1os ele elrei, 

~l~1.U:0 fOSsuicl~r i e acrescentou-se, a esta condi ção fundan;_ental1 que 110 ca~o 01_1de 
1

: 1 c1 este r emo fosse chamado a succcssão de outra coroa , ou de um mmor lll1-

Íhl'Io, ~eria obrigado a viver em Portugal; que se tivesse cTois filhos vm·ões, o fi
-

0 llla1 s velho iria r einar no r eino estrangeiro e o segundo reinaria no de Portu
gal, e quê só este ultimo seria r econhecido herdeiro e legitimo snccessor. » 
D O:·a, porque convem ao gabinete britan_nico ele afastl:\r do t~rono ? infante 

· M1guel; porque m elhor convem aos seus mteresses que este remo seja gover
naclo por uma .regencia debaixo da direcção de um embaixador inglez, eleve-se 
doncluir que os' portuguezes hajam ele rasgar sua lei fLmclamental, inverter a or
ta8111 ela successão, c considerar até corno nullo o auto ~pelo q~1al ~- P edro, tra
abnc~o c~m seu pae, r econheceu solemnemente a separaçao dos 1mpenos e a mesma 

80 
chcaçM de D. P eclro, na qual este monarcha confirma e sustenta na sua pes-
a o estado ele ~stranho a Portngal? · · 

T erminaremos este artigo citanclo um elos ultimas para.gmphos do escripto ele 
qnEnn .... acabárnos de mostrar o espírito e o :fim. · ~ 

«:Se contra toda a ordem, toda a rasão ·e eqnic1ac1e, a metropole que se negou 
aol sc~ptro elos netos de Carlos V e de Manuel, consentisse a snjeitar-se ás leis ela 
co 0llla (o Brazil) então, e com um mais jnsto , titulo que o generoso Camões 
~~la~clo s~nbe o desastr e ele Alcacer, todo o bom cidadão poderia exclamar que 

n~o ex1ste, nem Portugal nem patria.>> 
}r. E, pois, verdade· dizer-se que, protocollos insignificantes, que declarações apa.i-
o~aclas e ordeu~ções illcgaes não podem constitnir a legitimidade ; a l egit~midade 

;~ste só nas condições elo principio \ri tal e positivo éstabelecido no contrato; e 

t)e·olique Pespeita a Portngal, este princirJio ele vida, esta essencial rasão é a na-
tna s ac~ , 'l . · ,a.o, e a r es1c enc1a. 

D. Miguel, pois, t enente ele D. P eclro
1 

é ágcnte r evogavel, a questão é sem-
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pre' a mesma, é a colonia que r ege a metropole, e igualmrmte um principe estr.an· 
geiro e ausente qu-e governa com effeito ; as condições el e Lisboa e de. Laroe~~ 
não podem ser preenchidas em D. Miguel r egente; mas sim em D . lVllguel rel · 
n'elle sómente e d'esta maneira é que se resolve a questão ela legitimiclacle esta· 
b_elecida com a suprema condição da lUantença e ela salvação elo imperio. . . 

E :posto que o infante r ei r enunciasse, com effeito, por seus actos aos du·mtos 
que lhe são legalmente adquiridos, estes direito::; não pertenceriam a D. P edro, 
estrangeiro e ausente; ·outros membros ela casa de Bragança ha que não são neD1 
estrangeiros nem ·ausentes. (Ext1·acto da Quoticliana de 27 de mcwço .) 

2,0 

Rcl::t.ç.ão ci rcumstancin.da. llas festas que os portugnezes militnrcs residentes em Cbelvn., 1·e ino de Valcucía, 
fizeram para festejarem o feliz regresso do scrcuissirno senhor inf:LtJtc D. Jlfignel a Lisboa 

Foi o ·clia 2õ de março elo corrente anuo o escolhido para se solemnisar a e~· 
tracla em Lisboa. do serenissimo senhor infante D. Miguel, sendo precedido no cha 
antecedente, desde as dez horas ela manhã até its doze ela noite, por grandes fo· 
guetões e girandolas ele fogo com um,a excellente musica, a qual, principiando elU 
a praça Real, correu as ruas 'd'esta povoação tocando o hymno portuguez e a~o:n· 
panhada ele grande numero ele portuguezes com letras analogas ao amor, r espeito 
e veneração que consagrâmos ao nosso anjo e ás suas virtudes, tudo cleserope· 
nhado na maior orclem e socego. Raiou o dia 25, o qttal. foi anmmciaclo por fogne· 
tões e_ bombas de fog·o, que já ele ántemão se tinha preparado na _praça Real; um 
grande arvoredo e o chafariz que no centro ela mesma se acha situado, appare~
teinente transformado em caramanchão, formado de frondosas arvores e l_ourel· 
ros, e na_ frente a igreja matriz, em cujo adro e portico principal se achava uroa 
elegante é rica illuminação aclornada de festões ele flores e lou·ros, tendo no cen· 
tro a regia effigie de sua magestade catholicà., com grandes legendas ele louvor 
aos emigrados portuguezes n'este ·reino . A praça, que forma um quadrado iroper· 
feito e o_n:cle cabem pelo menos quatorze mil pessoas, tinha na frente ela igreja, ou,. 
pam fallar com mais clareza, fi·onteiro á igreja, uma linda illuminação e elo melhoi 
gost.o pelas suas pinturas e- legendas, sendo adornada com os dois r etratos elll 
g rande ele sua· rnagestacle catholica e elo serenissimo senhor infante D. Mig·uel: 
r epresentava a mesma a frente ele um l)alacio e por cima elo portico estava ale· 
genda ele C< Viva a r eligiã'o catholica romana>J, cujo IJOrtico era sustentado por qua· 
tro columnas e appareciam no alto os dois brazões ele armas ele Portugal e Hes· 
panha, adõrnaclos ele louros e circulados de um g-rande TesplenclOT; no :flanco 
direito apparecia um grosso pedestal, com uma legenda allusiva á constan.cia de 
caracter e ficleliclacle elos emigrados portuguezes ao altar e ~o throno; elo lacl~ es· 
querelo uma lincla cornija, base ele uma janella, em que apparecia outra legenda 
descrevendo as virtudes do soberano e na parte su1Jerior o Tetrato ele sua ma.ges· 
taele catholica sentaclo debaixo de um rico docel com corôa e uma legenda de 
«viva D. Mm·ia Amal'ia, rainha de H espanha)) .. No flanco esquerdo elo portico h a· 
via outra igual architectnra, com a clifferença que as legendas e emblemas eraJ]1 
dedicadas em louvor ao nosso anjo, e á firmeza ele caracter elos emigraclos portn· 
.gu~zes, e na janella o retrato elo mesmo augusto senhor debaixo ele um elegante 
e rico docel com uma legenda ele aviva a imperatriz-rainha de Portugal». 

~e manhã funcçâo ele igreja, missa cantada e Senhor exposto, e ao levantar~ 
hostla fogo elo ar e bombas etc. Sermão r)ortu o·uez e dois sacerdotes ele sentl· 

li St'' J' 
0 er ne~ a ao an ISSlrno, e etas duas horas para as tres principiou o Te Deurn; e s · 

mao; tanto n'este como no outro se expencleram as brilhantes virtudes elo sere· 
nissimo senhor infante D. Iv1iguel, os immensos beneficios que ela sua vinda hãO 
ele r esultar, ~ão só a Portugal, mas a toda a Europa, ·abatendo os _mações e lon· 
vanelo os realistas; seguindo-se ao sernuão a 1Jrocissão do Santíssimo Sacramento, 
e~ que pegaram ~o pallio o~ciaes ela graduação ele capitão e major, e aos pen~ 
does e borlas officw.es ele maiOr patente, entre a]flS ele t rezentos a CfUatrocentOS 
officiaes portuguezes : uma grande musica tocando o hymno realista, r epique ele 
sinos, -foguetes continuados, janellas ricamente aclornadas, guarnecidas ele senho· 
ras, que fizeram chorar ele satisfação aos interessados na funcção ; chegaram as 



set: horas da noite, 1n·incipiou a illuminação, que tinha mais de oito mil lumes, re
l)et.mc~o-se por tres noites successivas: a maior parte da villa illnminacla, fogos 
arti:fimaes r epresentando j ardins, e elo ar, e continuada musica, e poesia até á ma
~n:gacla, inspi~·anclo em todos a mais pur.a alegria, acompanhada tla concorrencia 
c os noss.os amigos hes1mnhoes, no ent-hus1asmo· que o nosso lhe augmentou o seu, 
pela maiS firme adhesàO {L causa élo throno e do altar. 

Edi-tal. 

O senado da camara, ,COITesponclendo aos fieis desejos ele toda a capital, por 
quem representou ao throno em da ta de 25 do corrente, cuja representação foi 
paternalmente acolhida p~lo real decreto já publicado ela mesma cl?-ta; e sendo 
tal o concurso elas assignaturas, referidas áquella uniéa representação, que não 
pocl eram concluir-se no primeiro dia, como era ela vontade -geral; faz publicar 
q_ue nas manhãs elos dias .f]Ue não forem santificados póde continuar a ~esma as
sJgnatura, guardando-se impreterivelmente o mais silencioso r espeito, como con
v-em á fi el obecliencia, pois que assim o manda o dito real decreto, e pertencem 
ao th~·ono as ultimas medidas que o senaclo espera não hão de tardar. 

Lisboa, 28 de abril. ele ·1828. = 111ct1ntel Cypriano da Costa 1. 

-* 

Der;ois ·do infante D . MigtÍ.el assumir a regencia excitou-se muito a questão 
sol?r~ os seus direitos á corôa portugüeza, de fórma que seria clifficil e quasi 1m
P.oss_Ivel dar éonta min'nciosa de quanto se lmrn·imin pró e contra, assim nos pe
l'loc~cos nacionaes e estrangeiros, como em papeis ·avulsos, sobresaíndo pela lin-_ 
gnag-em virulenta os orgãos elo particlo monarchico-absolnto, com os quaes a mesa 
c~a censura era assás inclulg'ente, circnmstancia que suscitára s~rio reparo de dis-
tmctos diplomatas junto á côrte ele Lisboa. · 
.· · Entre a pertinaz controversia, ainda hoj e sustentada vigorosamente a propo
~to ele · lml celebre litígio, encontram-se curiosos esclarecimentos para a historia ts nossas dissensões civis; isto n~s obriga a transcreve~· parte ~' ella., intercalan
~O-a conforme o exacto ou presum1vel tempo em que sam a pubhco, outras vezes 
segundo as referencias á argumentação ele maxima importancia elos polemistas 
aclv-ersarios. Um cl'esses escriptos, com o titulo D. J.l!liguel I., obra ct mctis completa -. 
e . co~~cluclente qtte tem appa1·ecido na E tt1'0pct sob1·e a legit·imiclade . e inauferiveú 
~~1:e~tos do sen~w·1· D . . 1V1iguel ao th1·ono ele Po1·tugal~ emb.ora ele intei'esse político, 
~ et:s:âmos de incluil-o aqui por ser muito extenso, de facü consulta e ampliado 
nas diver sas edições 2, preferindo os menos vulgares oti disseminados em livros 
que tratam conj~mctamente ele variadíssimas materias. 

' . 
1 Sir Freclerick Lamb, u'um~ carta que . dirigiu em 30 do dito mez ao conde de Dudley, diz: 

«A. auctorid acle · publíca affixou eclitaes -pela cidade, convidando> a gente para it· assignar a re
Pl'esentação elo _senado a D. Miguel. A policia chamou tambem muitos que tinham sido pouco 
~Of clescenclentes no primeiro dia. A nobreza foi convidada para assignar uma representação ao 
In ante, a qual lia de ser a1iresentada hoje». 

· N~o foi possive l encontrar o original ou copia authentica ela alluclicla representação. 

1 
2 .E. traclucção, diz Iuuocencio Francisco ela Silva no Diccionario biblio_qJ·aphico, de parte' 

c 0
1
)or1gmal fran cez que se intitula L égitimité JJOrtu_qaíse; P aris, imp. de P . Delaforest (lVIerin

"~ ' S.o g t·. de xxxrv-752-44 pag. Saíram dos prelos duas edições (1827 e 1830), e, posto que ba? declare o nome do auctor, muitos com fundamento julgam dever attribuil-a a Antonio Ri-
e~ro Saraiva . 

. As edições portug uezas, ele 139 e vm- 140 pag .. (1828 e 1829), correram por conta de Fr. Joa
(uhm da Cruz, individuo que mandou fnzer na impressão regia varias obras elo padre Jos~ Agos
di.Jl o ele l\iacedo e Fr. Fortunato de -8. Boaventura. Possuímos o exemplAr da ultima, com emen-

as1·, acrescen~amentos e a licença elo censor Fr. Henrique de Jesus Maria, para que de novo se 
Poc esse xeimprimir. · 
E Icleuticos motivos n'os r esolveram a omittir mais duas obras A l nglate1'1"a e D . M~_quel e 
fr:tam: ela constituição ele D . Pecl7·o e elo~ cli1·eitos ele D. llt[i_quel, escriptas .t~mb~m no Idtoma 
ch'l.llcez pelo mesmo a.uctor, e pouco cleJ?OlS trasla.da~la.:,'> pa.ra o nosso. Uma. fm liDIJI_essa em Lon-

es - (a_.o gr. ele 72 pag.), o_utra em Ltsboa (1.• ech çao 32 pag., e 2.n, mtuto a.mphacla, vm-166 
pag. de 4.o), sendo traductor da ultima o lJacharel J osé Pinto Cardoso Beja. 
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Resposta á o bjocção 

Que se me põe sobre a legitimidade de successiio do tbrono pol'tuguez na pessoa do serenissimo se· 
nhor infante D. Miguel, por ter· sua magestade o senho_r rei D. João o VI n a carts de lei de 15. d~ 
novembro de 1825 reconhecido .a 13eu augusto filho o rmperac1or do Bra:ul como prrncrpe r e a 
de Portugal, e por consequencia herdeiro do mesmo-reino 

Quando em 27 ele maio elo anuo de 1823 t omou o serenissimo senhor infante ~ 
D. Mignel a nobre r esolução ele marchar para Vilb Franca, por ter combinado 
(segundo os seus planos) que este era o modo por que devia despedaçar os aper- . 
taclos laços, que opprimiam a seu augusto pae, estando em úma perfeita coacçã~, 
rocleaelo d e agentes ela seita _clesorganisadora, sem ter nem uma só vontade cleh
beracla, e que surtiu o effeito premeditado, derrubando assim o fatal colosso; logo 
os mencionados agentes e seus sectarios protestaram de t omar uma vingança se
vera elo mesmo serenissimo senhor infante, e :fJ.ão perdendo isto ele vista, como se 
conservaram ainda alguns elos mesmos e entraram o utros taes e quaes a fazereDl 
circulo a sua magestacle, teve a influencia maçonica a auclacia e habilidade de fa
zer crer ao sm~or r ei D . Joã? o VI~ pelas tramas que para isto urdiram, que seu 
filho o· senhor mfante lhe tinha sido infiel, querendo usurpar-l'he a eorôa, as quaes 
se desenvolveram em 30 ele abril c princípios ele maio ele 1824; e foi por isso que· 
o mesmo aug usto senhor e r ei procecleu immecliatamente a manclal-o ,para fora elo 
r eino, onde :fieasse (como ele facto fi.cou pelas instrncções · qüe se mandaram J?ara 
Allem~nha) em um estado violento, privaclo ele tocl~s os r ecursos, e até vigutcl? 
e serv1clo por pessoas ele uma di ver sa nação, pois que parte elos seus cr enclos tt
veram ele r egressar para Lisboa; por onde se vê que a mesma facção dominante 
se. aproveitou da conjuncção de se achar sua magestacle em divorcio com seu :filho 
o ser euissimo senhor infante D . .1\lig tlel, para lhe inserir na carta ele lei ele 15 d.e 
novembro ele 1 825, que r econheceu o imperio do Brazil independente elos clorol
ni os l)ortnguezes , a clausula ele ficar o mesmo imperador elo Brazil sendo príncipe , 
r eal dos r einos ele , Portuga1 e Algarves ; r econbecenclo-lbe assim por est r. fórn1a 
o direito ele successão nos di to s r einos, cuj a lei, sem mais averiguação, sua ma:· 
ges taele assignou, tal~e z não attinginclo á illeg;alic1acle que isto eJ?.Cer;·a.va e igual-
mente ft s consequ enCias c1' esta falta de r eflexao. . 

Mas, nem sua ma.gestacle o senhor r ei D. J oão o VI' tinha poder para clelibexar 
contra. as l eis fnndamelitaes ela mpnarchia, que não clerogou, nem Focliam ser por 
elle clerogaclas, excluindo assim ao ser enissimo senhor infante D . lVIiguel elos seus 
inauferiveis direitos , que legitimamente lhe vinham a pertencer pela separação do 
Brazil, em que ficava o imperador seu augusto irmão sendo estrangeiro para P.or
tuga], devendo o sceptro r ecaír no varão imn,1ecliato, na fôrma que determinam as 
leis primitivas elo r eino; nem o serenissimo senhor infante D. Miguel es tava: .ao 
alcance ele poder r eclamar a legitimidade d6 throno e_ prot estar contra essa :10· 
lencia , por se ac.har coacto, sem vontade algum a que poclesse pôr em pratica . 
Sendo isto tão conh ecielo e sabido pelos agentes ela infernal seita, que, assim e1ne 
o senhor D. J oão o VI proferiu e declarou que havia mandar vir para Portug3:l ao 
ser enissimo senhor infante D. Miguel, logo sem demora alguma se lhe · segnlll a. 
~1orte , que i oclos cleplorámos, e então arranj ara,m tudo o mais que nós sabemos. 
. O alheio pócle, sim, conservar -se na mão cl'aquelle que o possue, mas nem :ror 

.Isso o seu ~egitimo dono, tarde ou cedo, :fica privado ele o reclamar pelos me1os 
legaes, e am,da mesmo pela força, se a . poclér ter, quando os clitos meios não se 
desenvolverem com justiça. Cumpre, porém, notar que sua magestacle o senhol' 
D . P eeh·o de Alcantara, augusto imperador do Brazil, nem uslupou a corôa ele 
Portugal, nem formava tenção ele a cingir .na cabeça, pois que elle mesmo d~cla
rou solemnemente á face ele todas as nacões que nada queria elo dito reino, vmclo 
só depois a acceitar a offerta que e1' elle' lhe :fizeram, com apparentes mostras ele 
s~r esta a vont_acle unaníme. ele toda a _11ação portugueza. E este grupo ele ?ecta
nos, mandatanos e assalari ados, que isto praticaram, r ealmente não quenam 0 

governo do senhor .D. P edro IV; queriam, sim, governar elles."á som):>ra elo r es
peitavel nome elo clüo senhor, para clespoticam ente se apropriarem elos carg os de 
maior supposição, extorquirem todos os dinheiros lJublicqs e agrilhoarem os povos 
para ·se elevarem a si e be_ne:ficimem sómente aos seus confracles, pois que estando 
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0 imperio do Brazil a mais de 2:000 leguas ele distancia, e sendo ·a serenissima 
scnh01•a D . l\faria da Gloria de idade menor, era necessario passarem annos para 
entra:· no_ governo, e muitos mais para ter os precisos conhecimen~os para-r einar 
coJ?l mten·eza ; e cl'esta maneira vinham a ter todo o tempo S\TfficJente para ma
neJarem as suas cabalas e r ealisarem os seus planos. 

Para _auctorisar o q11e acima fica exposto não se faz necessario tr~nscrever to
.das as l8ls r elativas á successão elo r eino, desde o ber ço da monarch1a ; basta só
lnent~ apontar o artigo elo assento que se lavron nas côrtes ele 1641, celebradas 
'?11t-L1sboa na ratificação do jmamento do serenissimo princip~ D . Theodosio, con
voc~clas _pelo senhor rei D . João IV no principio do restabelecimento ela mesma 
lnOJ:!archla, tendo-se sacudido o jugo hespanhol, o qual diz em summa : 

. «A qualidade de ci~lad·ão portuguez per cle-se pela natm alisação adquirida em 
pa,tz estranho. ,, 

E _o mesmo augusto senhor D. P eclro ele Alcantara, imperador do Bra.zil, de
cla,ra outro tanto na sua car ta constitucional, que liber a1i.sou aos portuguezes para 
seu governo e intelligencia, a qual se expressa da maneira, seguinte : 

. «São cidadãos portuguezes os que tiverem nascido em Portugal ou seus domi
lllOs e que hoje não forem cic1ac1ãos brazileiros. >> (Titulo n, artigo 7. 01 § 1. 0) 

. <(Perde os direitos ele ciclaclão portuguez o que se nattu·alisar em paiz estran
gen·o .» (Titulo rr, artigo 8.0 , § 1.") 

D 'aqni se vê que até o imperador do Brazil deu sentença contra si, confes
sando. a inhabilic1ac1e que tinha para lhe recaír a corôa ele Portugal; e, posto que 
a ~abchc.asse em sua filha serenissim~, ninguem cede ou dá aquillo que por direito 
nao eleve possuir . 

, Tudo quanto fica dito é em resumo, podendo-se amplificar ainda muito mais 
at~ a~ infinito, o qu e a mim mesmo, sem que seja demasiadamente versado em 
SCtencJas, me não seria clifficil podel-o pôr em pratica_ 

I sto foi escripto em 20 ele abril de 1828 . = V. J. L . JJ1. d. G. i» 

S uccessão dQ reino 

Theorema politico 
0 im~e~liato c legitimo successor ' de cl-rei o senhor p . João VI é .seu filho segundo, o serc

lll SSIJUO senhor infante D. Miguel. 
Demo nsti·ação 

I. A legitimiclade ela successão no throno do senhor D. J oão VI pertence a 
seus filhos pela disposição elas côrtes ele L amego, tomada n'estes ·termos : c< Disse 
0 senhor rei (~os bispos, pessoas da sua, côrte e procuradores da boa gente, 
cada um por suas cidades), tomando a espada na mão, com a qual militüra : 

. Bem.cli.to seja o S enho?·) q·ue me afaclou. Com esta espadc~ vos libedei e L'enc i os nos
sos M~migos) e vós me fizestes ?·ei e 1.:osso companlwim; e pois me fizestes ni; faça
mos leis, com as quaes a nbssct te?Ta· se conse1·ve em paz. Hesponderam todos: 
Que?·emos (senhor 1·ei) e nos agmdct estabelece1· as leis que 1:os bem zxt1·ece1·; e ?!ÓS 
estamos todos com nossas pessoas, filhos e filhas) n etos e netas, p1·ornptos a wsso 
mandado. Então, ouvido isto, chamou el-rei muito clepresEa aos bispos, fidalgos e 
pro_curaclorcs, e todos jtmtos concordaram em que se fi zessem leis, e que em pi:i
lncn·o lagar _se tratasse das leis da successão elo reino, e sobre esta ma teria fi zeram 
as segnint~SJ> . (Capitulo n das côrtes de Lamego .) · 
~ 1." lei. <(Viva o senhor r ei Affonso, e tenha o reino; e se tiver filh os, va

~o~s, v.ivall} e ten~am o r eino, ele modo que. não sej à necessari o fazel:os de novo lh18 ; e succederão. cl' este modo . \) pae./ se tiver o xeino. quando morr.er, succe'\1a: 
e seu filho , dep01s o neto, clepo1s o filho elo neto, clep01s os fi lhos elos :filhos, pára 

8~1npre j amais>>. (Capitulo m, ibicl.) 
2. a lei. «Se morrer o iwimeiro filho em viela do pae, o segundo sed , r ei; e se 

y:orrer o seg1mc1o, será o terceiro ; e se morrer o terceiro, · será o quarto; e ao 
c Iante succeclam os mais pelo mesmo nlOdO Jl . (Capitulo IY, ibicl) 

3 .a lei. «Se morrer el-rei sem filhos; se tiver irmão, seja r ei em sua viela; e 
1 Victorino José Luiz Moreir1L ela Guerra, empregado na então imprensa regia. 
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quarrdo morrer, não será r ei seu filho se o não crem·em e fizerem os tres estaGI.os i 
se o fizerem, será l'ei; se o não fizerem, não será rei>>. (Capitulo v, ibicl.) 

N. B. Este capitulo foi clerogado em côrtes por estas formaes pab-vras: ecOs 
filhos ou descendentes do r ei, que legitimamente succeder a seu irmão, que fall;
·cesse sem elles, ele-vem succeder por sua morte, sem ser uecessario appro-vaçao 
ou consentimento elos tres estados» . (Lei ele 12 ele abril ele 1698.) . · . 

4.a lei. ccSe o rei ele Portugal não tiver filho -varão, e tiver filha, esta será rai
nha, depois que morrer seu pae, e por este modo não casará senão em Portuga-l! 
e seu marido será nobre, e o tal não será chamado rei senão depois que tiver~~ 
filho ela rainha -varão. E quando for a conselho ele estado, o marido dá rainha 1ra 
á mão esquercla e sem corôa real». (Capitulo vn; ibicl.) 

5.a lei. ccA primeira filha ele el-rei ele Portugal seja sempre obrigada a ca~ar 
em Portugal para effeito ele não -vir o r eino aos estranhos. E se casar com pnn
cipe estranho, não seja rainha, porque nunca queremos que o nosso r einQ anele 
fóra dos portuguezes» .. (Capitulo VIII, · ibid.) . 

N. B. Este capitulo foi elerogaclo e dispensado em côrtes ele 1679, por effeíto 
e em fa-vor elo caso sómente elo matrimonio ela infanta D. Izabel, como succes
sora elo r eino, com Vitorio Amadeu II, duque ele Saboya. 

6. a lei ·«·Nós somos lim·es (disseram os bispos, fidalgos e procuradores) : o nosso 
?'ei é liv1·e, as nossas mãos nos livm1·arn em temive·is lides .. e o senho1· ?'e i comnosco. 
Quem consenti?· qtGe elle vá ás çô?·tes de el-1·ei ele L eão, otG lhe pague t?·íbuto atG a mtt?'~G 
pessoa, fó1·a do senho1· papa, com cuja aucto?·idacle foi c?·eaclo, ?1W1'1'a; e se jo1· ?'B%, 

não ?'eine sob1·e nós. E o senhor r ei, com corôa .na cabeça, seg-unda vez se le
vantou, e com a espada nua, disse a todos: Vós sabeis qucmtas batalhas fiz e-m cle
fensão de vossa libenlade; vós so"is testemunhas e tambern o mw bmço e estct espct
da; quem. tal consentú·, 11W1Ta; e se for metG filho ou neto, não ?'e"Í?w. E clisseraDl 
todos; Boa palavra: mO?'?'a; <l o rei, se jo1· tal, que consintct dorninio alheio, não 
reine. E seg-unclou el-.rei outra -vez com dizer: Assim se faça». (Capitulo XXII, ibicl.) 

II. De el-rei o senhor D. João YI ficaram por sua morte dois filhos, . sendo o 
primog-enito o senhor D. Pedro ele Alcantara e o segundo -o senhor D.l\'Iig-uel. 

III. O Brazil foi ele-vado á categoria ele estado independente ele Portugal e ele 
todos os mais estados por lei ele 15 ele novembro ele 1825. 

IV. A qualidade ele cidaaão ]JOrtugnez perde-sé p ela natmalisacão adquirida 
em paiz estranho. (Assento, em côrtes de 1641:) ' . 

V. O senhor D. Pedro ele .Alcantara natnralisou-se n oBrazil quando se accla
mou e jm·ou imperaclor cl'este paiz, estranho a r espeito ele Portugal. 

VI. O reino ele Portugal nãu pó ele -vir aos estranhos. (5. a lei ela successão.) 
VIL Os portnguezes não podem consentir, sob pena ele morte, clominio alheio-

(6.a lei ela successão.) . 
Log-o o senhor D_. Pedro ele Alcantara, posto que _primogenito . elo senhor 

D. J oã.o VI, não podia succecler a seu augusto pae, e ]JOr conseqnenci:.t o senh~r 
D. Miguel, posto que filho s'egunclo, ficou sendo, desde 15 ele no-vembro ele 182D, 
o immecliato e legitimo successor ele el-rei seu pae. 

Lisboa, 24 ele abril de 1828. = J. C. C. JJ1.. 1 

A lcgith.n.ic1ade 2 

T endo nós dado á luz em o nosso n. 0 59 a tradnccão ela Quotidiana em qne 
-se mostrava que a legitimidade cl'este impe-rio por todo· o clireito rec~ía na sa
grada e aug-usta pessoa elo senhor D. Miguel, vamos agora a demonstrar, como 
bons portugnezes, a -verclacle cl'aquelle artigo, fnncla.mentacla nas leis nnmic:ipaes 
cl'esta monarchia, o que fazemos ela maneira seo·u:inte e nem eleve fazer du-vida 
este artigo á_ vista ~1o enthusiasmo com que esta ~ação,' tão briosa como fiel, acaba 
ele o acclamar pnbhcamente por seu absoluto e legitimo r ei. Para ·mostrarmos qne 
esta publica acclamação não é obra .ele . algu_ma facção, mas sim um espírito de 

1 João Chrysostomo do Couto e ~f ell? >. bacharel formado em mathematica pe](L uHivers}clade . 
ele Coimbra professor do r eal colleg10 1mhtar, etc. . -

2 Ptlbli~àdo n a T1·ombela jinctl de 28 de abril ele 1828. 
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~elida~e mantido e sustentado pelas leis municipaes e· primordiaes cl'esta monar
c a,, le1am os nossos leitores o seguinte : 
I . E, um principio-geralm epte admittido~ por todos os jurisconsult~s que nen~mma t pode ser r evogada ou alterada senao pela mesma ou supenor auctondade 
c quellEJ. que a estabeleceu. E é conforme áquella Tegra ou axioma ele direito 
~-e~· · 1. a J1~1·is,_ in 5) J!e~ pe1· q~tctscw:?q_ue ccmsas nascittw pe1· easd~m dissolvetm·. 

e5u:-se Çl. esLe pr~nerp10 que as le1s fundamentaes ela mon arclua portuguez,a, 
· quaes são sómente aquellas que são estabelecidas em côrtes, jamais. podem ser· 

alterada;s- senão por outras côrtes legitimas ou por m;na auctoridacle superior ás 
mesmas côrtes . .Legitimas, disse eu, em que concorra o rei e os estados ela nação, 
porque nem o Tei sem os estados, nem estes sem o rei, têem tanta auctoriclat1e, 
que.possam nem mesmo modificar o que uma vez for ordenado em côrtes . Como 
a?cle:á, pois, ser reconhecida legal uma carta em que se encontran: t antos artigo_s 

rametralm ente OlJpostos ao que com tanta clareza se acha determmaclo nas ant~-
gas CQrtes cl' este reino, como ao diante se verá? . 
f Q.uaes foram as côrtes leg itimas em que o. que n'aquell?-s se orcl:enon fosse 
orma~meute revogado? Ou que auctoriclacle p6de consicleTar-se ~;>up erior a ellas, 

tue pocles~e revogar as su~s lei~ ? Será acaso a grande auctoriclade elo senhor 
· ~edro, Imperador elo Braz1l ? Pode ser que. alguem assim o pense; persuado-me, 

aOrem, qu~ ~enhum pOTtu~·uez, ai.J;tcla illO~lic_amente. instruido, O poclerá a~~everm: 
c1 e -.boa fé, mnda que :p~r 1gn.o_ranCia ele chrelto patno o reconheça por le~Itl_mo ret 
te Po~tugal. lVIas legrtuno rei ele Portugal o sen110r D . P ec1ro! Um prmCJpe es-
rangeu·o! Imperador de um vasto imperio que j á: nada tem com Portugal! Um 
absu~·clo cl' esta natureza só lJÓcle ser filho ele alg·uma paix?ío desordenada, ela igp.o-

. raucra on vil intriga. _ 
O senhor D . P edro, logo que de facto acceitou a inclepenclencia do Brazil, por 

~lle mesmo solicitada, e para o que jà bastante tinha concorrido, consentindo em 
ser a~clamado imperador e defensor p'erpetuo ela incl epenclencia elo Brazil, e como 
ta~ f o~ r econhecido por todas as nações ci vilisaclas, e o ipso assumiu a qualidade cle
Pl'll1crpe estrangeiro para Portugal, sqjeitanclo-se a perder, como ele facto perdeu, 
toclo o du:eito á herança e successão da monarchia e throno portuguez, elo mesmo 
~oc1? que Jhe aconteceria se l~e offerecessem e acceitasse o imperio elos gregos . 

!~1 é clara; ordenou-se nas côrtes que celebrou o senhor D. Affonso Henriques, 
florroso fLmdaclor da monarchia portugueza em 1143, e foi ratificado nas que ce
-~bron o senhor D. J oão IV em 1641, cc que este r eino ele Portugal nunca passaI la a rei estrangeiroD, acrescentando-se n' estas ultimas côrtes a seguinte clausu
~: . ccNem a filho s seus, ainda qu e estes sejam os parentes mais chegados ·elo rei

t ttmo possuidor n. Consequentemente, nem o senhor D . Peclro, n em filhos seus, 
Podem por modo algum vir a ser herdeiros da corôa cl' este reino, sem _que-jamais 
possa. queixar-se senão ele si mesmo, segundo diz a reg. 86, Jw·. imb. : ccDamnum, 
quod quis suct wlpct sentit, sibi debet, non aliis, imputct?'BJJ. . · -

Embora o senhor D. João VI, que Deus tenha em gloria, no seu r eal decreto, 
em que o r econ\1ece imperador do Brazil e a sua inclepenclencia, o cleclare S<;!U 

successor e leg itimo hei'cleiro elo throno portuguez; un;r decr eto,. lei ou qualquer 
ontra expressão ela sua real vontade (si joTte) nunca podiam ter vigor contra o 
qne t~io expressamente se acha decretado nas antigas côrtes elo reino e sobre um 
l~g~cio da maior poncleração, que nada menos é do que tirar a corôa que por 
c rreJto pentence a um, para dar a outro. ' 

Ordenou-se alem cl'isto nas mesmas côrtes ele 1641 (que acontecendo suc
ce~er algum rei cl'este r eino em outro algum reino ou senhorio mn,ioT, o filho 
fawr succecla no reino estranho, e o segundo n'este de Portugal, clevenclo este 
bgo ser jm:aclo . lJrincipe herdeiro e. successor elo thronon . Se, pois,. o senhor 
d · Pedro, amda claclo o caso que estrvesse ·em Portugal, e sen augusto pae her
. asse o Brazil, já creado imperio independente, tinha obrigação ele ir ser impe
t ad_or elo Brazil, ficaúclo este .reino para o senhor D . l\i(igüel, assim como aconte
ceria se herdasse o r eino ele Hespanha; sem que jamais nem o senhor D . Pedro, 
nem. seus descencl entes, tivessem direito a pretender a herança elo thron.o portu
gllez, com que justiça pretende elle, estando no Brazil já reputado príncipe es-
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trangeiro, e já senhor ele um imperio inclepenelente, arrogar-se licitamente o se
nhorio e titulo ele r ei de Portugal, decretanclo-lhe, sem audiencia dos inter essados, 
uma carta con~titucional; abdicando, emfim, a ·setl arbitrio a favor da princeza 
do Gt'?to Pará, tirando ele uma maneira a mais estranha o. s~eptl·o portnguez elas 
mãos cl'aquellc a quem ele justiça e direito pertence pelas leis funclamcntae~ ela 
monarchia? Indo cl'aqui para o Brazil ser imperador, ou para CaRtella ser re1 ele 
H espanha, perdia todo o direito, e seus clescenclentes, {t hel'ança· elo tbrono portn
guez; e podem ter este cliréito estando elle j á ltí r econheciclo impe1·ador indepen
dente por todas as nações ? Sendo imperador ela Grecia ou r ei ele Hesp~nha_, ~e
nhni11 direito podia ter á corôa ele POTtugal; pócle, porém, conservar este clirmto 
existindo imperador elo Brazil! . .. Eis-aqui o q.ue é boa logica e discorrer com 
delicadeza e acerto . .Mas a desgraça é que os discursos cl 'esta natureza não são 
os cltle l evam · a palma, talyez porque se não afoite a fallar quem melhol.· sa."be 
cliscorret·. · 

N'uma palavra, as leis são claras, a jt1stiça é manifesta, e é sem cÓntrove1:si!L 
o direito elo senhor D. 1\'Iignel, que, segimdo as leis, devia ser jurado prinmpe 
herdeiro elo throno portuguez, log-o que o senhor D. Pedro foi r econhecido imper!L
clor do Bra.zi.l e reconhecida a ~ua inclepenclencia. Eis-aqui como leis pequenas na 
sua extensão, _posto que grandes na sua origem, transtornam em nm momento 
um cocligo qu e a intriga f01:jon em longos tempos. Elias são a pequena pedra 
despedida elo monte da legislação portugueza, que a~ primeiro toque lança p_or 
terra, clesperlaçf. e r ecluz a nada esse famigerado colosso ela carta constituc~o: 
nal, tão applauclicla como r espeitosamente adorada· pelos corypheus ela impre
clacle e seus sequazes, não lhes valendo ter a cabeça ele oiro, pois que tem os 
pés ele lodo. 

Mas que motivos pócle haver })ara intentar uma illusão t?io prejudicial que ':ae 
sacrificar o incontestavel dü;eito ele t antos interessaclos sobre um negocio c}a mMOl' 
importancia? Lembra-me aqui a falla, qt1auclo Santo Agostinho põe na bôca ele 
uma elas consternada~ mães elos innocentes ele Bethlem, dirigida aos impios exe
cutores ela crueldade ele H erodes': «l\l[ataes a mtútos por chegar a um, e a esse a 
quem dirigis vossas crueldades nunca o l)oclereis apanhar. - Tlnwn qnce1'itisJ et nwl~ 
tos occiclitis, f.t ,unmn, qui 1tnus estJ non ·.potestis. attingeren . E com que :fim? !30 
ele o pensar se enche ele. terror e susto a santa Igreja htsitana ! E poderão .P
mais ser olhados como fieis aos seus cleveres aquelles que assim aconselhanu? 
:1 se~·eni ssima . senhora infanta, e tão atraiçoaelmnento e com tão inauclita maliglll-
clacle ? , 

Para que, pois, ~m nenhum ternpo possam os })Ortug uezes ser aTguiclos ele r1ne 
á sua imita,çrto faltaram aos sagrados deveres ele h0nraclos e bons cidadãos, pro
testam ante Deus e os ho))1cns qne só r econhecem por legitimo herdeiro e st1C
cessor elo senhor D . João VI, na corôa elo throno 1:lortn.gue.z C:l.'.es te r eino ele- Por~ 
tugal, ao · senhor D. Mig·uel, e ria sua falta· (que D eus não permitta) aquella elas 
ser enissimas . senhoras infantas que . mais direito tiver, segundo as disposições elas 
leis ftmclam entaes ela monarchia. Conseqnentemente protestam, que não r econhe
éem, nem jamais r econhecerão por legitimo rei ele Portngal o senhor D. P edro 
imperador elo Brazi1, nem o direito ele abdicar a corôa e governo cl' este r eino na 
princ.eza elo Grã~ Pará, que j amais reconhecerão como rainha ele Portugal, e])1 
prejuízo elo senhor D. Miguel e mais senhores que 'o direito chama. ' 

E, portanto, só querem jurar a observancia ela lei emqnanto o exigir o bem da 
ordem e socego publico, no qne for conforme <Ís lçis divinas . Protestam contra 
todo o pr~juizo que possa r esultar aos que melhor direito tenham iL corôa cl 'e_ste 
reino, as.s1m como contra toclo e qualquer acto ele violencia que por e.ste motivO 

. contra elles intente praticar-se, até que em côrtes se decida a justiça ou sem r a
são das r)resentes declaracões e r)l'otestos · em côrtes cli o·o convocadas seg·undo 

. , ' ' o ' ~ 
os antigos usos e costumes legitimamente prescriptos n'este r eino, e não como se . 
ordena na clenominacla carta constitucional, que por ser illegal e procedente. de 
uma auctoriclarle illegitima, eleve. ser considerada irrita, nu lia e ele nenhum effe1~o, 
conforme a reg. 6.4, Jm·. in 6, o qne é contra direito é o mesmo que se não exrs
tisse . Quce contw itts ji1'n fJ clebent uti q11ce pro infect·is hnbe1·i. 
'· 
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A1~tigo da «Gazeta doe Lisboa• 

~s c amaras municipaes cl' este reino foram de:>cle sn~ origem instit"uiclas para 
a cln·ecç~o e governo ecouçnnico <las povoações, confonu"e seus r egimentos, e os 
foracs ~la~os pelos soberanos a estas mesmas povoações, e, presididas pelo magis
trado C1vrl, em taes e taes actos exercitam o poder jucliciario . Como r e.presentau
\~~ _elos )20vo_s, como corpos municipaes ,. t iveram s~mpre, e aincla conservam, o 
r ll ~lto pnvahvo ele r epresentar em a el-rm sobre os mteresses, os vexames, as r e
galias, os fóros, os privileg-i.us dos mesmos povos, quando entendem que assim 
0?11v~m {L sua manutenção, conservação e prosperidade. Foi esta sua marcha or
cliuana, ~ dilatando-se a mais suas attribuições, conforme as leis e praticas ela 
~ossa. legtslação, sem}Ji"e __ invariavel quando a monarchia não é abalada eNm se1:':s 

· ~lncl~mentos pela revoluçao ; como r epresentantes elos povos , na convocaçao l egi
tima dos tres estados elo r eino, para se juntarem em côrtes Otl assem bléas geraes 
da nação, presididas pelos soberanos, t êem sempre noineaclo para as mesmas côr
tes os procuradores dos povos, qne formam o que entre nós se chama o terceiro 

l
estaclo.· I st? se ~em pratic::do desde as primeiras côrtes em Lamego, no anuo ele 
143, até as ult1mas em L1-sboa, no ele 1697. · 

A esta convocação elo terceiro estado e nomeação de seus procuradores pr e
beclen_ sempre a convocatoria elo rei, qne exclusivamente, em toclos 'os actos ela so-

erarna, tem a iniciativa, porque ele outra sorte deixa ele ser monarchia pura e 
~bsolut "' . Nenhun;m excepção encontdbnos n 'esta 01·cl em ela legislação patria, r ela
tivamente aos poderes ou attribuições elas camaras municipaes, a quem em con-

. te~plação ela grandeza cb côrte ele Lisboa se deu o nome ele senaÇ!o da camara. 
Do1s actos .apparecem apenas, em que parece haverem-se excedido ele auctoridacle 
estes corpos. mnnicipaes : o primeiro foi no dia em que o mestre de Aviz matou o 
conc1e J oão Fernandes A11cleiro, procl11manclo-:o a camara ele Lisboa com despre-
1aclo . es~anclarte , defensor e. 1:egedor elo reino, ~endo :va_gaclo o throno pela morte 
c e el-rm D . Fernando e reJeltanclo-se a regen01a cb ramha D. L eonor T elles·; o 

_ segtmclo na manhã elo 1. 0 de dezembro ele 1640, quando um elos quarenta accla- · 
· Juadorcs tomou o pencUio ela camara e levantou a voz ele restauração no meio do 

povo . Mas a um c outro a,cto se seguin, para os legalisar, a convocação cl_os tres 
estado:, elo r eino, celebranclo-se côrtes em Coim,bra no a.nno d.e 1385 e no ele '1641 
e~ Lisboa, cteterminanclo-se em umas e outras côrtes a legal c legitima acclama
çao ele ambos os monarchas chamados {L snccessão hereditaria elo thr ono portu
g.uez, porque , em ambos os casos não bastava a acclamaçlto tumult tlaria elas ca
n:aras com o povo, pela quebra ela unidade elos tres . estados, que formam só em 
c~rtes um corpo perfeitíssimo ela nação portug-neza. E de tanta graviaac1e Otl de 
t:o absoluta nccessiclacle es te proceçlimento, que até COJIJ. o primeiro rei se não 
~~ele dispensar. D. Affonso .Hemiqnes, depois ela victoria elo campo ele Ourique, 
fqt acclamado r ei pelo exercito vencedor. Como conquistador podia o monarcha 
ll~n,r_ elo direito publico inherente a esta qualidade, p o~lia assumir o :itnlo e dar _a 
8 1 que quizesse ao paiz conquistado, mas não o qmz sem o unailtme consenh-
~ento, r ee0nhecimento e acclamação elos t res estado s reunidos em côrtes na ci
c ade ele Lameg-o, e o ar cebispo de Braga não lhe poz a corôa na cabeça, tomada 
elas mãos ·ao abbacle ele LOTvão, c que havia pertencido aos reis vanclalos e sue
"Vo s ,~ senão depois que os t res estados o acclamaram ~ reconheceram. Na actuali
clacle elo pacto social portugLfez devia pronnnciar-se ~ nação pela voz dos pro
curaclores ele sens tres constituintes estados . Na acclamacão ele D. J oão r; como 
hstava interrompida a ~rclem natural da successão pela leg·itimiclacle de pae a filho , 

>nnre, mister a mesma fQrinaliclade na reunião elos estados elo reino; o mesmo vi
~os quando em D. J oão IV começou a r einar a nova dynastia de Bragança. 

~s leis e os factos nas conduzem {L crise actual, em que vemos pronunciada 
ll~ammemente a nação portugueza ; mas esta expressão publica ela maioria elo ter
c~I~·o _estado não clecid{), nem póde agzregativamente decidir clireito algum ele le -" 
gtt:nnclacle, e muito menos pó ele decidir cl' es te direito um par ticular, que, como 
e.chtor de um papel periodico intitulado a Trombeta, n. 0 62, sem ~uctórisação al
guma, lança no mesmo papel imprudente e audacissimamente as suas 1déas sobre este 
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objccto, e nmito ménos fazer- m~1 nom e da naçã.o, de quem não é orgão, n em o póclc 
ser, solemnes protestos, ante Deus é os homens, de não reconhecer outro estado 
de governo, senão .aquelle que seu senticló privado interpreta nas leis fnudamen• 
taes ela monar chia p ortnguezfl, . E sta cleclm·ação, n ão só é arrojada e prematura, 
mas attentatoria ela ordem publica, elos mesmos princípios elo clireito patrio, ero 
que pretende firmar-se ; :e por is;o se deve julgar um clelicto . N~nhum v_as.sallo 

. póde dar leis ao poder soberano, nevem1o-se lembrar qu.e só clepms ele dem~hcla a 
grande ques tão actual pelos votos elo s tres estados elo r emo, então, p a,ra mm::; cor
roborar a opinião, poderia Ützer uma similhante allegaçfio sobre caso julgado. FH
j amos cTe .dar :i.s nações estrangeiras a terrível idéa de que nos conduzimos p elo 
espírito ele facção ou partido algum, e que ateftmos revoluções, quando não que-
remos · mais que a justiça. , 

Pelos actos ele v.ereação das cmnaras, pelos clamores publicas de quasi todas 
as povoações notavE)is d 'este reino, vemos pronunciada clarissimamente a vontade 
geral, que quer um r ei natm al e não estrang·eiro, ou o sejà por natnreza, p or es
colha e até parece que por pertinacia. Mas esta vontade geral não é legal, e por 
isso mesmo é insuffi.ciente; nem podem d'esta maneira prevalecer os direitos da 
legitimidade, n em marcar-se a ordem da successão {~ corôa c1'este r eino. O acto 
que vemos nfJ actual momento não podia nem, devia ser ant~rior ao que legal
mente se devia executar, e que agora ainda mais se torna indispensavel. 

As camaras, como representantes dos r espectivos povos, deviam cada uma de 
}Jet· si dirigir ao throno uma respeitosa representação, na qual, exposto o estado 
de effervescencia, em que a nação louvavelmente existe sobre objectõ tão sa.gra
clo, lhe pedissem foss e sua alteza servido/ conforme as leis funclamentaes d~ mo· 
nm·chia, chamar-a côrtes os tres clistinctos estados elo reino:, porque }.lm facto de 
dire.ito não póc1e ser clecidiclo como um facto tumultltariamente popular e que não 
tem em si o caracter legitimo da representação nacional, pois esta falta onde falta 
a unidade elo corpo social, eomposto dos estados do reino. A dignicbde r eal' pede 
isto mesmo, a Europa o necessita. I sto não é pedir camaras l!ermunente s, é levan

. t ?-r 0 thbunal publico da nação, ond.e os prúcuraclores do povo, da nobreza e do 
clero ·distinctamente proponha m, v entilem e com auctoridaele 1"eal decidam o gu:e 
for conforme ao direito patrio . No caso presente, como se ha de e:ncotporar no di
reito publico elas gentes um acto que não emanar c1'este principio ch legalidade? 
. A impaciencia não pócle justi:fi.car nem legalisa.r a precipitação. Nenhuma ' das 
côrtes legitimamente reunidas até agora excedeu para todas as suas actas consul
tivas o espaço ele um mez, e só pela co~cessão r eal se prorogaram mais quin.ze 
dias . Tod_as as camaras t êem r eclamado as primitivas e verdadeiramente sab1as 
instituições ' políticas da monarchia; poi s por estas mesmas instituições as camaras 
não têem :~p.ais que o poder· ele consultar e não o de deliberar; ainda que n'este 
caso possam de algnma sOTte deljberar, como aconteceu nas ele Coimora, quando 
reconheceram el-rei D. João I, e nas de Montemór, quando p ela interrupção ela 
linha clitecta p ela morte de el-rei D. João li foi chamado ao throno el~rei D . Ma
nueL· 

No acto clecretal de 25 do corrente abril, dirigido ao senado da camarà ~e 
Lisboa, se declara que elle devia proceder nos termos q110 s6mente lhes cumpna, 
lembraiJdo~lhe ou advertindo-lhe que devia ter em vista as leis}'1mclamentaes d~t 
monw·chict. E n'este caso, em · que -se tratava de r egular n. suceessão pelos prinol
pios adoptados . pela allian~a oú. associação em·opêa, devia a ._ca.ma.ra propor a con
vocaç~o dos tres estados c1o r eino, conforme as leis fnnc1ament::Les, lembrando-se 
outros1m que o senhor r ei D. João VI em seu ultimo acto ele 6 ele marco ele 1826, 
déixou nnicam~nte á lei o cuidado ele' r egular a successã9, sem nom e;r exp~· ess::L
mente o herclell'o. E pócle acaso cleciclir-se definitivamente este eternamente roe
moravel caso unico na historia do r eino, só com a deliberação festival e· claro?
r·osa ele cada uma das camaras, que ainda em sua total reunião, conforme as Ims · 
ftmdamcntaes, nã~ podem r epresentar mais que um só elos tres estados, que con
stituem o verdadeiro COl"l~O moral gue se chama a nação? Em tudo appa.r e?e'. é 
vet·dade, em tudo se admira ~ ficlehclãcle portugueza- o grito é tmiversal e e. sin
cero, mas esta :ficlelic1a~1e eleve -ter um cunho legal, e' sem elle é monstruos?- e in-
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competente. Se as camaras re~refgentmn os povos, r~1Jresentem ·primeiro que estes 
P_ov:os desejam, como devem, que os tres estados se reunam em côrtes para de-

. Clchrem a relevantissima questão com o exacto calculo das suas eventuaes conse
qnencias. 
l ~s não insistimo:; no caso em ' que a acclamação deva se_1: primeiro que a legal 
~ eclsao. Quando se acclamou d -r ei D . João I estn.va o r emo ameaçado de. um,a 
~fv~ão estranl:a, . porque o r ei ele. Castella qtleria que prevale~essem ~s direitos 

e »lla mulher a mfanta D. Bea:tnz; quando se acclàmou. el-rm D. Joao IV tra
ta.va-se no momento ele sacudir um jtlgo· estrangeiro, já. insupportavel para nós 
~ila ~xecução elas instmcções secretas. que em ~m pa12cl deix~ra Filippe !I a seu 
d ho sobre o m~clo _ de governar este r E)mo, que nao devu.t ser dlfferente do gov_erno 

as outras p1·ovmc1as· da H espanha. , 
l ,As. nossas actuaes circumstancias sito muito d iversas; é preciso legalisat a r eso
blÇao J tL pronunciada pela maioria da naéão antes ele a levar a effeito. Ao poder so
trerano pertence exclusivamente convoc~r os estados, que são os braços que elevem 

aba.lhar, e ás é::t.maras pertence, l)elo direito ele r epresentação, lJeclir ao sobetano 
~~~- os ~~nvoque_. . I ?to no~ fa~ entender o espírito e a letra elo clec1>eto ele 25 ele 
. 11! conen~e, clmg1clo ao senado ela camara, decreto que elevemos çhamar exten

swo a todas as catq.aras do reino, e. procederem na sua conformiclad·e, clevenclo as 
(;aU:laras do r eino lembrar-se que só por estes meios legaes poderemos uniformar 
â~111 os. nossos sen~imentos ~resolu ções _os reconheci_ment~s e actos ~iplomati?os 
d quas1 todas as cor tes ela Eui~opa r elativamente ao rmperw elo Braz1l e ao r emo 
e Portu.o·al . oc . 

* 
d Em.qt~anto o espirito publico se entre#nh~ com esta polemica, por assim dizer 
· ~ fanulia, e que muitas pessoas elo partido contrario attribniam a- accorelo entre 
Qs _redactores das folhas j ornali.sticas e ·o proprio governo, aliás não se consentiria 
a .lilserção na Gazeta official, nem a censura, em extremo severa, ele certo se 
Pte~tava a auctorisal-a n'outros perioclicos e folhetos, como demonstrar emos nos 

· ~aptt_ulos immecliatos1 os membros da nobreza dirigiam ao infante. D. Miguel a 
egulllte 

.Representação l 

Os membros ela nobre~a abaixo assiguaelos, por si e como representantes da 
1

1~esma, venÍ cheios elo maior r espeito e acatamento supplicar a vossa alteza se 
c to·ne . l ~ .. . l . . lf annUir aos votos c e uma naçao mten·a, que c eseJa e necesslta ver a vossa 
~ eza colloc·aelo no throno ele seus augllstos e reaes predecesseres, po1: isso que, 

,segnnclo as leis funclamentaes cl~esta mona.rchia, ele rigoroso direito lhe pertence. 
. A nobreza de Porttw?J sempre foi, é e j amais cleixadt ele ser o mais ±irme 
snstent 1 c1 o l l · · 
1. · · . acn o o throno . Em toe as as epoc 1as as ma1s memoravets que marca a 
1;stor1a tem dado as 1Ílais decisivas provas ela sua fidelidade .e da sua honra, e 
~ e8ta actnal conjuuctura não pócle deixar ele tomar uma parte ::tctiva no gTavis
Stmo assumpto de geral interesse que õccupa presentemente· a nação toda . 
eff A nobreza tem, pois, a. honra ele expor a vossa alteza a necessielacle de levar a 
c elto s~us puros e leaes desejos,· r epresentando-lhe que o meio mais S\')guro de o 
d?n~egnn· e ó mais cqnforme á digniclaele ele vossa alteza e ás leis funclamentaes 
gesta monarcbia, é a convocacão immecliata elos t res estados elo reino, feita se
~l~do .os antigos usos e costum~s, para n 'elles se tratar legitimamente materia da 
"' a:or unport~ncia, qual ~ a ele r e-conhecer solemnemente os legitimas direitos ele 

ossa alteza á corôa ele Portugal e seus clominios, e ele abolir a intitulada carta 
1 }l . ' 

ta.deji.J,"f. f~lta elo nutographo recorremos á prova 34.• do Manifesto elos cliTeitos de suá mag~s
tas . . ·e zsstma a scnlw1·a D . 111m·ia II, obra redigida, como é notorio, por dois illustres estadrs
a r~ ~ da mesma se ser vitl sem duvida o reclactor elo Pe1·iod-ico elos pobres, quando transct·eveu 
de -l~~sentação no n.0 162, ele 11 de julho de 1834. A Gcizelci ele L isbo,t, n.• 136, ele 10 de junho 
rém ~' t rata tn.mbem do a~sumpto, com ref~rencia ao jornal iuglez Cow·ier; apesar d '1sso? po
dcp~i:ao })_ü,~lemos g::rantir a sn~ authenticidade. 0_:; signat!l',rios, segundo se !lffir~~' r~um~:am 
Lamh ~e 2D ele abril no ualncw dó cluqtle de Lafoes, e o J3l por vezes allucliclo s 1~ Freden ck 
3 de ' r.eme~tendo ao governo britanuico uma co1Jia cl'este importante documento em carta de 
- ma10, d1z que crmuitos são amigos da car ta, os quaes, se as.signaram, foi só por medo». 
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constitucional ch- monarchin. portngtlcza, por isso qnc foi dada por um monarcha 
antes ele ser jurado c r econhecido pela nação como rei ele Portugal, e que alterou 
essencialmente a fónna ela saccessão· c1o r eino contra as leis (nnclamentaes do 
mesmo. 

Da aÍta sabecl01·ia de vossa alteza conta a nobreza obter o g lorioso :fim de tão 
justo e abençoado empenho7 para bem geral ela nação; e. no entretanto só lhe 
cumpre p ef.Fr com fervor e esperar com a maior confiança que vossa altezn. s_e , 
digne acolhe1· b enignamente seus votós e prover ele promr)to r eme"clio suas supph
cas . =Duque de Lajões = JJ1cwq_uez de Lou?·içal = J.l1cwq'uez de Tancos = Ma·rqu~z 
de Olhão = Mcwq_uez de Sa bugosa = 1Vlw·quez ele Bo1·ba = JJ!fr:wquez ele Lam·aclw 
(D . A ntonio)= JJ!faTqtwz de Fenalva = L11m·quez de '1o?'?'es Novas = J.l1a?·quez ele 
Bellas ~ MaTq_uez ele Vallada:= Mw·q_uez de Pombal= J.l.'[w·qu ez ele Vagos = JJdw·
quez ele Vianna== J.l1a1·quez de Alvito = Conde ele S . J.l!liguel =Conde ele B elmonte 
(D. Vasco)= Conde de B elmonte (D . Jos~) =Conde de Almada = Conde de Sou
?'e= Conde ele R edondo == Conde de S.- Vicente = Conde de Vianna = Conde de 
Atalaia= Concle ele Ceia= Conde de P M·to S anto ..:.__ Conde de Ca?'lxdhaes=Concle 
de JJ!Jesqnitellct =Conde ele S. Lou1-rm.ço = Concle da Figueint = Conde de Cast1·o 
Ma1·Í1n = Conde de B a1·bacena= Conde de JJ1úrca= Conde ele Cintm = Conde ele 
·Pa1·aty =Conde de Vallaclcwes= é/oncle de P eniche= Conde de Alhand11·a-=-= Conde 
da Ega = Conde ele Rio ~'Ylaim· =Conde ela Povoa = Conde de Pouolicle = Con~e 
ele Ana dia = Conde da Redinlw =Conde ele Pombei1·o = Conde elos ATcos ( D. M~
guel) = Conde ele 8-ubsen ·a = Co1~cle da Louzã (D . Luiz)= Conde ele R ezende= 
Conde ela Ponte = Conde das Galveias - Conde Bm·ão de Alm"to = Conde dct 
Lapa ·= PTindpal Silva = Principal 1}'1·eh·e = P;·incipal Menezes= Pr·incipal 
Lencast1·e = P1·incipal ÇôTte R eal= P1·_incipal Camam = P1·incipal Fw·taclo = 
D . P1·io?' de Guima1·ães = Prio?· JJ1ó?· ele Avíz =Visconde de Asseca = Visconde· dct 
Bahia= Visconde de Smtzel =Visconde de Tor,·e B ella= Visconde de Màgé= Vis
conde ele Villa Novct clct R ainha = Visconde ele Ext1·emoz = Visr..oncle de Jzwome
idw =Visconde de VillcL Novct de So·uto ele E l-Rei= Visconde de Azw'Cwa =Vis
conde ele J.l1aniqtte =Visconde de B eiTe =Visconde de Vei?·os = Ba1·ã . .o do S ob1·al 
( Genwcloj =Barão ela Villa da Pntia =J:ia?·ão de Becluido . Bm·ão ·ele Sancle= 
Ba?·ão da Po?·tellà = Bm·ão ele Quelnz = Bcwão ele Ta ua1·ede =Barão· ele QtGÍ?~
tellct=D. Fernctndo de Almeicla=Assigu~ram tainbem outros que, não sendo ti
tulares, fazem parte da nobreza elo r eino i .. 

Grande numero ele camaras seguirn.rn o mesmo exemplo, :rpas como o teor dos 
autos e as p etições pouco divergem na fórma; ou para melhor dizer foram con
sequ,.encia ela minuta imposta, apenas transcrevemos as seglúntes, copiadas ~los 
arcbivos, precedendo-as, por causa . da ordem chronolog ica, dos avisos e edital 
attinentes à conservação da tranquillidade publica, qne se exp t?cliram r)elo minis
t eria da justiça e int enclencia ~·eral da polieia da . côi·te e .reino. 

Aviso 

Podendo acontecer que , no enthusiasmo que se tem desenvolvido n'esta capital;, 
seja a tranqnilliclacle publica pertúrlJacla por a]gtms ataques e insultos particula
re~, os quaes , . sendo sempre um crime, nacla ha .que os possa justi:ficm: : clet~r
mma o senhor mfante· r egente, em nome d e el-rei, qne v . s .11 empregue os me1os 

' 
1 O marquez ele Rezende, quando transcreve esta representacão no seu cu rioso livro 

Éçlail·cissemens hist?riq~tes szw mes négociat·ions nlati·~es aux C\tJ'aiJ:es ele P01·tugal, diz n'uro:t 
nota ; "Dans 1~ cop1e ele cette ac}resse, envoyée par sir F rederick Lamb à son gouverneroent et 
présentée ensmte au p~·lement, ll se trouve parrni les signataires 1cs noms du rnarquis deVa.
lenya et de Dou ;Francisco d'Almeida qui, bien loin d'avoir engagé Don Miguel à se faire _dé
clarer roi, se sont montrés constamment :f:idEües à la reine légitime Dona Maria II. ~ 'étant pla1D~5 
à sÍl' Frederic_k Larnb de l'(lrreu1· ffrav~ commise à 1eur égw:cl, celui-ci lem a répondu par écn~ 
en leur tém01gnant ,ses regrets d avmr ~té trompé par tme 1~ste inexacte qu'on lui donnn P~~1 

autbentique, et dans laquelle se trouvment ces deux noms, et ·de n'avoir pas constaté le ünt 
assez tôt pour e_mpêc~1er cette .faute de se ~·eprod11irc clans les }Jieccs imprimées par ordre clu 
gonverneroent br1tanmque relattv~s aux atfanes de Portngah. 



533 

mais effi cazcs para que similhantes ataques e insultos não l enham logar; pois ele 
certo . muito clesagràclariam a sua alteza, que até não poderia nas actuaes circnm
stanclas deixar de os considerar como uma falta ele r espeito para com a sua pes
soa. · . · 

D eus g uarde a v . -s.a Palacio d~ Nossa Senhora ela Ajuda, em 28 ele abril ele 
~828 . =Luiz ele Paula Fw'tctdo de Castro do Rio de Mendonw.=Sr. José Barata 
; reire de Lima. • ' 

A v iso 

Poclen~lo acontecer que, no enthusiasmo ge~·al que se vae desenvolvendo po1· 
t?clo o r emo, seja a tranquillidacle publica ele algum a maneira perttu·bada, esl~e
~lalmeute_. por meio ele ataques e insultos particulares, os quaes, em todas ~s cn·
cumstancias, são um crime que não pócle ·deixar de ser estranhado debmxo de 
um governo como o do senhor infante r egente, em nome de el-r ei, que tanto se 
desvela pela conservação da ordem: determina o mesmo augusto ~e11hor que V: m .cê 
e _os outros ministros d'essa comarca, a_ quem v . m.cê transmittirá esta sua deter
nnnação, --com a prudenciá e moderação que devem sempre acompanhar o magis
tr~clo, _empreguem todos os meios ao seu alcance para· que o socego publico não 
seJa alterado nos seus r espectivos districtos, procuranclo solJretudo fazer conhecer 
aos habitantes d'elles que o colÍ.trario desagradaria muito a sua alteza. 

Deus guarde a v. m.c<> P~lacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 28 ele abril ele 

d
1828. = Ltâz de Pa.ula Ptwtado de Cast1.:_o elo R io de li!Iendonça. =Sr. corregedor · 
a comarca d e A viz ! . 

Ed.i-ta l 

João ele Sá Pereira Ferreira Soares, elo clesembargo de sua magestacl~ desem
bargador ela r eladio e casa elo Porto, e encarregado da policia n~esta mesma 
c.idacle, etc. ' 

~ . Bom·aclos e fie is habitantes ela segunda cidade elo reino, ínclita e famosa em -
~ltos ele fidelidade e aelhesão aos seus soberanos !- Em nome elo excelso prin

Cipe que aclorâmos, vos convido á mais exacta tranquillidacle e harmonia entre 
~s, e submissão e respeito ás ·auctoriclacles constituiclas pelo mesmo augusto se
l or, porque s9 sl'esta maneira, e não ele outra, poderemos conseguir os deseja
( os .fins. Representações justas e submissas, elevadas á consideração elo nosso · 
1llagnanimo príncipe são o unico meio legitimo e legal de manife§tardes vossos 
ardentes votos. E qual será o portnguez digno d'este glm·ioso nome que deixe de 
anuuir ao que :fica r ecommenclaclo, sendo o amor e fidelidade a seus monarchas 
a mais preciosa . herança que vos transmittiram võssos antepassados? Assim o es
pero e ordeno no sagrado nome do excelso príncipe que }Jresicle aos destinos elos 
Portnguezes , 

Porto, 29 ele abril de 1828. = João de Sçi Pereim FmTeim Som·es. 

Auto 

Anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Oln·isto de 1828, aos 28 dias ele 
abril Jí'esta villa ele Alhanclra e paços elo concelho cl'ella, em acto da camara, a 
q\le presidiu o dr. Joaq11im Pompilio da Motta Azevedo, juiz de fóra d'este clis
trlcto, _ pn,ra effeito ele ottvir clerq, nobreza e povo sobre a representação que o 
l!lesmo senado tencionava enviar a sua alteza r eal o serenissimo senhm; infante 
\~gente, e para o que os tinha convidado, manclando cleitar pregão pelo porteiro h este juizo, e lJQr cujo motivo, congrassanclo os abaixo assignados, e sendo-lhes 

da a clita r epresentação e explicaQ.o seu conteúclo, por toclos unanimemente foi 
assent~do, que approvavam se mandasse a dita r epresentação, a fim de que sua 
alteza, tomando em sua alta consideracão as muitas rasões por que pm·ece perten
cer-lhe a corôa cl'estes r einos, se dign e' dar suas lJroviclencias e faz er declarar esta 
grave e importante questão, sendo este o tmico meio ele r estituir á paz e á co.n-

1 ~a mesma conformiç1ade e data a, todos os outros corregedores. 



-
cordía esta fiel e honrada uaç~o 'portugueza, ~té aqui cli viclicla em suas opiniões 
sobre a ordem ela successão el' estes reinos . . 

E para constar se fez este auto; que todos assignaram, e que eu, Théocloro 
Fanstino ele Frias Nobre, escrivão da camara, escrevi. = (Seguem.-se as assigna
t~was do juiz~ cleTo) nobre-;;a e povo.) 

Au-to 

Aos 29 do mez ele abril de 1828 aunos n 'esta villa ela Castanheira e casns 
onde se fazem as vereaç.ões, ahi, reunida a camara com o áesembargador cOl-rege
clor ela comarca, · se procedeu na diligencia constante elo auto 'que se segue: 

Anno elo nascimento ele Nosso Senhor J esus Christo de 1·828 ::mnos, a.os 20 
dias elo me z de abril do dito ánno, n'esta villa ela Castanheira e casas que ser
vem para _as vereações ela camara, ahi, reunida a mesma camara com o desemba.r
gaclor corregedor ela comn,rca, e estando tambem presentes as pessoas da nobreza 
e po,yo, convocadas por pregões e ao som ela campa tangida para comparecerem 
n' este acto, pelo clr. juiz ele f6ra, presidente ela m esma camar:.t, foi pr oposto que, 
não sendo equivoca a lealcla:cle elos habitantes cl'esta villa, cumpria que ella che ·· 
gasse em toda a sua pureza aos degraus elo throno com a. manifestação dos v:ivos e 
sinceros desejos de todos os habitantes pela prompta e suspirada exaltação ele sua 
alteza o serenissimo senhor infante regente ao throno de seus maiores, paya for
ttwa, honra e gloria da m.esma nação;_ mas porque este negocio a todos resp eitava, 
dissessem os qt~e estavam pTesentes se convjnham na mencionn,cla representação, 
o que, sendo ele todos ouvido, unanimemente elisseram que estavam iclentificaclos 
em iguaes sentimentos e cordialmente desejavam que a camara ·OS representasse 
ao mesmo aug usto senhor, fazendo junta.r esta sua el eclaração á representação que 
houv:er <je fazer como parte integrante ela mesma. E para constar se fez este 
auto, que todos assignaram. · ' · - -

E eu Francisco ele Fm·ia Gouv:eia Zagallo o escr ev:i. = O desembargador cor
regedor ela comarca, Ama1·o José ele A1'et1rjo Velasco Camizão = O juiz ele fóra, 
João BenwnZo F?"ançct Pe1·ei?"Ct de Cast1·o = O veTeaclor p1·imeiro, João A-ugttsto 
Gens de A:>::eveclo =O vereador segundo, Antonio P enligão clct CamaTa= O ve
reador~ terceü·o, Domingos Xavie?' de Alnwicla = O procurador, Felic·iano elo Ro
sm·io.=(ScgLtem-se as assi,qnatu;ras dos rep1·esentantes do cleTo, nob1·cza e povo.) 

·. E successivamente foi feita pelo dr. juiz ele fóra a repr esentação elo t eor se-
o·u1nte: " b . . 

c< Serenissimo senhor: -A ·cu,marn. da vil! a clà Castanheira, a que se r euniu o 
·desembargador . corregedor cb comarca, trahü·ia os seus pro1_:>rios sentimentos se 
se 'não apr essasse, á imitação elo senado ela camam de Lisboa, a pôr na augusta 
presença ele v:ossa alteza r eal <Js · eles~j os que ha muito a animam, desejos funsla
clo s na sua propria convicção e cligniclacle ela monm·chia e na felicidade ela nação! 
Sim, augusto senhor, a camara, convencida elo direito proprio ele v:ossa alteza r eal · 
ao solio portuguez, conhecendo que o esplendor e clig-niclacle elo tl1l'ono não per
mittem ·a · elivisibilidacle ela sober ani'a, e que foi na r eunião e exercício simultaneo 
elos seus direitos que os augustos predecessores cl~ v:ossa alteza r eal elevaram ar 
g~oxia elo uome portuguez e felicitaram a nação, e obser vando qtw taes são os 
votos ele todos os portuguezes leaés e honraclqs, fez reunir a nobreza e povo cl' esta 
v:illa, e achando uniformes os seus votos, fez lavrar o· auto j1mto, que t em a hon.ra 
ele levar aos degraus elo throno, supplicanclo a vossa alteza real se cligne acolhel-os 
b enignamente e tomal-os n'aquella .consideração com: qu~ a sua sabedoria e clesejo 
pelo bem ele seus . fieis snbclitos- tanto se desvela, anhelanc1o ,que se approxi.J;ne 
~quelle venturoso clm em q110 vossa alteza reãl, collocaclo no throno ele se11s maio
r es em toda a extensão e plenitude elos clireitos ela r ealeza, faÇa r enascer a paz e 
ventura da família portugneza. 

((Castanheu·p,, em camara ele 29 ele ãbril ele 1828 .= 0 desembargador cOITege
elor ela comarca, Amçwo José de Amvjo Velasco Cainizão = O jui;;-; ele fóra, Jo~o 
B entaTdo F1 ·ança P e1·ei?·a ele Castro = ·João .i)..ugttsto Gens ele Azm:eclo = Antomo 
Pe1·digão dá Cama?'a = Domingos Xavie1· ele Almeida= F'eliciano elo Rosa1·io = 
9 escrivão ela camar~, Fnmcisco de Fw·ia Gouveir:: Zagallo. >> 
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E por esta fónna houveram por feita e acabada a presente vereação. Para 
c_onstar se fez este termo, que assignaram. E .eu, Francisco de Faria G0uveia Za
gallo o escrevi = Camizão = F1·ançct, . Gens = Pm·digão _ Alm.dda "Rosa1·io. 

Auto 

Aos 2!) dias do mez de abril ele _1828, n'esta Villa Franca ela Restamação e 
casas ela camãra cl' ella, aonde veiu o clr. João Mar ia Alves ele Sá, jui.z ele fóra, 
. com alça:la por sua m agestacle fidelíssima, que Deus guarde r n' esta villa e seu ter· 
mo, pros1clente elo senado ela eamar.a, e os vereadores e o l)l'Ocm·aclor ela camara 
e povo, ao diante assignaclos, para o effeito ele ouvirem os plJrOs sentimentos ele 
~mor. e _lealdade elo clero, nobreza e povo cl'esta mesma villa aos direitos que o 

~ A{~~ss1mo sen~1or infante D: Miguel ~em ao thron~ cl' estes reinos ele Portugal e 
. gmves, . o que tudo se. praticou pela fórma seguinte, e, para a todo o tempo as
~~m constar, mandaram fazer es te termo, que -foi a seu manclaclo, na f~rma sobre
lta. = Gm·mww Tlzeodo?'O Xavie1· ele Gouveia o escrevi . . 

_Auto de d e?laração e representação do cle~o, nobreza e povo 
fe1ta a s ua alteza r eal -o serenissimo senbor infante D . 1.\~iguel 

em camara extraorclinaria 

Aune elo nascimento ele Nosso Senhor J esus Christo ele 1828, aos 29 dias elo 
mez tlc abril do dito anno, n'esta Villa Franca ela -Restamação, em acto da ca
mara cxtraorclinario, a que pi·esicliu o clr . juiz ele fóra João Maria Alves de Sá, 
aonde vieram os vereadores e mais o:fficiaes ela cama'ra abaixo assignaclos7 e ahi 
se~do presentes as IJessoas ela nobreza, clero e povo, tambem abaixo assignaclas, 
f~t }Jü_r todos lmanimemente declarado, sobre. a proposta e consulta que o dito mi
lllstro fez ácerca elo memoravel successo que teve lagar na capital, que, não ce
dendo . esta povoas;ão a outra alguma elo reino, em sentimEmtos ele respeito, amor 
~clehclacle ao serenissimo senhor infante D . Miguel e á augusta família brigan
t a, consideram ser uma rigoro ;;a obrigação, como subditos fieis e honraclos por
_ugnezes, declarar solemnemcnte, e levar por este senado, como seu orgão e 
~evresentante, á augusta IJresença ele sua alteza ,r eal, os ardentes votos e vivos cle
cl~Jo~ que os animam ele verem estabeJeciclos e :firmados de uma vez para sempre os 

n·e1tos ele snccessão ao throno, que as leis antigas e primadas ela nação afiançam 
ao lllesmo augusto senhor e · imp~riosamente r eclamam em seu favor; e porque 
sómente lhes cumpria clcclarar por està maneira seus puros e leaes sentimentos, 
a fim ele que a cal'b.ara os fizesse subir a presença ele sua alteza real, confiavam 
em que o mesmo augusto senhor havia dignar-se attencler aos votos geraes d' esta 
P?Voação e ele todo o reino, :ficando no .emtanto ü·anquillos e obedientes, esperando 
as ulteriores medidas que só ao mesmo augusto senhor pertencia dar. 
f E para elo refericlo constar, mandou o dito· ministro e mais o:fficiaes cl~ camara 
Êzcr este áuto) que, com todas as pessoas que se achavam presentes, ass1gnaram . 
1 

eu, Germano Theocloró Xavier ele Gouveia, escrivão proprietario ela eamm·a, o 
:screvi. ' O juiz de fóra presidente da camara, João J.l!f.a?'l·a Alves ele Sá= O ve
t eac1or primeiro, João Rebello Pe·J·eint de Sousa e Vasconcellos = O vereador se 
tlnclo, José il1aximo Baptista Bw·bosct= O vereador ter_ceiro, Joaquim _Thoma~ ele 
lendonça Saltes Gameiro = O procurador ela catnara e povo, Joaqutm Jose ele 
b1~1~sa J.l!f.ascm·enhas . = (Segue'm-se as assig?ic~ttwas elos rep1·esentantes do cle1·o) no-

eza e povo.) -
. E logo na mesma vereacão determinaram faz er uma representacão ao serenis·
~Imo senhor infante D. Mig~uel, ju-ntando-lhe o auto retro transcripto, ·e CJUe é do 

• eor seguinte: . 
ele «Serenissimo ~enhor:-O juiz de fóra ~resic1en_te, .vereac~ores e mais o:ffici~es 
~ camara ele V1lla Franca ela ].testanraçao, chews elo mms profundo respeito, 

~ao. hoJe testemunhar humildemente perante a augusta pessoa ele vossa alteza 
1 eal, por si e em nome elos povos elo seu clistricto os pm·os, honrados e leaes 
sentimentos que os animani e seus fervorosos e ará.entes cleseios ele verem co-
~ i ' . J ac os os votos ela nação a q11c pertencemos) e firmados ele uma vez pa1·a sem-



,_ ' 

pre os élireítos ele successão ao tLrono7 que as leis funclam~ntae.s da _mo?-ai'chia. 
afiançam a vossa alteza1 e pelo que imperiosamente r eclamam. , 

aPelo auto j1.mto a camara tem hoj e a honra de levar á augusta. presença de 
vossa alteza a unauime exp'r esl':ião dos sentimentos qu e dominam a toda esta po
voação, a qual já em outras evocho.s deu ~l'?V~S não clubias OU egui:vocas dn: S~l~ 
constant~ adhesão á causa sagrada ela legitimidade e ela realeza : D1gne-se7 po1~1 
vossa alt0za · r eal acceitar .este tão humilde quanto sincero testemunho de fideli
dade é attendendo ao clamor elos seus po vos, felí"cital-os 1 tomando aquelbs roe
cliE1a~ q~le só a vossa ·alteza p ertence dar7 em quanto elles esperam tranquillos e 
obedientes a soberana -resolução e ordens de vossa alteza. . . 

D eus guarde a vossa alteza, como havemos mister, para ventnra nossa. V1,Ua 
Franca da Restamação, em camara ele 29 ele abril de 1828. =O jliiz de. fora 
presidente (la camara, João MaTic6 Alves ele Sá=O vereador primeiro, J oão Re
bello Pe1·eú·a de Sousa e Va sconcellos= O v er eador segundo, José Max imo Bct-

"ptistct Ba?·boBa , O vereador terceiro1 Joaquim Thomaz de Jlllenclonça Salles Ga
mei-ro= O l)l·ocurador da camara e povo, Joaqt,d m José ele Sousa Jll[ascaren'lzas = 
O escr ivão ela camara, Gm·mano Theoclo?·o· Xavier ele Gotweia. 

E, pará a todo o tempo assim constm·, mandaram fazer est e termo na fórm_a. 
sobreclita. =Germano T b,eodoro Xavieí· ele Gouveia ,o escrevi, que to elos assi-
gnaram. , 

E logo se tratou ela cleputaçao que havia de ir com a r epresenta.,ção ela ca
mára e, povo ao serenissimo senhor infante D. Mig-uel, e assent Q.ram conforme· 
mente que el e via ir com a dita representação o i:1r ' juiz .ele fóra presidente e o 
procurador ela camara c povo, os quaes se promptificaram logo para ter~m a 
honra de b eij ar em a mão ao mesmo augusto senhor por tão importante obJecto 
de que· iam incumbrclos. , 

E 7 por não terem mais que prover a est e r espeito7 mandaram fazer este tenno 
para a todo o t empo COI?-star esta determinação1 que todos assignaram. E eu Ger
mano Theodoro Xavier de Gouveia o escrevi. = Sá=Ba?·bosa= Gcmnei?·o=Mcts· 
ca1·enhas. 

Estas e ontras·similhantes manifestações, que se inculcavam como a expressa vou- 
tacle elos povos, serviram de fundamento para o notavel decreto de 3 de maio, que 
publicâmos ; mas, antes de dar noticia d 'elle e c1as p eçás correlativas1 cumpre conhe
cer varias despachos diplomaticos. 

O:fficio : 

(l 0 2H) 

In .mo e ex .mo sr. - 1. 0 Tive a h~nra de receber · os despachos de v. ex.3 11 · 05 ~ 
e 37 e o r eservado n. 0 1, com os appens'os _a que elle se referia ; e em cumpri
mento elas ordens que se me communicaram · pass.ei imrnediatamente a casa do 
conde de Bernstorff, com quem tive a explicação que v. ex.a me ~recom_mencla-va. 
· 2. ° Fiz-me uín dever de lhe expor com a precisão .e clareza com que v . ez ,a 
me incmnbe no sobr edito despacho1 assim as vistas e motivos da politicá1 como a 
franqueza e consequencia com que o senhor infante r egente progredia na g·o-ver
nança cl:css<;)s reino~ , ctlja felicidade era o alvo dos seus desej os e o objecto ele 
suás fadlgas: Relevm7 ~o~o. me cumpria, a r esolução·7 por sua alteza r eal tomaclal 
ele manter 1lleso o prmCJplO monarchico das nossas institnicões e ele não so:ffrel' 
que _os elementos democratico_s1 que n'ellas se encont1:am

1 
de;or-gmlisassem o todo 

e tnumphassem sobre as rumas do throno . ·Cuicl ei tambem em r emover tocla. .a 
cln:icla qué ~inda poclesse _haver_ sob're as . intenções qile ao nosso governo .se aUn 
bma~, r elativamente aos ·refugiados portuguezes e á conveniencia ela côrte de , 
Maclncl e~ proteger sua entrada ·em massa no solo patrio . T erminei, apoiando so
bre o mmto que sua al~e~a real s~ achava mag~1aclo que houvesse quem, sem eJJl· 
bargo da franqueza e n g1dez ~1e s_eus princípios, e da legalidade da sua conclucta., 
mantivesse e espalhasse recews mfundados sobre suas v ercladeieas intenções, e 
não deixei· de produzir successivamente toclos Qs factos que comprovam a e:x:po
sição official que7 por ordem ele v. ex.\ eu fazia ao governo prussiano. 
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3.o O conde de Bernstorff ouviu-me com a maior att.ençao, mostrou-se penho
l;aclo_ d'esta communicaçfio, e clisse qtle a Prussia não podia ter interesse opposto 
fs _VIstas que eu, de officio, lhe intimava serem as do .nosso' g-overno, por cuj a fe
lCJdade ella fazia os mais sinceros votos ·e com g-osto prestava fé ás minhas as
~br·çõe:. N'esta lingnag~m official não l;a _cousn: qtw l?ossa de~contentar, e, não 

stanLe a sua generahdade; eu a chamana satJsfactona, se nao observasse que 
era mera t · · J J · • l 

• - < men e o muustro CLe estacto quem a tm 1a. -
No emtanto , pois, que sua alteza real quer que eu escreva, s.em reserva, a 

este_ r espeito, nao posso deix~r de acre-scentar que o conde de B ernstorff, como 
P1a1

.rticn1ar, não me pareceu disr'Josto a deixar convencer-se por meu raciocínio e 
a eg·ac ~ 0 · J • • ~ < ,oes .. u 1sto provenha de communicacões directas, ou se CLeva a msmua-
Çoes e · ~ 6 rece10s que outras côrtes es,Josam, ou a ambas estas causas, s pouco a 
pouco - · J .r • 1 ·a · J se I octe esperar fazer trinmphar a verdade . E, comtudo, fóra c e uvJcta 
que gTancle ganho nos resulta do conhecin1ento que agora se tem de que o nosso 
governo · adoptou um systema decidido, e qne n' ellc .intenta proceder com fir-
m~& . . 

tre ~esta-me agora tão sómente accusar . a recepção c participar a v. ex.a a en
ga das novas credenciaes com que sua alteza real· houve por bem honrar-me, 

p_or cuja gniça lhe rogo haja ele levar aos seus r eàes pés meus humilcles agracle
cnneutos, beijando-lhe r everente, em meu nome, a mão . ~ $ 

p eus guarcle a '\~ . ex. a Bérlim, em 29 ele abril de 'LSt28.- Ill. mo e ex. mo sr . vis-
cone e ele Santarem. = Conde de On"olct. 

O:ffieio 

(N. 0 7 rcscl'\'ado) 

lll .mo e ex. mo sr. - H.ecebi e levei á presença ele sua alteza real os officios re
~ll·~~clos u.?s 180 e 182, trazidos pelo expr esso Franc.isco Ladislau Alvares ele 

ncu·ade, e li a sua _p,lteza real todo-o contexto da X1;0b ele lorcl Duclley. 
b, As ultimas occorrencias c1' este r eino, as re'presen tações elas camaras, ela no-

reza, elo clero e elos tribnnaes são ele tal transcendencia, que não tenho ainda 
ror e~te paquete opportuniclade de escr ever a v . ex. a sobre este tão delicado, -

I 
omo lmportante assumpto, alem ele não ter recebido ordens de sua alteza real 
)ar~ faze l' t b' t . N :ffi . . a • F c es e o ~ ec o communrcaçoes o c1aes; apenas posso annunmar a v . ex . 
~lle 0 mesmo augusto senhor foi servido convocar l;lontem um conselho, composto 

e alguns conselheiros ele estado, elo ::; membros elo ministeho c de varias outras 
pessnas elo conselho, 1mra se tomar n~ accordo sobre ? dito o~jecto . 

eus guarde a v . ex. a Paço ela AJuda, em 3 de maw ele 1828. -Iu.mo e ex . mo sr . marquez ele Palmella. = Visconde de Santa1·em. . . . 
Decre-to 

?'enclo-se -acrescentado muito mais, em rasão elos stlccessos posterior es, a ne
chsslclacle ele convocar os tres estados do reino, já r econhecida por el-r ei meu se
~ or e 1Jae1 que santa gloria haja, na carta de l ~i ele 4 ele Junho ele 1824, e que
s e~~o eu satisfazer ús urgentes r epr esentações que· sobre esta ma teria têem feito 
/-.~r ~í. minha r eal presença o clero e a nobreza, os tribunaes e todas as cama
s ati ·. spu servido, conformando-me' com o parecer ele pessoas doutas, zelosas elo 
~ e;VJ.ç? _ele D eus e elo bem da nação, con~ocar os ditos tres estados elo reino para 
c s a Clelade ele L isboa dentro ele trinta dias, contados clescl e a data · elas cartas ele 
~Invocação, a fim ~ ele que elles por modo solemne e legal, seg·unclõ os usos e es
ç os· cl' esta. monarchia, e na fórma praticada em similhantes occasiões, reconhe
t·~m a ~PlJlicação. de graves pontos ele direito portuguez, e por este modo se res-
01_u_am a concorclia c soceg·o publico, e possam tomar assento e boa c1irecção todos 
s Importantes negocias elo estado . · 

p ,· ,O mêu conselho ele mini stros o tenha assim entendido, execute e faça cum
b11.1 " Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda aos 3 de maio ele 1828. = (Coma?·u-

1'tca ?'eal.J . ' 
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Officio 

- (N. 0 213) 

IlU10 e ex. 1110 sr . - .1. 0 'Tenho toda a rasão para snppor C1Ue a côrte de Vienn_a 
communic9u a este ministerio a cleclucção que v . ex. a me fez a honra ele me di
rigir _no seu despacho reservado n . 0 1, pois que, tendo hontem uma entrevista: ~oro 
o conde lle Bernstorff para lhe tornar a fallar nos nossos negocias; elle me ehss<:J 
que o mencionado despacho, ae cujo contet1do en lhe havia dado parte, na c~n
formielacle das ordens clé v. ex:.a, não podia deixar ele ter sido urna circular. Vnn 
por esta occasião no conhecimento ele que alguns gabinetes, que eu supponho se
r em os ele Vieima, ·ele Paris e ele ,Londres, intentavam enviar ao nosso governo 
algumas observáções sobre aquella cleducção, e· que a Prussia havia sido conviclacln 
a fazer outro tanto no mesmo sentido; mas tambem soube que ella a isso se nã~ 
prestava, e vejo n'esta condncta uma nova prova, c1o que já por vezes eu cl 'aqtn 
tenho informado, sobre a política cl'este paiz 'e a perseverança com qne elle n'e~la 
progride. Notei igualmente que, se bem que a convicção individual, que eu mmto 
desejaria obter elo. conde ele Bernstm'ff por meio elos arg·umeutos e allegação. elos 
factos, cuja exposição v. ex . a recommenclon ao meu cuidado, continuasse rem1 ss~, 
o desejo cl'ella se prestn,r algum tanto augmentára depois da ultima conferencia 
<lJle com elle tive . 

~. 0 V . ex. a não ignorq,_o modo, verdacleiramente escandal oso, por que nas fo-
lhas publicas geralmente se falla elas nossas causas . · 

Nas gazetas ~cl' esta côrte, ás quaes é concecliclo transcrever o que nas outras 
se acha, porém 11ão apontar aos .artigos transcriptos observações proprias, de qu~l
qner tende.ncia que sej am, encontra-se quasi tL1clo que nos jornaes francezes e 111· 
glezes a nosso respeito se produz. . · 

Sem embargo cl'isto, e ele eu prever que a resposta elo conde ele Bernstorff 
seria a que elle a toclos dá, quando se releva e reclama contra algurp. útigo que 
nos. jomaes prussianos se encontra, j ulguei dever Ghamar a sua attenção sob1~e · 
este particular, e depois de ouvir d'elle o que acima refiro, relativamente ao · p~·~
vilegio das gazetas cl' cs~a; côt·te, e elo muito que lhe importa que n'ellas nfio hn;Ja, 
nem se presuma haver a menor o:fficialidade, colhi. tambem qne a censura risdLl? 
e riscava muitas causas em referencia aos nossos negocias em qne se entr evra 
paixão1. . • 

• "':. .. • • • • • • • ~. • • • • • • • • • • o o • • • • .. • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • ' • • • o •• 

3 .0 Sirva-se v. ex.a de beijar humildemente, em meu nome e no elos empre
gados d'estn, legação, a augusta mfio ele sua alteza real o senhor infante regcn~e 

D eus g·uarcle a v . . ex . a Berlim, em 3 de maio ele 1828. - rn.mo e ex. mo sr. VIS

conde ele Santai·em, etc. = Conde ele OTiola . 

· Auto 
-

Aos 4 dias elo mez de maio ele 1828, n'esta Villa Franca ela Restauraçã0 e 
casas da camara d' ella, o nele veiu o . dr . jv.iz ele fóra João Maria Alves de S{t,, 
IJresiclentc elo •senado ela camm:?-, e. os mais ofliciaes da camara, ahí foi dito por 
elle ministro que ·havia feito reunir a camara extraordinariamente u'este elia, 
1:iaÍ·a á mesma fazer sciente o favoravel e b~nigno acolhimento que elle, com o 
proéurador da camara, hàviam encontrado em sua alteza, á augusta presença ele 
quem tinham tido a honra ele levar a representacão que o senado da camara 
cl'esta villa lhe havia feito, em daü1. de 29 do mez passado. Comtnclo, elle roinis
~ro relatou que, havençlo beijado a mão a sua alteza no dia 1. 0 do col'rente meZi 
de maio pelas nove horas ela noite, o mesmo augusto senhor se clignára acolhe_r · 
benigname~te os votos que esta povoação lhe exprimia em sua r epresentação,_ ch- . 
gnanclo-se 1gualmente responder «que estava bem certo elos sentimentos ele :fide
lidade cl'esta povoação,,. 

· E, para a todo o tempo assim constar, m~nclou· o dito ministro fazer este ter-. 
3 Omittimos n'este, assim como n'ontros despachos dos cliplomat(l.s, os pcriodos estranhoS 

aos assump'tos políticos de Portugal. 
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lllo, .!lu e to elos assignara.m . E cu Germano Theodoro Xavier de Gouveia o es-
~m o· . 

· = A.Ja= Vasconcc llos=Bcwbosa = Gamei?·o= il!Iascm·enhas. 

Ca.rta 

Honrado marquez presidente, vereadores amigos e •proctuaclores elo senado da 
ca~ara _cl'esta cidade, e procm·aclores elos mestêres cl'ella. Eu, o infante regente, 
~o~ envw . muito saudar. Para reconhecer a applícaçfto ele graves pontos ele cli-
101i0 portngnez, e pm: este modo se restituírem a conconlia e s.ocego publico, e 
fe~re~ tomar assento : boa ;lirecç~o todos os _importantes nego~ios cl~ estado, 
t l 0 -r esoluto celebrar cortes n esta ciclacle ele L1sboa dentro de trm.ta cltas, con-

alc .0~ eles ele a data d' esta·. Logo que receberdes a presente minha carta fareis 
e BICao r.• l r. t ' ' na iorma costumac a, ele procurador eu procuradores, conwrme vos per-

. á~nc~r, e segundo as eleições antigas, os quaes, em nome cl'esta cidade, assistam 
; 

8 
cot;tes, e lhes dareis procuração bastante para tratarem dos referidos motivos 

lne n ellas se propozerem. Recommencló-vos que vos lembreis que em todo o 
cl~~._?, principalmente no actual, convem que haja g rande consideração na dita. 
pt~{;10l para que . se faça. em pessoas que, pela sua qualidade e pr ocecl_imento, 
v nc am s_ómente o servtço ele D eus e elo throno, e zêlo elo bem pubhco, ha
c;?-clo 0 mmor cuidado. em ·que se _não receba voto para procm·aclor i1ue nã0 l'€" 

s~~1 e.m, l~ e~so~ que m_ereça aquelle ~o~ceito, confm:me as reaes c~is~o~ições elos -
n , 11°~ es 1e1s cl estes remos, dadas a s1mtlhante r espmto clescle o pnncrp10 ela mo-

are na. . 

O I Escripta no palacio de Noss; Senhorâ ela Ajuda, em 6 de maio ele 1828 . = 
. NFANTE REGENTE. = Para o honrado marquez- presidente, vereaclores amigos c 

procuradores elo senado ela cama.ra ela :idade de Lisboa, e procuraclor0s dos tnesteres . 

c1 Os termos elas communicações clirigichs ás outras camaras elo r eino constam 
a 8~lbsegueute 

Carta 

vo Juiz! vereadores e procurador ela camaea ela villa ele Alemquer . ELl o infante · 
po ~t e~vw muito saudar. Para r econhe<;er a applicação de graves pqntos ele direito 
re 

1 ug~lez, e por este moclo se restituírem a concorclia e socego publico, c pode
re lli tomar assento e boa cli.J?ecção todos os importantes negocios elo estado, tenho 
des~lnto celebrar côrtes.· n' esta cidacle ele Lisboa, dentro ele trinta é:lias , contados · 
elesic ~ a data d'esta. Encommenclo-vos que logo que r eceberdes esta car ta façaes 
c . çao na fórma costumada ele procm·aclor ou procm·aclores, conforme vos perten-
e er, na fórma elas eleições passadas, que em nome cl'essa villa venham {ts côrtes 
I _lhes deis procuração bastante para tratar elas referidas materias ql'w n 'ellas se 
~lhpozerem, aclvertinclo-lhes disponham suas vindas ele modo que sem falta se 
ele _ern n'es ta cidade no praso [I,Ssignalaclo, e procurareis o façam com a menor 
toeJPeza elo concelho que for possível. Recommenclo-vos que vos lembreis .que em 

11: 
01'0 tempo; principalmente no ,presente, convem que haja grande consideração 

sÓm~ r ta. eleição! para que se faça em pessoa__s sem suspeita, ·. e que pretendam tão 
vo nt~ o serviço ele Deus e elo throno, e zelo ' elo bem publico; encommenclanclo
p/ ~lUto que se não r eceba voto para procm aclor que não r ecáia em pessoas das 
po~c~paes cl'essa terra, e ele boa mm·igeração e fazenda, conforme ás reaes clis
citçoes elos senhores r eis cl'cstes r einos, dadas a similhante respeito cle.scl e o prin-
l .a)lJo ela monarchia ; e ele como se vos· cleu esta carta passarel.s cer tidão ao IJrocu
' c 01' l " E c~ coroa, que vol-a ha cl'e remetter . · , 

0 ]J. 8 cnpta no palacio de Nossa Senhora ela Aj uda, aos 6 ele maio ele 1828 .= 
de lT.A.NTE REGENTE. =Para o juiz, vereadores e procm aclor ela camara da villa 

emquer . 

~ n_orma . o:ffi.cial para cada_ pr~cmação elo estado elo po_;o era a seg1.:inte : 
no albam os que este pubhco mstrumento ele J?rocuraçao bastant&J VIrem_, que 

anuo elo nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo ele mil oi"tocentos vmte e 
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oito,' aos quinze clias do mez de maio, em esta villa ele . .. e igreja de . .. ' aonde 
eu tabellião vim, e achando-se ahi ptesentes os ver eadores actuaes com o procu
rador elo concelho e mais pessoas ela governauça cl'esta villa, e que n 'ella t~~lll 
ser vicló, todos abaixo assignados, e todos p essoas r econhecicl as ele mim tabel1wo, 
ele que dou fé, · e elas testemunh as tambem abaixo as.- ignadas i e perante ellas ~ e
los sobreditos ·me foi dito• que, ten do-se r eunido hoj e ein camara extraorcliQal:Hl , 
para se p roceder á eleição el e p1;ocm:aclores que em côr tes r epresentem esta v1ll::L 
e seti termo, na confor miclaele ela carta ele convocação para cllas, que me foi n.pre
sentacla e é elo t eor seguinte : . . . (A carta r etr o, mu,tatis nwtandis.) E é qua~:Ito 
se continha na sobredita car ta ele convocação, e em virtude cl'ella, como fica clito, 
procedendo-se á eleição ele pr ocuradores, r eca.íu a eleição em N., ao qual dão e 
conferem os poder es necessarios para que conjuntamente com o outro procurac~or 
que foi eleito, a qi1e igualment~ se deu procuração iclentica a esta , possa em cor
tes r epr esentar esta villa e seu t er mo, r equerendo e ·assignánclo tudo o que for .a 
b em do serviço ele sua magestacle, cl'esta villa em particular e em geral ele to.do 
est e reino ; o que tudo promettem havei· por bom, fi rme e valioso ; e porque assiDl 
.b disseram, todos aqui assignaram, sendo testemunhas presentes, que todos esta 
procuração por mim ouviram ler antes de assignar eJ;U, N . e N . . . 

«Eu N. , tabe~lil:i'.o elo publico e notas, que a escrevi e assignei em publico . 
(Seguem-se as asstgnaturas.) » 

o formularia das cartas ele CJ nvocação para os grandes ele Portugal foi ·da 
maneim seguinte : . 

«Duque (marquez ou concle) el e ... Amigo. E u o infante r eg<?nte vos enV10 

muito saudar, como aquelle que amo. P ara r econhecer a appli caç~i o ele grnves 
pontos ele direito po{.tuguez, e por este modo se r estituírem a concor dia e soce.go 
publico, e poderem tomar assento e b oa clirecção todos os importante13 nego~tOS 
do estado, t enho r esoluto celebrar côr tes n'esta cidade ele L isboa, dentr o ele tnnht 
dias contados desde a data c1' esta ; e devendo vós assistir a ellas, confonn e as 
r eaes disposições elos senhores r eis cl'estes r einos claclas a similbaute r esp eito, e 
~1sos e costumes antigos desde o pr incipio da mona.rchia, e para 11111 acto em qnc 
se cleyerão tratar tão impor tantes e inter essantes materias, vos envio est a p&ra 
vossa intellige,ncia e devida ex ecução na par te que vos toca, a fim ele que "1"08 

ach eis n 'estas côr tes, conforme é vossa obrigação i sendo YÓs avisado em tempo 
competente, pela secr etaria dos negocias do r eino, elo dia, hora e local em que as 
ditas CÔrtes hão el e ter logar i e llO CaSO que tcnhaes j LIStO impedimentO para con-
COrrerdes, enviareis procuração a pessoa qne tenha voto n 'ellas.- . 

cc E scripta n o palacio ele Nossa Senhora · ela Ajuda, em 6 ele maio ele 1828: ~ 
O f NFANTE R EGENT E . = P ara o duque (marquez ou conde) ele . ... 1> 

D ecreto 

. Quer endo preencher o emprestimo ele 4 .000:000/)l OOO réis, anctor isaclo pela 
carta de lei ele 31 ele mar ço ele 1827 : h ei por b em ábr ir ·um emprestimo cl.os 
1.010: 500~000 r éis que ainda faltam para completar os ditos 4.000:000aooo réis, 
deb aixo elas condições seguintes : ' . . 

~ . a Nas quantias com que cacla acc1onista quizer concorrer par a o emprestuno 
accmt ar -se-ha metade em r ecibos ele soldos elos r eformados e elas mais classes p:.t· 
gas pela thesouraria geral cla.s tropas, que não· r ecebem nas mesmas epochas eJJJ 
que se paga aos que estão em actual exercido e em r ecibos elo monte pio do 
exercito e marinha, pertencentes todos aos mezes 'vencidos até ao fim de abril do 
corrente anuo. . · · 

2. • Aos mutuante-s pagar-se-ha o juro ele 6 por cento ao anno p elas quantias 
que emprestarem. . 

3. a O emprestimo estará ab erto pelo espaco ele trinta dias, contados cl 'aquelle 
em que for publicado na Gazeta o pr esente d ~creto . . 

4. a No cl~curso cl'este praso p oclerão os mutuantes ir assignar na jun ta elos Jn
ros elos r eaes emprestimosr pelas quantias com que cada um quizcr concorrer par~ 



541 

~e1:rn~)restimo, pagando logo a terça }Jarte e assignando letras pelas outras duas 
ças part~s, pag·avelS a um, dois e tres mezes, ele modo que se a somma por 

~ue ... se ass1gnar for, por exemplo, 30:000~000 réis, entreguem no acto ela assi
g~aLm:a IO:Oooaooo réis, 5:000i$000 r 'i s em clinheü·o, na fórma da lei, e réis 
cl~O~Oi$000 em recibos, e pelos 20:000.6000 réis r estantes acceitell?- letras á orclén;t 
O JUnta., pagaveis em partes io·uaes a trinta, sessenta e noventa dias prefi xos . i o mo! porem, a parte do emprerrtimo que os mutLi.antes hão ele pagar nos prasos l ~ trmta; sessenta e noventa dias com}Jrehencle r ecibos e dinheiro na fórma ela 
81

'. scr~o as letras que os mutuantes acceitar em passadas separadamente pela im-
P~Itan.cia dos recibos e pela importancia elo dinheiro, ficando as qu e r epresentarem 
~s rectbos na junta elos jmos para serem resgatadas pelos acceitantes nos }Jrasos 
e shus vencimentos, entregando os papeis gue. ellas r epresentam e r emettendo-se 

ao t
5 
~'SOl~'? as outra~ que re~resentarem dinheiro . . 

nhe': A ~lmta elos .JlU:OS fara entrar as sommas que for r ecebendo, tanto em. dl
c no, como em letras (na fórrna ela conclicão precedente), no thesouro pubhco, 
élle poderá cli spm· elas letras em seus paga~entos ela mesma maneira que se pra-
81~~ com os bilhetes elas alfanclegas ; e igualmente lhe r eme.tterá os recibos dos 

n~ c os e monte pio, para a li:- se fazerem a r espeito d'elles as transaocões couve-
rentes. ~ 

t: 6l a Os mutuantes recel?erfi.o as apolice;'.l respectivas á medi ela q~1e forem en
ár~-~c 0 os eapitaes l)Or elles emprestados, entregando-se-lhes as que pertencerem 
~~ ~ommas por que tiverem aeeeitaclo letras, dois dias depois elo vencimentó elas 

esmas letras. 
7 ·a As apoliees terão a natureza e gosarão elos pri vilegios .das apolices dos 

outros em t . · · · ~ · ] J 1 · l t l li h · · . · lJres 1m os; pnnCiprarao a vencer JUro nesqe o cu a c a eu rega c o c n erro 
~ - acceitação das .letras, e serão passadas pelas quantias que os mutuantes qttize
pe:m, comtanto que não sej am menores elo que 2ooaooo réis e que perfaçam sem-

1 e um numero .certo ele centos de mil r éis. · 
rn .s.a O clistrate será feito segundo o que determina a carta ele lei ele 31 ele 
nbarço de 1827 e pela me·sma fórma que se acha estabelecida para o emprestimo 
' e.rto pelo decreto de 19 de maio do mesmo- anuo . 
d 2 'co nde da Louzã, D . Diogo, ministro e secretario de !;)stado dos negocios 
p~ , ~zen da, presiclente do thesouro publico e da júnta elos juros elos reaes em
sa~·stJmos, 9 tenha assim ,entendido e faç.a executar, expedindo as ordens neces-

Itas. . 

b, . R'l.làcio de Nossa · Senhora da Ajuda., em 6 de maio de 1828. = (Com. a ru-
7 tca do se1·enissimo senho1· il?fante 1·egente.) = Conde ela Lovzã> D . Diogo. 

Aviso 

- c O senhor infante reg·ente ma.ncla r emetter a v . m.cn o incluso exe~1})lar do de-
l'et c1 u ç:- 0 e 3 elo corrente, pelo qual houve a bem convocar os tres •estaclos da na-

.,/0' na fórma elas antigas e r espeitaveis leis fundamentaes da monarchia; e con
dJUc~o q~le. n'esta occasião, em que Portugal torna a ser Portugal pela r estitll,iç_ão 
l1Je. ~nstitmções vercladeü·~ e . unicamente portuguezas, se conserve e mantenha 
p ~rs- elo qne mmca a boa ordem e tranqr1,i:lliclacle publica, que dependem princi
p~ _mente elo respeito e execução ás ordens emanadas elas auctori dacles legitimas, 
re 

1
a1 qt~e o mundo conheça que por uma vez acaba.ram entre nós essâs tentativas 

·no~otclofi.~rjas com que uma facção perversa desde o anuo ele 1820 tanto mal 
pa~a e~ fmt~ .e tanto _nos tem cl~sacreclita:clo : N determina sua alteza que v. lll: ·c.a 
1nais.esse efte1to, com a pruclenCla e mocl<;~raçao que convem, empregue os :rp.ews 
gnsto effi~aze ;; , fazendo, sobret~1clo. conhecer que es ta é a vontade elo mesmo au
acl , e. l eal senhor, d este 1Jrmcrpe que todos os bons ·e .honrados portugqezes 
ele o~am. Outrosim OJ' clena sua alteza que v. m.oc remetta copias elo mencionado 
l5l!~I~to. e cl_'este aviso a todos os mag·istraclos seus subordinados, para ~ue pe~a 
fac} ar te executem estas r eaes determinações, e pari:!> que assim ellas se.Ja:U n:ars . 
c1'e

1
.mente conhecidas, como ·é nece.ssario, por toclos os habitantes do chstriCto 
ssa comarca. 



Palacio ele Nossa Senliora ,dá Ajuda, em 7 ele maio ele 1828. =Údz ele Pctttla; 
Ftwlado de Cast1·o do Rio · de Mendonça .. · Sr: corregedor da comarca de A viz; l • 

Edital 

José Barata Freire de Lima, elo conselho ele sua magestacle, yereaclor elo senado 
ela c::.mara ele Lisboa, cavalleiro profess9 na ordem ele Clu·isto, intendente ge
ral da policia da cõrte e r eino, etc. 

A alta e profnncla sabedoria com qlte sua alteza r eal, r egente d'estes reinos, 
na sua real r esolução ele 46 elo preterito mez, se dignou acolher ·e ·responder aos 
votos elos :fieis habitantes cl'€lsta capital, que o senado ele Lisboa comô r epresen
tante cl' esta nobre e sempr e leal cicl:acle levou á augusta presença do mesmo se
nhor, exige dos mesmos habitantes, o mais profundo reconhecimento. E ste ex
celso príncipe, tão caro aos corações ele todos os portuguezes, véla com incan
savel desvelo sobre os elestinos ela briosa e leal nação portug;ueza; e a Divina 
Providencia, que tão visivelmente protege a ·sagrada causa ela independencia na
cional, abençoará ·seus heroicos esforços·. Sua alteza r eal conhece as -n ecessidades 
dos seus povos e a r eunião elos tres ·estados c1o r eino, manclacJos convocaT pelo· 
decreto ele 3 do corrente mez, segundo os usos ~ esty1os d' esta monarchia, vae 
firmar de nm modo solem,ne e legal a applicação elas mais Ílpportantes maximas 
do direito publico P.Ortuguez . Confiemos nas sabias. providencias elo mesmo au
gusto senhor e es1Jer emos tranquillo s as suas reaes cleliberaçõ.es. 

É cl'este modo sómente que os p ortuguezes clarão ao mundo mais um teste
munho ela sua illibadà· fidelidade, e cl 'aquella nobreza ele caracter que sempr e _ os 
clistingniu entre todas as nações cultas, e urna inteira confiança e obecliencia cega 
ás soberanas determinações acabará ele confundir nossos proprios inimigos . 

Lisboa, em 7 ele maio de 1828. = José Barata F1·eire ele Lima. 

O ministro elos :q.egocios estrangeiros dirigiu uma nota circular ao corpo c1i
plomatico, participando a r esolução que D. Mig·uel tomára de r eunir os tres esta
elos elo reino, sendo a formula, para toclos os r epresentantes elas potencias estran
geiras n'esta côrte, elo teor seguinte : 

«0 abaixo assignaclo, etc ., em consequencia el as orclens qi1e recebeu de sua 
alteza real o -serenissimo senhor infante regente, t en; a honra de communiear 
a .. . , que tendo o mesmo augnsto senhor considerado as gravíssimas circumstan" 
cias cl'estes r einos, e as r epresentações que á sua real presença · dirigiram o clero, 
a nobreza e os tribunaes e todas as camanis dos mesmos r einos, r ecla.manelo_ e 
pedindo na fórma elas faculclacl es que, p elas leis aimla não clerog·aelas, lhes per
·tenceram cl esele os mais i·emotos tempos ela monarchia, que hou:vesse de convoca.!' 
os estados' cl'elks, a fim ele r econhecer em graves pontos de direito publico funda
mental portnguez : em consequencia assentou sua alteza r eal em ser a sobredita 
convocação o meio mais proficuo para a r estituição da concorclia e socego publico 
cl' estes r einos, tão fortemente agitaelos. ' 

aO abaix o _assignaclo aproveita, etc. 
«Paço da Ajuda, 6 ele maio ele 1828.-'Visconde de Sa.nta1·em. >l 

: Os allucliclos diplomatas reuniram:se no paracio elo nmicio para assignarem nro 
pr otesto contra o proceclimento inconstitucional do infante D . Miguel; c, quando 
se r etiraram da côrte, o arcebispo ele Petra cleclm·ou-lhes que ficaria em Lisbo::.t 
com o mero caracter ele agente ele sua santiclael e, quanto ao espiritual. 

Eis as notas de resposta que o r espectivo ministro r ecebeu das legações n'esta 
côrte. 

• Esta(los pontificios 

L'archévêque ele P otra, ri'once apostolique, vient ele r ecevoir la note clu G de · 
ce mois, que S . E . mr. lo vicomte de Santarem, n~inistre secrétaire· cl'état eles 

1 Na mesma: conformidade e data se expeclil·am icleriticos avi sos a todos os corrE>g;eclores das 
comarcas do reino c aos ministros criminaes elos bai.J.Tos de Lisboa. 



aff~ires étrangeres, a voulu lni fnu·c l'honnenr ele lni m1resscr. L'objet ele cette 
nf. e me~ le soussigné clans la nécessité de r egarder comme suspenc1ues ses fon
e Ions cliplomatiquefi, d'en référer à sou gouvem ement et d'attenclre ses ordres . 

1 Eu c.ette occasion le soussigné a l 'honneur de r eitérer à S. E. les sentiments 
c e ~~ estime la plus ·distin g·née et de srt. hante considération. 

Isbonne, ce t) mai 1828. = A. A 1·chévêque de P etm1 nonce apostoliqne . 

. Inglaterra 

. ~isbonne, ce 8 mai 1828 . - Lo soussigné, ernbassadeur extraorc1inaire et plé
ntpotenciair e ele sa maj esté britannique, a r ecu là note en date clu 6 ele ce mois 
que S ·E lo · • l S · · '1•' 't · l JX • 't · · VlCom.e c e antarem, mm1stre c etat et secre mre pour es aumres 
e rangeres, lni a fait l'honneur de lni aclresser. -
. . f a communication qui en est l'objet met le 'SOnssigné dans la nécessité de re· 
1~IC er ses fonctions cliplomatiques cornme snspenclues, cl' en r éfér er à sa cour et 
c attendre ses orclres-. 
cl Le sous~igné profita de cette occasion pour r enouveler à S. E . les assurances 

Se sa cons1clération tres distinguée. =F. Lamb. = A S. E. mr. le vicomte de 
antarem t - t t . , e c., e c.J e c. 

.Austria 

u ~~ soussigné, en_;.oyé cxtraordinaire et ministre plenipotentiaire ele sa majesté 
lÍinpenal~ et royale apostolique, a r eçn la. note en d::tte clu 6 ele ce mo·is, que S .· E. 
1' 

1
,' ~e vrcm;nte ele Santar cm, ·ministre secrétaire cl 'état att dépa,rtement eles a:ffaí-

es etrangeres, lui a fait l 'honneur ele luí adresser. _ 
. La commucication qui en est l'obj et met.1e soussign€l elaus la nécessité ele r e
â~rcler ses fonctions cliplomatiques comme snspenclnes, cl 'en r éférer à sa cour . et 

attenclre ses orclres . 
ra ll a l'honnetu· cl'offrir en mêm0 temp à S. E. mr. · le .secrétail·e cl 'état l'assu-
, nce. ele sa hauto consiclération. . 

L1sbonne, le 8 m::ti 1828. = Le Comte H. de Bombelles. 

F1·ança _ . · 

tr' L~ so~1ssigné, envoyé extraorclinaire et mini str e plén:ipotentiaire de sa majesté 
S eEc réttenno, vient cl'avoir connaissance de la note eu date clu 6 ele ce mois que 
c~ ; : llil' . le vicomte de S::tntarem n, aclr essée à mr. le com te de Vauclreuil. La 
se ~nmuui?ation qui en est l'obj et rnet le soussigné clans la nécessité ele regarder 
te 8 3f~nctwns diplomatiques comn?-e suspenc1ues, c1'en référer à sa com· et cl 'at-

llCLl e ses orcl're's. 
St L e soussigné a l'honneur d'ofl'Tir à S. E. rnr. le vicomte de Santarem les ·as
. lrauces ele sa ·t res haute consiclération. 

Lisbonnc, le 8 mai 1828 . = Le Bw·on ele ll!cnwice. 

Hespanha 
' 

di.· ~~o sr . - Muy senor mio : H e r ecibielo la notn, que se ha servido V . E . 
ca

1
_
1grrme con fecha 6 dei corriente, y en vista de su contenido me l:iallo en el 

~so ele anunciar ~í V. E . que esta legacion el e sa maj estacl eatholíca no pttecle 
lnen_os de -considerar como suspendidas sus funciones cliplomatica·s, enviando desde 
de ego con. és te motiva un correo extraorclina.rio á su corte y esperando ordenes 

sn gobiemo. -. . ~ 

couPios guarde á V. E. mu~hos afios. Lisboa, .8 ele mayo ele 1828 . --Exn;w sr. vis
c e ele Santarem. B . S. M., etc. = J occqai?n ele Z ea B eTnmclez . 

Napoles 

ele ~e so~1ssign~ 3: r eçu la no~e ~n clat~ du 6 ele c~ moi~ que ~· E. ~r·. le :íc?mte 
•lle antarem, mmrstre et secrétan·e cl 'etat eles. affan·es etrangeres, h.u a fmt·l hon

tu· ele lui ::tclresser. L a cornmunication qui eu est l 'obj et met le soussig-ué cl::tus 
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la nécessité ele r egq,relcr ses fonctions cl.iplomatiqucs .comme suspenclucs, el'en l'é
férer à sa cour et cl' attencl.re scs ol'Clrcs . 

. LisbÕnn~, le 8 mm 1828. = Le P1·ince Pignatelli R1ttfo. 

-
Apesa1: cl.'estas significativas respostas, o governo continuou a preparar--se para 

o grande golpe ele estado, cl.anelo pouca importancia ás ponderações elos cl.e'legaelos 
- nas côrtes estrangeiras, que tambem adiante se lêem . 

Decre-to · 

Tomando em consider ação as r epresentações elo general elas ar.rpas elo partido 
elo P01:to e elo commançlante do corpo da policia c1'aquella cidade, mostrando a 
necessidade de augmentar o numero ele officiaes em cacla uma elas companhias de:< 
que se compõe o dito corpo, constituinclo-as a est e r espeito do mesrno modo que 
se acham org:anisadas as companhias ela g narcl.a r eal cb policia de Lisboa, por
quanto a experiencia tem mostrado nas actuaes circumstanciàs que o numero ele 

, officiaes do sobredito corpo, determinado pela r egulação ele 17 ·de fev ereiro de 
1-824, não é sufficiente para satisfazer como conve:m ao importunte ser viço da vo
licia da ciclacle : por todos est es _motivos héi por bem, .em nome ele el-r ei, ampliar 
a referida regulação ele 17 ele fevereiro ele 1824, augmentancl.o mais um tenente · 
na primeira . companhia ele infanteria e um alferes na segunda companhia cl'esta 
arma; e bem assim um alferes na companhia ele cavallaria. 

O conselho cl.e guerra o t enha assim eutencl iclo e faça executar com os despa
cnos necessarios . Palacio ele Nossa Sêuhora ela Ajuda, em 8 ele maio ele 1828.= 
(Com a n~brica do senhor infante 1·egente.)= Conde do Rio l?w·clo. 

Decre-to --

Sencl._o-me presente a ficl.eliclacle e lealdade que a infanta D . Izabel Maria, 
' minha m~ito amada e prezada irmã, espontanea, e deliber aclamcnte acab a ele pro

nunc:1ar, pela demonstrada e expHcita declaração elos seus r eaes sentimentos, no 
manifesto ele 20 ele abril cl'este ccirn;nte anuo, contra todas as machinações pre
teritas e presentemente meditadas e estudad-as nas obscuras cavernas, para a geral 
subversão de tuelo quanto é bom e se acha estabelecido sobre a. superficie ela tena i 
e querendo en mostrar o quanto me apraz a publicicl.acl.e e notoriedade ele ta~s 
premeditadas malelacles e perversidades : sou, servido orclenar que J osé AntoniO 
de Oliveira L eite ele Barre>s, conselheiro Lle estado h onomrio, ministro e secreta
rio ele estado elos negocios do reino, e encarrAgado interinamente elos ela marinha 
e ultramar, faça baixar a todos os tribunaes e estações onde convier este roeu 
real clecreto com o manifesto de que se acom1Janha. 

· Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 9 ele maio ele 1828.= (Com a ?'te· 

b1·ica , do senho1· i·nfante 1·egente.) 

Manifesto acima allucliclo 

Eu a infanta D . Iz;abel Maria declaro, como me etll1lpre, que pessoas mal in- · 
tencionadas, e ele sentimentos contrarias ao socego e tranquillielacl.e que cl.!'lve 
manter -se entre os bón s porthguezes, se têem injusta e inclevicl.a.mente, n' estes pro
ximos t empos, servido elo meu nome, pa1;a á sombra d e um falso pretexio per
suaclir aos incautos .e cl.esapercc.bidos doutrinas erradas e maximas perniciosa~, 
com os sinistros fins ele destruir -o altar e o throno.; e ch egando ao meu conhecl
me_nto tão ousado abuso: quero, e é minha plena e livre. vontade e cl.e meu mottl 

-. prqpt·io, detestar e declarar por falsas e p er:fielas similhantes imputações, diaro~
tralmente oppostas _aos sentimentos elo meu r eal coração, sempre disposto e inc~
nacl.o a procurar e -solicitar tudo quanto possa ·sel' util e conveniente a est es rei
nos. A_s~im o cleclar~ e firmo de~aixo da minha 1;eal v~lavra . · _ 

Paco ele Nossa Senhora da AJuda, em 20 ele abril de 1828 .=lNFANTA D. IzA
BEL MARIA. 
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Edi-tal ' 

João ele Sá P ereira Ferreira Soares, elo desembargo ele sua mages~acle, desembargador 
ela relação e casa elo Porto, e n'esta mesma cidade encarregado da policia, etc . 

. Faço saber que, convindo ao real seryiço par11 a manutenção do socego pu
bh_co empregar os meios tendentes a esse fim, ordeno que, ela publicação cl'este 
bclital em diante, se observe o seguinte : Nos mezes ele j aneiro, fevereiro, outu-
~·o, novembro e dezembro, todas as lojas e casas publicas d 'estÇt cidade e subur

?los estarão fechadas ás nove horas da noite, e nos outros mezes do 11uno , ás dez 
I~npreterivelmente . Fica prohibido lançar fogo, seja ao ar ou preso, ou ainda , em 
tu· os soltos, {L excepção .das festividades do anuo em que é uso e costume, obtida 
b?m antecipação a competente- licença. Occorrendo qualquer incendio fica prohi-

lclo, até segunda ordem em contrario, o toque de sinos para o annunciar, visto 
que pelo ex .111 0 general governador elas armas d ' es te partido estão dadas a todas 
as g·ua.rclas da guarnição as e qui valentes ordens para se providenciar sobre simi-
1~a.ntes acontecimentos. E aos transgressores ·seriio impostas penas pecuniari as e 
las de prisão, segtmclo o grau ele culpa em que se acharem incursos; sendo en

carregacla a fiscalisacão de tudo o sobredito aos commissarios elos di:fferentes bair
ros e á guarda r eal ~la policia, a quem tenho dado as convenientes ordens. 
d E para que se não possa allegàr ignorancia mandei affixar o presente, e outros 

0 mesmo teor, no s logar es mais publicas tl'esta ciclacle é seus suburbios. 
Porto, 12 de maio de 1828 . = João de Sá P e1·ei1·':L Fen·eim Som·es. 

Officio 

(N.0 21 i ) 

DJ.mo e ex.mo sr. - 1. 0 Depois· que tive a houra .cle r eceber o despR-cho reser
Yaclo ele v . ex . a, n. 0 2, tenho procurado, com a delicadeza que convinha, exmni
nar o que v. ex:" no § 2. 0 elo sobredito despacho me recommenda eu investigue 
Pa;·a informação de sua :;tlteza r eal o sereniss1mo senhor infante regente i mas, 
afora o que sobre es te assumpto eu j <í tive a honra ele escrever a v . ex. a emquanto 
ao governo prussiano, só por uma meia confidencia, que se me fez, pude vir no 
conheciment.o de que mr. de Royer r oceN•ra r ecentemente ordem para representar 
á nossa côrte, que o conselho, que outros lhe haviam dado, ele esperar pelo r esul
t~clo da negociaçrio, qu0 a A.tlstria e Inglaterra atlCtorisaram seus plenipoténcia
l'to_s no Rio de J aneiro de ali proseguir com vig·or, e de que v. ex.a não ignora o 
obJecto, era consicle:r;aclo pela Pnlssia como extremamente util, assim para a man
tença elo socego publico, como para os interesses e augmento ela força moral elo 
nosso governo. -· · · 

2. 0 Os ministros elas grandes potencias não se hão por ora ainda aberto para· 
connnigo sobre os nossos negocias, e clifficultosamente me communicarão seu 
tnodo ele ver individual, pelo r eceio de comprometter-se i fica, porém, a meu cui
da~lo ver o que por terceira pessoa posso colher a esse r e ·peito i mas não enco
bl'Irei desde j á a v . ex.a, que similhantes info.rmações não podem levar comsigo 
cunho de authenticidaele, neru sobr ecarregar mmha responsabilidade . 

. Deus guarde a v . ex. a Berlim, em 12 de maio de 1l:)28. -- Ill.mo e ex. mo sr. 
"VJsconcle de Santarem, etc., etc., etc. = Conde de 01·iola. 

Officio 

(~. 0 ·190) ' 

· . In. mo e ex . mo sr. - Logo qu.e recebi o despacho de v. ex . a, n. 0 3, me apres
sel em pedir_ a aucliencia do estylo para apresentar a el-rei elos Eaizes Baixos as 
11f ovas credenciaes que me concederam a benevolencia do serenissimo senhor in-
ante r egente. -

Sua ·magestade dignou-se r~ceber -m e hoj e pelàs onze horas e tres quartos da 
:manhã, com as formaliclacles usuaes i e tm'lclo-lhe eu dirigir1o um. pequeno discurso 

35 
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em que U1e e:Xprimia. o. viva satisfação que me causava a graç[t que me :fizera st;a 
alteza o ser enissimo senhor infante r egente, conservando-me na mesma. categona 
junto á sua augusta p essoa, c lhe supplicar a continuação ela sua r eal benevolen
cia, protestanclo-lhc ele me· desvelar em a merecer, o mesmo augusto senhor me 
fez a honra ele r esponcl er, que a escolha ele sua alteza não pocl:ia recaír em pes
s-oa que lhe fosse mais agradavel, ajuntando varias expressões lisonjc:;iras, qne 
muito me penhoraram. . 

Sua magestacle t erminou a .aucliencia exprimindo os votos que formava pa.:;a 
que ela regencia elo ser enissimo senhor infante D. Miguel proviessem iL nacao 
portugueza as maiores prosperidades, e ao estado grande gloria e esplendor. 

Nada mais se passou n'esta aucliencia digno ele ser comli:mnicaclo a v. cx.a . 
Deus guarde a v. ex.a Haya, 12 ele maio ele 1828. - - Ill.rno e ex. mo sr . V1S 

concle ele Santarem. = Luiz Antonio de Ab~·eM e Lima. 

Despac ho 

{T1•adu~ção) 

Ministerio elos negocios estrangeiros, 12 ele maio ele 1828.- Senhor: -A~ 
noticias que sua al~eza r eal recebeu de v . ex.a, acerca elo que se passou em Ljs.
boa no dia 25 elo mez anterior, causaram no animo ele sua magestade o mai?l' 
desagrado e pezar, con!Jrmanclo as apprehensões que sua magestacle já nutrHt 
quanto ao futuro comportamento ele sua alteza r eal D. _ Miguel. 

Parece que n'esse dia o senado ele Lisboa apresentou a sua alteza real uma 
reprysentação, na qual o convidava a assumir o titulo ele _rei. 

E inteiramente obvio que tal representação não pócle deixar ele considerar-se 
como um acto traiçoeiro e como convite a sua alteza para se tornar criminoso ~le 
r ebeldia _e usurpação, violando u seu dever e os compromissos para com seu Ir
mão, o imperaelõr D . P ech·o. · 

Tão flagrante e publico ultrage ás leis do paiz, aggravaclo })ela tentativa ele 
faz er cumplice cl'elle sua alteza r eal, inrltlbitavelmente pedia a immeclíata r epro
vação por })arte de sua alteza _ r eal, e que desse as necessar ias p1·ovielencias a fim 
ele· se applicar aos seus auctores o condigno castigo . 

Sua magestacle·, por isso, nota com .surpreza que o múco acto ele sua alteza 
' ácerca el 'essa traição, que se approxima ela rebeldia, fosse ápenas um decreto, no 

qual, sem censurar o ass umpto mais r ecommenclado da 1:epresentação elo senado, 
se limita a clesapprovar os me-ios por que este procedeu para conseguir os seus 
fins, cuja escolha (cU a entender)· só a elle compete. -

N' esse decreto sua p.lteza declara ccque assumptos tão importantes deviam ser 
tratados pelos meios legítimos qne as leis fundamentaes da monarchi a estabele
cem1 e não ele maneira tnmultmiria, como infelizmente aconteceu em 1820, qu :1nclo 
o throno ele D. João Vl1 seu pae, foi derribado)), e exprime a convicção de que 
«OS lea.es habitantes de Lisboa dariam ao munclo e á posteridade mais uma pro-va 
ela sua fidelidade, aguarelanclo tranqnillos em suas casas as medidas ulterior es que 
lhe J~ertence a elle só· (infante r egente e lagar -tenente ele D. Pecho} adaptar>> . 

.-< E indigno ele altos personagens, empenhados em grandes negociações, entrar 
l em minucioso exame ele expressões cujo sentido r eal e alcance são obvias a toc~os. 

Impugnar um projecto ele traição, francamente confessado, com uma fraca censu
ra, ele envolta com um elogio iL lealclacle ele . seus auctores, só póde ser consicle
raclo por estes como incitamento. O decreto trata-os como subclitos {ieis, manifes
tando o ~esejo ele que moderem por algum tempo o seu fervo1·oso zêlo por esse 
louvavel 1?-tento, cuja consecução, deixa perceber claramente, não deverá clem?
rar-se nnuto; . e ao mesmo tempo, como se o ::motor cl' este decreto tivesse r eceiO 
que o seu conteúdo não fo sse bem comprehendiclo, firmou-o com a assignattu·a 
real, formula ~mpregada pela })rimeira vez desde o principio da r~gencia, para 
melhor authent_1car um clocmnento que ostensivamente visa a r eprimir o intento ele 
investir sua alteza r eal com o usurpado titulo de rei. 

Os actos elo governo t êem corresponcliclo ~1. frouxa e impropria lingua,gem elo 
decreto . Nenln1m cas~igo, processo ot-v mesmo censura parece ter havirlo para-caiU 



?8 ?'nct?res ela r epresentação. Os empregados do governo apparecem entre os 
~S~Jga~l?res ela sedição, e officiaes militares têem~s.e-lhes reunido, soltando gritos 
t aJçoeuo~ 130~tra o soberano, a quem elevem fidehdacle. . 

l Taes mcidentes apresentam manifestamente indícios ele um desígnio, formado 
~e ~s cons~lheiros ele sua alteza real o regente, para este assumir uma auctori

ac e que lhe não foi clelegada pelo imperador. 
Qontra esse desígnio e contra as medidas que tao evidentemente visam a le

~'t~- o a effeito, recebi ordem elo r ei meu amo para protestar solemnemente, e por 
} tJmo lembrar a .sua alteza r eal que a execução ele similhante plano póde ser 
tl~est~ á sua honra pessoal, ao seu repouso no paiz e á sua consideração no es-
J an~~u·~ i. e que sua alteza real perderá por um titulo usurpado e precario, pela 

sui Illeg~ttma auctoriclacle, a amisacle ele um alliaclo her eclitario, que foi cultivada 
}le íL sab1a política ele seus antepassados co1uo o melhor esteio ela inclepenclencia e-
prosperidade de Portugal. • 

Sou; etc. = Dudley. 
S P. S. - V. ex. a póde offerecer uma copia d' este ,despacho ao sr. visconde de 

antarem, habilitando·o assim a communicar o conteúdo por extenso a sua alteza 
real. 

Despacho 

(Tra<lucyão) 

l\iinisterio dos nego cios estrangeiros, 12 de maio de 1828. - Senhor:- N'um 
despacho anterior, e em resposta a uma pérgunta ele v. ex.a quanto á linha de 
~oncl!J.?ta que eleveis seguir no caso ele sua alteza real D. :Miguel assmnir o titulo 

e re1, r eportanclo-me ás creclenciaes de v. ex. a, indicava-vos que anão devíeis 
reconhecer sua alteza re-al, nem dar-lhe esperança alguma ele ser reconhecido em 

• qual9.u~r outra qualidade que não fosse a ele r egente» . Se mn acto tão violento 
e enilllnoso fosse de subito levado a effeito, cumpria-vos ((C'onsiclerar ipso f acto 
susp~nsas as vossas fLmcções até recebercles as ordens ulteriores de sua magestacle >i. 

t Em cop.sequencia do que tem ultimamente occorrido, ordena-me sua mages-
. acle que, anf!.uindo sua alteza real infelizmente ao sedicioso desejo, expresso 
)elo .. senado ' ele Lisboa.,. de assumir o titulo de rei, determine a v. ex. a que retire 
(e L1sboa e volte a Inglater i·a . 
l Determino tambem a v . ex. a que communique o conteúdo d'este clespacho7 
Jern como o do meu: n .0 36, ao governo portugl}ez . 

Sou, etc. = Dudley. 
Offi.cio 

(N.0 299) 

lli,mo e ex .m..o sr. - No momento de fazer a expedição cl'este paquete trazem
~e llma noticia, que me dão por certa, e1 a sel-o, é para nós da maior hnportan
~~~- Assegura-se que, tJOr um navio saído ele Pernambuco a 26 ou 27 ele março7 

et~l, uma gazeta do Rio de Janeiro7 ele 8 de mesmo mez7 na qual se acha tran
scrJpto um decreto ou acto solemne de sua magestacle o senhor D. Pedro, decla-

. l'anclo completa a abdicação ela corôa de Portugal a favo1· de sua augqsta filha a 
senhora D. Maria II, e confirmando sua alteza real o senhor infante D. Miguel 
na regencia elo reino . Não vi a dita. gazeta, e só repito que pessoa fidedigna me 
a~r1uou tel-a visto, e· que provavelmente apparecerá transcripta nas gazetas in
g ezas. Nenhmn detalhe mais pude saber, e apresso-me ·a fazer à v. ex. a esta im-
Portante communicação tal como chegou ao meu conhecimento . . 

Deus g·uarde a v . ex.a Londres, em 12 ele maio ele 1828. -Iu.mo e ex.010 

sr · ·~ · VIsco ri. ele de Santarem. = .Lldw·qttez de Palmella. 

Qffi.cio 

(N. 0 18!) rcsmado) 

l IU,mo e ex .mo sr.-No despacho _n .0 5 (reservado) me r emette v . ex.a copia 
c e um officio conficlencia! el e sir Freclerick L amb, r elativo á discussão suscitada 

,, 
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por aquelle embaixador sobre as prisões de alguns indivicluos imp~ieacl~s no~ pro
cessos pelos acontecimentos c~e julho elo anuo passf1,clo; :ficp na mtell1gencHt -da 
r esposta que v. ex.a lhe de~l verbalmente, para me ser vir de govm·no no. caso 
que aqui s0 me fali e em . similhante qtlestão, o que não acho provavel, v1sto 0 

grau ele importancia muito maior que este gabinete dá aos acontecimentos subse
quentemente occorríclos, e de que t eve noticia pelo paqu,ete saiclo c1'esse porto no 
dia 27 ele abril. 

No mesmo cles1J~who me .diz v. ex)' que sue~ alteza 'real sentíTc~ não te1:_ ticlo 
p~lo ultimo paquete noticias (enviadas por mim) sobre os negocias c1'esse pmz, e 
elo modo por qne este gabinete os havia considerado depois das ulteriores- coro-
mnnicações que. cl' e~se reino se ha:ia.m feit 0. . 

Permitta v. ex . a que eu lhe cltga que es tou certo que v. ex . a mesmo desva
neceria no espírito ele sua alteza r eal a falsa. impressão que noto no s npra.cit~clo 

' paragrapho, se por acaso lançasse os olhos sobre as datas dos meus officios. O 
unico que v. ex.a tinha recebido pelo ultimo paquete era o ostensivo n. 0 2'91, ~a- ? 

taclo ele 2 ele abril, no qual officio eu dizia a v . ex .a que me achava sem notiClas 
cl'essa côrte clescle o dia· 16 d e março . Ora, o }Jl'Ímeiro despacho ele v. ex.a é ele 
17 de março, e o primeiro reservado, no qual se contêem as explicações a que 
v . ex.' sem duvida se Tefere, é ele 22 elo mesmo mez, de modo qtte me houvera 
sido impossível iesponcler-lhe antes ele o haver r ecebido. Emquanto tts noticias 
que · v. ex.a ele mim esperava sobre os negocios cl'esse paiz, tomarei a liberdade 
ele observar· q110 nos meus officios antecedentemente ex1Jecliclos, tanto pelo paque
te, como pelo 'barco de· vapor, que à.' aqui pm·tiram no fim elo mez ele maTço, etl 
disse respeitosamente, porém com a franqueza que o meu dever exige, e ele que 
nunca me apartarei, tudo quanto sabia sobre o effeito causacló no -publico e sobre 
o modo ele pensar elo ministerio inglez depois elas noticias elo que oceorrêra uos 
primeiros dias ele março. n'.essa capital. Nada, portanto, me r estava a acrescentar 
emquanto não r ecebesse as communiQações que v . eX:.' subsequentemente me fez, 
e não havenclo, segundo na minha consciencia entendo, omissão alguma ela minha. 
parte, não posso deixar ele esperar que v. ex. a assim o fará conhecer a sua alteza 
real. 

No despacho r eservado n. 0 6 vejo as copias ela corresponclencia que v . ex.' 
teve com sir Freclerick Lamb, tanto sobre o assumpto elo precedente clesptt
cho, como sobre a evacuação elas fOl'talezas ela barra ele Lisboa pelas tropas 
inglezas, e vejo . clebà ixo do n .0 4 ~copia ela nota circular que v. ex.a, em data 
ele 25 ele abril, passou por ordem ele sua alteza Teal ao corpo diplomatico. . 

Não me determinando v. ex. a .0 uso que el eva faze:r de um tal documento, Ju~
guei dever-me limitar a esperai'· as commnnicações que este governo e este J:?1-

nisterio · se· resolvesse fazer-me sobre o gr avíssimo assnmpto ele que trata o dito 
documento. Não solicitei, porém, taes communicações, julgando o negocio ele nwa 
categoTia tão distincta ele todos os outros, qu e me não compete, como empregado 
publico, enunciar sobre elle O]Jinião, e, aincla menos, tomar a iniciativa. 

Unicamente, pots, posso informar a v . ex. a elo que indirectameE.te me con?,;a, 
não pelo ministro dos negocios estrangeiros, mas por con:ficlencias e conver saçoes 
d? príncipe Esterhazy e ele outros diplomatas que indagaram a opiruão cl'est~ %~
bmete; vem a ser ele que sir Frcclerick Lamb receberia instrucções para dmgn· 
a v. e~ . a uma nota official ácerca elo passo dado pelo senado de Lisboa no dia 25 
ele abril e. ela r esposta dada por sua alteza real ao mesmo senado. Affiriuararo-we 
mais que o so.})l'eclito embaixador r eceberia Ol'dem 1Jara cessar instantemeute as 
suas funcções no caso ele sobrevir alguma u0va occorrencia mais decisiva no 
mesmo sentil;lo, e consta-me igualmente qt1e o concle de Boml>elles seguirá os pas
sos do embaixador de Inglaterra. . ~ ~ a 

E stes sao os facto s de .que posso, con1 alguma probabiliclacl.e, informar a v . ex:,' 
não me parecendo da mmha competencia r eferir a artio·os el e gazetas que ahas 
v . ex. a pócle facilmente ler, nem repetir as reflexões e o~ discursos qu~ sobre ma
teria tão transcendente .se ouvem no publico . 

Emquanto aos ministros brazileiros, parece-me que, por agora ao nienos, não 
t êem ·dado outro passo' mais do qu e o ele dirigirem ao governo inglez uma nota 
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~milhante á q_tle o marquez de Rezende escreveu ao lJrincipe de lYietternich · o 
~~ s_uspenderem o pagamento do emprestj~o; c, finalme?te, o de r eclamarem 

1

de 
l 010 , por um a nota, o chamamento de L1sboa elo embmxador de Inglaterra, fmi 
c anelo-se para isso no acontecimento elo dia 25 el e abril. 

Não sei se elles têem em vista a adopção ele a lguma outra medida, pois julgo 
~as actuaes circnmstancias não clever solicitar cl 'clles contidencia alguma, limitan

, c o-me, quando os vejo, a repetir-lhes, assim como ao ministerio inglez e a todas
. as pessoas com quem me veJ· o obrig·aclo a fallar, c1ne o serenissimo senhor infante 
reo• L ' ~ l:!>enLe tem mantido e quer manter lealmente- todas as deelaraco s_ que fez nos 
)rot_ocollos de Vienna e Lonch~es , e que a experiencia desengana~·á a todos os que 
c uv1dam elo cumprimento ela sua augusta pala'i>Ta . 

Rogo a v. ex. a que, em meu nome, lhe beij e r es1Jeitosamente a mfto e lhe re" 
~ave os protestos de invariavel ficleliclacle com que espero continuar a cumprir os 

everes do cargo de que t enho a honra de estar r evestido. "-
D eus guarde a v. ex .a, etc. Lonclres, 12 de maio de 1828. - Ill.mo e ex.mo sr · . , 

· · Vlsconde ele Santarem. = il1arquez de Palmella. 

Officio 

(N.0 300) 

lJI.mo e ex.mo sr.-Tendo escripto pela mala, que saiu antes de hontem, tudo 
quanto me occorria lJarticipar a v. ex .a, é , partü1clo hoje a maia d'esta semana, 
pouco terei q ne acrescentar. 
ab ~o ~um ero inclu ~o d? Sun achar~L v. ex.". a traclu?ção integral elo d,_:cr e_!o cl_e 

clicaçao qtw mencwne1 no meu ult1mo officw ostens1vo1 e ele que· entao nao -Ü7 -

nh~ J?ücliclo ainda obter copia. E ste governo não r ecebeu, segundo me assevéram, 
notrc1a nenhuma a este r espeito, e ha p~n· consequencia lil ~lÍta:-gente de opinião de 
que ? dito clocumento 6 apocrypho. E natural que, a não ser a ·sim, se r eceba . 
e~1 clireitura n 'essa capital" com toJa a brevidade. O que aqui se cUz (mas que eu 
~ao · J?osso_ aliiLs afim:;çar) é que· esse decreto foi copiado de urna gazeta do lüo de 

anen·o vmda por v1a de P ernambuco. 
~m todo o caso, seja ou nfio verdadeira a noticia ele que se trata, estou per- . 

snachclo de que ell a não causará alteração alguma na conducta d 'este governo p elo 
que

1 
toca aos n egocias ele Portugal, nem nas instrucções enviadas ao seu embai-

:S:ac or em Li sboa. - -
B As gazetás . têe:U espalhado que se ~oncluíra um ~rmisticio e"?-tre o B~·azil_ e 
f ll_enos Ayres, p01·em a verdade é que somente se envwu um proJecto de armls
r lo on ele trataclo, propqsto p elo governo inglez, na qualidade de mediador, ã s 
c nas partes inter essadas. E provavel que ellas o acceitem; mas ainda não ha essa 
certeza. A base é, já se sabe, a inclepenclencia da banda ori ental elo Rio ela Prata . 

N~to ha noticia ulterior elos movimentos do exercito russo; mas entre os ma
Ços que hoj e r emetto achad v . ex. a um officio interessante elo ministro ele sua 
l1lagestacle em S . Petersburgo . ' . · 
l A questão elos catholicos ela Irlanda venceu-se com. effeito a seu favor antes 
c e hontem na cam.ara elos communs·; mas é bem provavel que ainda por este 
anuo será rej eitada na elos lorcls, e q'ue será necessario IrJ-ais um anuo ou dois 
II)a

1
ra fazer triumrJhar os esforcas elos numerosos IJarticlistas ela liberdade civil da 

t anda. • - · 

Í"-L' Queira v. ex.a beijar· a augusta mão de sua alteza r eal o ser enissimo s~nhol' 
-lllante regente. · . . 

D_eus guarcle a v. ex.a, etc. Lonclres, 14 ele maio ele 182~. - 'Ill.01 0 e ex. 010 

sr. "VIsconde ele Santarem. = Ma1·qzwz ele Palmella. · 

Traducção a que se refe1•e o officio supra 

I Decree.-Rio ele Janeiro, lVIarch 8th, 1828.- 'l'he periocl having arrivec1 w~ch 
t fi:s:ecl for tb e completion of my abdication of the crown ~f Portugal, accordmg 
to my clecree of the- 3rd of May 1826, anel it being necessary to give to the Por
-nguese nation, always j ealons o f its iuclepencla-nce, an inclubitable' proof o f my 



550 

elesire of its beíng perpetnally scparateel from Brazil (ofvvhich) kwc thc.elistí?c~ 
glory anel priele of being sovereign)1 so as to make even the Hlea of then· beiDg 
reun~teel iml)raticable. · . . 

I am l)leasecl of my owp. free anel spontaue?ns wlll, after havmg ponclerecl on 
the rnost irnportant business

1 
to orô.er1· as by th1s my royal decree I elo oreler, tb :.tt 

the kingclom of Portugal be henceforwarel governecl in the name of ID:f cl~arly 
beloveel elaught.er D. :Maria H, already its queen1 accorcling to the constltuü?nal 
chm·ter by me authol'izecl anel given, oreler ecl to be sworn1 anel sworn; cleclanng, 
moreover, most expressly, that I have no fürther claim or right whatever, to the 
Portuguese crown. . 

The infant D. Miguel, my much belovecl anel esteemecl brother, regent of 
the k rngelom of Portug·al anel Algarve1 anel my lieutenant1 is charged with the 
.execution. anel publication of the present decree . 

. P alace of Boa Vista1 ou the 3rcl chy of March1 1828, with the signaturc of his 
majesty the .king. 

(The Sun n° 111 130.-L onclon1 Tuesclay evening, lYlay 13 1828.) 

Decreto 

'rendo cessado ha muito os motivos pelos q·uaes os govemaclores elo r eino, 
annuindo á snpplica que lh es fizeram os negociantes c1a ciclacle de Li sboa, crea
ram1 por portaria do 28 de dezembro ele 1808 "1 um regimento ele infanteria 0 

1 ccTenclo-me representado os negociantes da cidade de Lisbo& que, clcsejaudo' concorrer de 
todo e qualquer modo para a cle f'eza do estaclo e conservação ela monarchi n portug ueza, preten
üiarn formar ela sua corporação dois regimentos, mn de infantaria e outro ele eavall a ria, que 
}Jocle~s~m ser vi r pR-ra a guarnição, policia e clefeza ela mesma cid_:;cle quancl~ as circun;stancia~ 
o e::~ag1ssem ; e querendo eu mostrar o quanto aquella corporaçao se faz d1gna da mmba I ea 
contemplação, tanto pela presente demonstração da sua fidelidade e elo seu patrioti smo, coroo 
pela boa vontade e pxompticllo com que se)Ilpre se tem prestado, e é ele espemr se continuem a 
prestar, para as urgencias elo estado: sou servido ordenar, annuinclo a uma tão justa como ~ou
v avel pretensã,o, que na sobredita cidade de L isboa se cri em e formem um regimento de infan
t eria c outro de cavallaria, denominados «volLmtarios reaes do commercio", compostos ele ~~e
goci::mtes e mercadores das cinco classes, organisados na fórma declarada no }Jlauo e condiçoes 
que baixam em data el e hoje, assignaclas por D . Miguel Pereha Forjaz, do meu conselh o, e se
cretario elo governo, encarregado das repartições ela g uerra c da marinha. 

aO conselho de g-u erra o t enha assim en tendido e faça executar. Palacio do governo, em 28 
de clez~mbro de 1808.=(Gom quatro 1·ubricas elos srs. govcmaclo1}s elo ?'CÍno ) » 

P lçmo 

aOrgánisação do regimento de infa ntaria, composto de um estado maior, de dois batalhões 
de quatro. companhias cada um e de uma companhia ele granadeiros : 

- «Estado maior- 1 coronel; 2 t enentes coroneis, 1 major, 2 ajudantes, l quartel mestre, 2 
porta-bandeiras, 16 musicos, 1 .tambor mór e 2 pifanos; total 2,8. 
. «Composiç>ão ele uma companhia de grauadeiros ou ele fuzileiros-1 capitão, 1 t enente, 2 
alferes, 1 prim eiro saJ:gento, 2 segm1dos sargentos, 1 fmriel, 8 cabos, S anspcçaclas, 1 tambor c 
96 .soldados; total 121. · . · 

ccRecapittdaçã.o - Estado maior 28 , 1.o batalhão 484, 2. 0 batalhão 484, uma companhia ele 
granacleiros 121; tot al1:117. . 

. «Organisação do regimento de cavallaria, composto de- um estado rn aior e de oito compa-
nbms para formar quatro esquadras ele duas companhias cada mp.a : . 

«Estado maior - 1 coronel, 1 tenente c01·onel, 1 major, 1 ajudante, 1 quartel mestre, 1 P1-
caelor c 1 trombeta mór; total 7. · 

«Composição ele umfl.. companhia - 1 capitlto, 1 t eúente, 1 alferes, 1 primeiro sargento, 1 
segtmdo sargento, 1 ·furn el, 4 cabos, 4 anspeçaclas 1 trombeta,· 1 ferrador e 40 soldados ; to-
tal 56. · · · ' 

'• Cada ~ma elas quatro primeiras companhias terá unl porta-estandarte. 
uRecapttulação - Estaclo maior 7; oito companhias 448, porta-estandart es 4; t otal 45!:>. " 

Condições 

«1." Não ser~ aclmitticlo ;nos sobreditos corpos dos vohmtarios reaes elo commercio indivi
duo algum que n ao for negoCiante ou mercador elas cinco classes e um tmico cnixeho. ou fi!bO· 

"2." Os majores e aju~1antes serão tirados ela tropa de linha ~lo mesmo modo e com as mes
mas condições que estão determinadas para os r egimentos de voltmtarios reaes de milícias a pé 
c ele cavallo da cidade de Lisboa. . 

•3.' Os incÍivicluos que estiverem alistados no regimento lle infanteria ou no ele cavallari::t 
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0.utro ele cavallaria, denominados «voluntarios reaes elo commercio n, que mui c1is
;1u?to serviço prestaram durante a guerra penins.ula1' e em outras occasiões pos-
1erLOres i .e convindo qtte aquelles corpos, não comprehencliclos .nas leis que tratam 
~a orgamsação do exercito, s<:;jam clissol viclos, para que os indivíduos a elles pertu centos melhor possam dedicar-se a suas respectivas occnpações : hei por bem 
c Issolver os dois sobreditos r egi):pentos de volnutarios r eaes do commercio, orde
naucl_o que os officiaes, attenta a consideração outorgacla aos referidos c01~pos na 
couclrção 8 . a da sua creacfio, fiqu em conservando as honras inherentes aós seus 
l)Ostos actnn.es . ., 

1 
O conselho de guerra o tenha assim entoncliclo e faça executar com os clespa

(cos necessm:ios. Palacio do Nossa Senhora da Ajuda, aos 14 ele maio ele 1828.= 
om a 1'1lbnca do senhoT ·infante ?'egente.) .Conde do Rio Pa1·do. 

Decre-to 

. Tencl0 cessado h a muito os motivos pelos quaes os governadores elo r eino jul
galam a proposíto crear, por portaria de 10 de julho de 18101, dois batalhões ele 

~~ ~oluutarios reaes elo cOI;nme<·cio serão isentos elo r ecrutamento pant a tropa ele linha emq11anto 
8 

c es se conservarem, e os officiaes gosari'Lo elas mesmas horn·as, privileg·ios e isenções que go-
am os ele tropa ele linha e milícias elo exe rcito. 

cor •4.• Quando al~·nm incliviclno, ele qua~qn~r g rncluação que sej.a , pertencente ao~ sobredi.tos 
em pos de volunta.nos i'eaes elo cornmercw., pretender a sua clem1ssao, esta lhe sera concechda 

couseguencia ela informação elo seu coronel, logo· que prove motivos justificados para isso. 
c1 • cc'5.n Sendo incl ispensavel, para o giro regular do .commercio, que os negociantes e merca
dor es das cinco classes persistam no lagar ela sua resiclencia, não serão empregados os corpos 

e vohtutarios r eacs elo commercio fóra da cidade e t ermo de Lisboa. 
a · cc6.• Cada um elos indiviclnos ele que se compozcrem estes corpos se deverá sempre farclar, 
t 1.rnar .e sust entar á sua custa; ô todos ellcs concorrerão com a parte que lhes tocar por um ra-
1 Cio fetto pelos óffic iacs superiores, capitães e subalternos elo corpo do commercio, pn.nt o paga
~ent1o elos tambores ? musica, , assiJ?l como para a compra e ~onservação elos instrumentos, cai-

s c e guerra, .bandeiras e mats ob.Jecto13 que ~orem neces~anos . 

81 
"7.• I g t1almcnte deverão os individuo.;; pertencentes ao regimento de cavallaria_comprar, 

11 
Istcutar e arreiar os cavallos <:lll1 que montarem, os quaes deverão mandar vir ele fóra elo r ei
o, pnra não prejudicar a remonta da cavallaria elo exercito . 
.. "~·· ~cndo os sobreditos corpos ele volurít.mios reaes do eommercio compostos de homens 

~~opn~tar_w,s , e cleven~lo . es~es, p~~a que possam satisfazer. ao fim que s,e pr_opõem, instrui!·-se 
• be 8 exerc1ctos e . na chs~1plrna . m1h tar de um m~do com1Jative.l.c?m os seu~ !lltcrcsses e. c~m .o 

n m elo r eal serviço, serao cons1clerac1os como regrmentos de miliCias, exercitando-se e chsCiplt
n:~o-se co~no taes, conforrnnndo:s.e. em tndo co~. as leis, decretos,, alva~ ás, ordens e dete~·mi
plin~.s relativos aos corpos de mllwms do cs ercu::o, com as mocl! ficaç.ues declaradas n este 

d. ."Os doi s c~rpos c~B voltintarios reaes elo cq_mmercio, q~w se mandam crcar pelo me1:cionaclo 
d eci ~to , devorao ser formados, armados, fardados e orgamsaclos çlentro do es1Jaço de do1s mezes 
cpo1s ela sua pttblicação. Os mliformes serão na conformidaclé dos figurinos que apresentaram. 

<<Palacio do governo, em 28 de dezembro ele 182S.= D. Miguel PeTcim Po1'jctz., 
t. . 1 "Mand a o príncipe regente nosso senhor , attendendo ao zêlo c patriotismo que têem mos-
1 taclo os individuos alist ados nas companhias de atiradores e de artilh eiros elas legiões nacio
~aes cl'esta ciclade, . armando-se c farcla\).do-se completamente ; instruindo-se c exercitando se 
t~:~nto lhes é possivel no uso das rxmas c evoluções militares; pro~ura;ndo cl'cste mo~lo habi!i
d' em-se para o glorioso :fim de concorrerem rmra a clefeza da patl'la; faz end o- se por I SSO mmto 
c tgnos ela sua r eal contemplação : que elr"s companhias ele atiradores se formem clois batalhões 
]l~m .a denominação de «caçadores nacionaes ele Lisboa oriental c occiclentah, e que elas com
cl -'t~n s de artilberia se formem igualmente dois batalhões denominaclos uartilbei.J.·os nacionjtes 
rne. lSboa oriental e occidentaJ,; compondo- se cada um dos sobreditos batalhões de um estado 
crator .e oito cúmpanbias, na fór,ma do pl ano junto, assignado por D. Miguel P erei.J.·a Fmj az, se-
111~~arlo do ~·o;erno enc~n:eg·aclo cl?- r epartiÇão dos negocios estrangeiros, ela guena e da mari-

a:, e debmxo das conclr çues segumtes : . 
Cst' ;'l:o Que n ão será aclmitticlo nem conservado nos sobredit os cor~os individuo alg;tml que não 
Cor~o~r completamente armado e far·claclo com o armamento e umformes respecttvos a cada 

oc- cc2.o Que . não se poderá alistar para o futmo pessoa alguma n 'estcs corpos, que ]Jela s~a 
ci cupação ou circumstancias não estiver isento do recrutamento para a trop~ de linha ou 1J1Íh-

as elo exercito. · · 
Ot «3.o Que nenhum elos indivíduos que compozer em estes corpos vencerito soldo, }Jão, ":tape 
c 1 ?tltra qualquer mnni çi(o, nem serão curados nos bospitaes militares, á excep ç.ão dos maJores 
·5:- UJntlantcs, que terão o mesmo vencimento e serão pngos e escolhidos elo mesmo modo que o 
·to os tlos reg imentos ele milícias. . 
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càcadores c outros dois ele artilheiros nacionaes ele Lisboa oriental e occiclental, 
ql{e mui clistincto serviço prestaram até á conclusão ela gnerra peninsular e. mr~ 
outras occasiões posteriores; e convj.nclo que aquelles corpos, não comprehcnchclos 
nas leis qne tratam ela organisação elo exercito, sejam clissol vi elos, ·pm·::t que 08 

indivíduos a elles pertencentes melhor possam dedicar-s e a suas r espectivas occu
pações: hei por bem dissolver os mencionados quatro batalhões, ordenando que 
os offiçiaes, attenta a consideração que aos refericlos· corpos foi concedida na con
dição 4!· ela sua creação, fiquem conservando as hom·as inhercntes aos sens pos-
tos actuaes . . 

O co~selho ele guerra o tenha assim entendido e faça executar com os despa
chos necessarios . Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, aos 14 ele maio ele 1828.= 
(Com a 1'1~b1·ica do senha?· i11jante ?'egente.)= Conde do R io Pm·do . 

Officio 

(N.0 258 ) 

DL mo e ex. mo sr. - 1.0 Tenho a honra elE) r emetter a v . ex, a uma copia elo impol'
tante cleCJ.:eto publicado no Rio de J aneiro em 3 ele marÇo elo corrente anno 1)- pelo 
qual · sua magestacle o imperador elo Brazil completa a sua abdicação formal á c?
rôa ele Portugal, e ordena que ele ora em diante o r eino de Portugal e Algarves sep 
governado em nome de sua magestade a .senhora D. Maria li . Foi o conde ele 
la Ferronays quem me communicou esta manhã este documento, que, parecen.
do·me ela maior transcenclencia em consicleracão ao estado 1)resente das cansas 

> I ' 

n'esse reino, me apresso a leval-o á. presença ele v. ex.a segundo os officios rece-
bidos n'esta occasião, elo marquez ele Gabriac, ministro ele França no Rio d~ Ja
neiro. A 1ia~1 D. J oão VI devia lm·gm; el'aquelle 'porto para o de Lisboa no cha 16 
ele março, trazendo a seu bordo uma deputação, que ainda não se achava ~o
meada, para apresentar o r eferido decreto a sua alteza o ser enissimo se~1hor 1n-. 
fante regen~e . · 

Não se fallava, U(') emtanto, da partida da senhora D . Maria II para Portu
gal, mas corria entre as pessoas bem informadas elos negocias elo gabinete, que 
sua magestade o imperador tinha t cnção ele enviar sua augusta filha a completar : 
a sua educação na côrte ele Vienna ele ALlstria. 

2. 0 Ás inf01·mações que ultimamente tenho tido a honra ele transmittir a v . ex -a 
sobre a maneira por que o ministerio francez olha para os negocias ele Portug_:l, 
el evo acrescentar a v. ex . a que este governo ex1Jediu h ontem novas instrucçoes 
ao barão ele 1\IIareuil, para que, no caso 'ele se verificar a acclamação ele sua alteza 
o serenissimo senhor infante regente como rei tl'esses r einos, esse ministro não só 
cesse as suas funcções cliplomaticas, mas se r etire immecliatamente d<t côrte ele 

· Lisboa, cleixan do tão sómente um empregado ela legação incumbido ele proteger 
os negocias particulares dos subclitos francezes . • 

Deus guarde a v . ex. a, etc. Paris, 14 ele maio ele 1828. -In. mo e ex.mo Sl'· 

visconde ele Santarem. = Nu.no Ba1·úosa de Figueiredo. 

Circular 

Podendo acontecer q~e por occasião elas eleições elos procuradores das caroa
ras, convocados a côrtes elos tres estados elo reino, ein conformidade do decreto 

"4·0 Q!le estes batalhões serão considerados como corpos milicianos, e se regularão pelas · 
mesmas le1s, decretos, alvarás, ordens e determinações relativos ús milícias do exercito. 

. "Palacio do governo, em 10 ele julho ele 1810. =(Com as ntbricas dos governado1·'es do 
1·emo.)" . · · q alluclido plano determina que cacla batalhão seja composto de estado maior e oilo colJ1· 
}Janhws, aqu~l~e com 1 tenente cor9nel commandante, 1 maj or, 1 n,j\1dante, 1 quartel mestre, 1 
sarg·ento de bngadas e_l ~orneta mor ou tao.1bo1· mór; qualquq d'aquellas com 1 capitão, 1 te4 
nente, 1 alferes, 1 pnmeuo sargento1 2 segundos sargentos, 1 fnrricl, 4 ~abos el e esquadra, 
anspeçadas, . 1 cor-!leta ou tambor e 60 soldados . F orça total de um batalliito 6 14 praças, dos 
CJUatro 2:456 . . Aos caçadores pertencem cornetas e MS ar tilheiros tambores. 

1 Esta copia tem o confonne de D. Luiz Victorio ele N.oronha. 
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de 3 elo co tTente -mez ele maio c instrucçõcs que com as ·cartas convocatorias lhes 
fo~·am clirigiclas, lJessoas mal iJ?-tencionacl~s, facciosas e inimig~s elas instituições e 

• : 18 fnnclamentaes ela monarclna-, premechtem subornar os eleitores para obterem 
\· ~to s com o particular fim ele perturbar e transtornar o importante obj ecto ele si
~ihante convocação elos tres es tados : cumpre que v. m ."a, em observancia da 
lel, proceda immecliatamente á devassa cl!? suborno, que por occasiâo ele taes e 
outras eleições a mesma lei t em decretado, devendo considerar e classificar como 
S~lbornaclos os votos que recaírem em inclivicluos facciosos, e que pelos seus sen
t~~ento s e Ol)iniõcs políticas se tenham pl'onnnciado inimigos elos verdadeiros prin
c~pros ela legitimidade, c sectariõs elas novas instituições; por isso que taes incli
~ldnos não podem fazer e constituir a vercbdeira r epresentação nacional. E sta 
~ eva~sa eleve anelar em ignal passo com o processo :l as eleições, ele maneir~ que, 

1
nc1a.s estas, se encerre a devassa, e com a prommc1a se remetterá a esta .mten

c encm, ao mesmo tempo que á secretaria ele estado elos nego cios elo r eino se r e
illettereJ?l as procurações ; o que tudo, ele ordem immediata ele suà alteza real o 
senbhor infante r egente, muito lhe r eeommenclo debaixo ela mais i·estricta respon-
sw ilidacle. .,.. 
l ·Deus guarde a v. m.cê Lisboa, 17 ele maio de 1828. =Ü clesembargaclor aju
c ante , José B e.?'nanlo B em·iques ele Fm·ia. 

Offic io 

(N. 0 B4 reservado) 

1 
~!l.mo e ex:n:o sr. - No officio ex;tens~vo n. 0 33J, q.ne dirigi a v. e:::·", tive a 

1011Ia, ele parLlcipar-lhe, que eu ha.v1a feito entrega a sua magestacle o Imperador, 
em aucliencia par ticular, elas duas. cartas que o serenissimo senhor infante. regente 
escrevêra ao dito senhor. 

N'aquella aucliencía manifestou sua magestacle imperial o vivo interesse que 
sempre lhe clevêra tudo quanto diz r espeito ao serenissimo senhor infante r egente, 
e~ acresceu toJ.l que, r eferindo-se inteiramente a quanto o príncipe ch.anceller ele 
cort~ e ele estado commigo ultimamente passára (e ele qLle clei conta a v . ex.a no 
~fl'ic1~ r eservado n . 0 50 que expedi pelo correio J oi:io ele Amorim), via sua mages-
acle Imperial agora, com particular satisfação, que começavam a desvanecer- se 
~s desconfianças que alguns r ecentes acontecimentos em P ortugal haviam - ínspi-
1.~clo , ao que tofuei a liberdade ele r esponcler, que na exposição cl'aquelles aconte
~llllentos houvera, sem duvida, grande exagemção, como ordinariamente acon-
~ce qnanclo o espirito ele partido busca interpretar, a se11 modo, os actos ele u!ll 

governo, que muitas vezes se afastam das icléas d'aquelle, cujas vistas nem sem
pre são conformes aq que, em circumstancias graves e melindrosas, cumpre praticar. 

Continuou s11a mao·estacle imperial r epetindo, que esperava qne sua alteza 
~:eal, tendo presentes ;s paternaes e desinter essados conselhos que aqui lhe of-
erecêra, seguiria, com fi1;meza, a unica linha ele conclucta, que pó'cl.e manter a 
~ranquilliclade e o socego publi.Go n1esses reino~; encarregando-me sua magestade 
1~P~rial ele levar r espeitosamente quanto fica exposto ao conhecimento do sere-
111881mo senhor infante r egente . 
_ · O contexto elo meu o:fficio r eservado n .0 49 mostraria a v. ex .a que este go
~:~·n? tem empregado toclos os meios possíveis, ele accorclo com o gabinete bri· 
l1~co, para levar el-rei nosso senhor :a completar, quanto antes, o acto ela sua 

~c~cação, e a declarar formalmente a separação elas duas corôas, como unico 
elo de r estabelecer e ele consolidar a ordem em Portugal, e, na conformiclacle do 

Cille v . ex. a me determinou no seu despacho r eservado n. 0 2, não cessarei ele fazl:· sentiJ.· a este ministerio a absoluta necessidacle ele similhante medida, ele que 
a Jás elle está bem persuadido. · , 

l Em obecliencia ás ordens ele v . ex. a, expressadas no referido despacho, tenho 
~ l~nra ele r emctter •a v. ex. a a inclusa copia da circular que o príncipe ele lVIet
ermch dirigiu em 27 ele março ele 1826 t, aos embaixadores e ministros austria

cos nas côrtes ele Lonch·es, París·, Berlim e Petersburgo, cuja circular eu cl'aqui 
1 

Esta data não combiD,.u com a clu circular subsequente, mas assim se encontra no original. 
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enviei com o officio reservado n . 0 25, mas que se não acha n' essa secretaria de 
estado. 

Deus· guarde a v. ex.a Vienna, 17 de maio de 1828. - Ill.mo e ex.mo sr. vis; 
conde de Santarem. = Ba1·ão ele Villct Seccct. 

Circular a que se re:f'ere o officio supra. 

lVIr. le baron :- Par une suite natt{relle de .la confiance que j e vons ai ,voué 
depuis lmJgtemps, je n 'hésite point ~L vous communiquer une copie ele la clépêcbe 
circulaire, que j e me suis déterminé à aclresser à nos missions à Petersbourg, 
Berlin, Paris et Londres, an moment même ol.1 t-íous avons été i:o.formés ici ele la 
mort clu roi, votre augt1ste ma1tre. Vous y r etrouverez, mr. le baron, la même 
opiuion que j e me suis permis ele prononcer eles le premier joue vis-à-vis ele vous, 
sur la qnestion ele la succession clu trône de Portugal, sur celle ele la régence et 
sur le clépart de sou altesse royale l'infant D . Miguel. Vous y r etronver ez égale~ 
ment l'expression du vreu sincere que je forme, pour que c1'une pmt la sépara
tion clu royaume ele Portugal ct ele l' empire clu Brésil, ele même que celle de 
l 'aclministration et lil.u gouvernument ele ces cleux monarchies puisse êtr e ma~nte
nue _e~ ~onfirmée, mais que de l'autre, on ne perde pas ele vnc l'importance et la 
poss1b1lité ele conservm' ces deux couronnes à la maison de Bragance . Vous con
naissez enfin, mr. le baron, le point ele vue so ns lequel j'envisage l'ensemble c~e 
ces questions import.:tntes; il vous sera facile par conséquent cl'eu r elever, vis-à-V18 
ele votre gouvernement, la rectitude, l'impartialité et le désintéressemen~ . 

Je saisis avec Gllll)ressement cette occasion pour vous r enouv.eler, mr. le ba
ron, les assurances de ma considération tres clistinguée. 

Víenne, le 2 avril 182G . = Mettemich. = A mr. le barou de Villa Secca, en
voyé extraorclinaire ele sa majesté tres-ficlele. 

EsUL conforme. = D . Luiz det Ccmwnt .• 
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Revolt~~ào liber" l no Porto.- Primeira proclamaç1to do conselho mili tnr ali iust~m·ado , de que se I'emettem exemplares 

~? 1 5~0 da. res pectiva diocese , ch::mceller das jus tiçns c CO lTcgcdores, ass im como a muitos co nsulcs das potcncias es
À.n.ngc n·as .- I\Ia.nifesto aos portug uc zcs.- Officio do tene ute gene ral Costa, n.dbcrindo ao movimentO revolucionario.-
1. ~to da. eleição do novo govei·no, sob o titulo de •Janta provisorin. encarregada de manter a legitima. auctoridade de el· 

0
\ 0 senhor D. Pedro IV :), - Nomeações de secreta1·ios do expediente, commandaute em cbefe do exercito constitucio

na 'governador das a rmas e cliffercntcs funcc iona ri os. - Uría·su uma com missão para. fiscalisar a cob rança dos dinhei-
Ü05 publicas e outra da censura dos escriptos que sairem a lume . - No ticia das occorrencias politicas em Coimbra. 
n orpos de volunta.rios no Porto e onlcns dadas com o fim de s ustcnta1· a causa do soberano. - Como a Gazela ele L isboa 
. a~·ra os acontecimen tos do Minllo. - P 1·ocln.mn.ção do infante rege nte e ccl itn.l da intcnclencia ela policia quan do constou 
~'(volta.- Oflicios de doi s dip lomatas residentes em Loud.t·cs ,\cerca dos negocias de P ortugal. -Carta do rnarquez do 

a rn.e l_la no imperador D. P edro . - A junta conlinun..-a providen ciar sobre va.rioe ramos do serviço. - O conde de Oriola 
~art1c1pt~ o resultado das suas conferencias em Berlim. - E::;forços dos plenipoteuciarios brazi le iros para. intcressa
~em ~s ]:rincipn.cs nações da. Europ3 a fa.vor de D . Pedro . - D espacho de l o~·d Dudley a s i r l~'reder i ck La.mb.- NotrL 

1° emba1xador portug uez na côrte de Louches ao. príncipe de Polignac e ma is membros do corpo diploma.t ico acredita
bos PCI'::\ntc o rei da Grnn-Bretanha.- A j unln p1·ovisoria nuctorisa n publicação de urnn. Gazeta q(ficial. - O infa nte 
l · 1\'Iq;uel nome ia o general em cl.Jefe da d ivi são c1n. vanguarda do exercito soU o seu commando, e 01·dpna que se forme 
~rn corpo de vo lunta.rios realistas, cuja. força. num erica c pessoal superior de:dgnn no 1nesJ:ilo diploma. -Piano organico 
,
0 estado maio1· do dito regente c nomes dos individu es escol h.idos pn.1·a o cornporem. -Notic ia.s diplomaticà's c milita.

l es: -Censores dos escriptos que se publicarem peJa imprcusa em Coimb ra.- Mnnifes to da. j unta., n. qual promulga 
rnn.ts P~ças imp ortantes.- A uto l!e lebrndo n a ca.mara portuense l'C\'Og:.tndo o que pouco antes ali se l avri~ra. para suppli~ 
cnr ao lllfunte lw uvessc por be m assumir o ti tulo de rei absoluto. - Oiiicio do ministro em S. Pctersb urgo a respeito de 
llma conferencia coro o cond e de Ncssclrodc. - Reflexões da. folha pcriodica do governo.- Relato rio do govm·nndor das 
~ll·rnas do Algarve, dando conta do occol'ddo com as s uas tropas.- A junta provi soria alte ra a fórma do julga.1nento dos 
Pro~cssos crimes. -Decre to permittindo à orguuisação de bn.tnlhões de voluutarios reali s tas em de termi n:ulas cidade>J f v_t llns do reino.- Nota de Joaquim .Antonio ele 1\Iagalltiica á:; legações portugnezas nas côrlcs estrangeiras.- Fon llu

ar1<:' para. os dipl omas exped idos pela juuta..- Pastoral do bispo do A lgarve, ex1wrtando os povos a reconhc'cerem 
D . Mt g nc l por uuieo c leg itiiUO Che fe da. naçiio.- CorJ"CRpondencia entre o marquez de I>alme 1ta. e o v isconde de lta
b~yana.- Oificio de Raphael da. Oc.uz G·uerreiro , dn.tadÕ de S . P e tcrsbu rgo, fa;.-;c ndo ponderaç.ÕP.s .:icercn da Srave si tun
~uo do pa.iz . - Carta ao redac tor da 'l'rombeta final, em que dC r cfLtta o communicado da. Gazela de 1 de maio e ::tdd u
zemtlovos argum entos sobre a legitimicl:tdc, no senticlo desf:tvora,-cl no fi lho primogenito do D. J oão VI. 

O facto da camara elo Porto acclamar D. , Miguel de Bragança rei absoluto, 
)roch~zin grande descontentamento na maioria. elos habitantes ela segunda cidade 
c 0 remo, parte cl9s qua.es se reunir am logo no campo de Santo Ovidio, dando vi
vas aos soberanos e á carta, como protesto contra o que j ulgavam mero :.u·bitrio dos 
Vereadores e outras auctoriclades ; mas a. força ela policia, sob o commando do go
~er~lador elas arm as, pôde r epi·imir a manifestação 'liberal, embora. os regimentos 
c e mfanteria n. 0 18 e artilheria n . 0 4 esposassem as mesmas idéas, sem com tudo 
se pronunciarem abertamente, por escr upulo de disciplina ot~ r eceio ae mallogro . 

Os eorpos ele infanteria n . ús 3 e 9 em Braga, 2 1 em Valença, e os de caçado
l'es 11. 0 10 em Aveiro, 12 em Ponte ele Lima e 6 em Pena-fiel tinham obstado que 
a? respectivas camaras seguissem o exemplo a.ccla.matorio, e cl'este conjuncto de 
nu·cumstancia.s aproveitaram-se ·OS defensores dos dir eitos ele D . Pedro IV e 

· Maria II para persistir em no plano ele reacção . 
: No dia. 16 ele maiô espalhou-se a. notici~ ele que o coronel F rancisco J osé Pe

l'eira era desligado elo serviço activo e tinha ordem ele prisão ; apenas isto constou 
~o quartel de. i'nfanteria n . 0 6, os soldados, infl.nidos por alguns officiae~, corr eram 
as armas, a musica tocou o hy:mno constitucional, cl~ram-se enthusiasticos vivas, e 

. lll~rcharam todos para o campo ele Santo Oviclio a r eunir-se aos dois r egimentos 
ic1ma clitosr. O commanclante, sabendo cl'es te movimento militar, saíu ao encontro 
c os sublevaclos e IJoz-se á sua frente, chegando ali pelas seis horas da tarde. 

A gTave occorrencia circulou com ra.piclez na. cidacle i numerosos grupos ele 
)ovo dirigiram-se para o sitio onde estacionára a tropa i os soldados e mais praças 
c .e pret de artilheria n . 0 4 e infanteria n . 0 18, á vista dos camaradas e ouvindo 
tocar o hymno , não poclera.m conter-se por mais tempo; muitos saíram occultamente 
~las casernas e engrossaram as fi leiras do corpo em paracla . Os se us commanc1a.n-
es, Duarte Gtúlherme Ferreri e Henrique ela Süv'a ela Fonseca, deram orclen: 

Para fechar-se o qna.rtel ; a musica do 6, porém, segllida ele varias paizanos, ·in
tl'oduziu-se ali pelo postigo e ele novo tocou o hymno cons~itucional , o qtte sortiu 
0 desejado effeito, pois sem demora aclheriram tres companhias do 18, indo reunir 
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com a outra força. Entretanto os coroneis. permaneciam ines o lu tos, consic1cranclo 
temerario, comprometteclor e talvez ele ftmestas consec1L1encias o procedimento. elo 
r egimento revoltoso ; por isso responderam com evasivas aos r eiterados con-vites 
de Francisco José Pereira, . e o primeiro cl' c lles , instado p elos officiaes para tomar 
uma decisão peremptoria, cl i s~e serem necessarias instrucções do general, como se 

, lhe clesconheçesse o caracter oh fosse possivel obter annuencia da sua parte ! Em
. fim, ás onze horas da noite os dois milit::j,res -re:;;olveram juntar-se com o r esto dos 
seus r egiwentos ao n . 0 G, e quasi ao mesmo tempo· aclheriu tambem o contingente 
ele cavalbria n . 0 12, que estava no Porto em serv iço ele r emonta . 

. O governaclül' Gabriel Antonio Franco de Castro , quando soube ela marcha. ele 
parte da g uarnição, fez r ecm ir algumas milícias, o batall ll1o ele caçadores n .0 11 e a 
policia ; estabeleceu clifferentes vedetas e partiu com o ultimo el'esses corpos, ~ 111 

. que tinha plena confiança., para as immecliações elo campo ele Santo Oviclio, a fim 
ele observar qnanto ·al i se pass::wa, e cerca elas oito horas mandou vir á sua pre
sença o coronel Pereira, com quem pretendeu parlamentear, empregando promes
sa::;; mas este r ecusou-se, r espondendo que a estava elecidiclo a não saír d'aquella 
posição sem primeiro solemnemente restittlir os indisputaveis direitos elo legitilll0 

rei usurpados pelo infante D. Miguel» . O rnaréchal de campo, .vendo que n ada con
seguia, nem t inha forças .para se oppor>.os constitucionaes, ausentou-se na n?-aclrn
gacla de 17, levando as suas bagagens, e acompanharam-no varias auctonclades 
civis,. parte .elo corpo ela pol'cia e poucas praças ele caçadores n. 0 11 , porque ~' 
maioria cl 'este batalhão, a lguns officiaes e inferiores ela gllnrcla 1)olicial, ap rovei
tando o cnsej o ela fuga elo seu chefe, forn,m apresentar-se aos commandantes ela.s 
fotças 1:evolucionarias . Franco ele , Castro partiu em clirecçao.ao quartel general elo 
visconcle elo Peso da Regua, governador das armas ela província ele Traz os :M:on-
tes, com o :fim de insurgir os povos e armar guerrilhas. -

O coronel graclllaclo ele caçadores n. 0 10, José Julio de Carvalho, em Aveiro, 
ele accordo com o clesembargador Joac1uim José ele Queiroz e outros influente~ da 
localiclacle, tinha conhecimento do espírito elas tropas elo Porto e Braga; anCI~50 

esperava a noticia de que ellas fiz essem a r evolução liberal p ara tamhem aclhenr; 
mas clemoraJ1do-se o cumprimento elos seus desej os, e constanelo-lll e que o go:'er
nador elo Por to queria prencl el-o por suspeito ele clesaffecto a.o governo absolutista, 
resolveu ser o primeiro a levantar o grito contra o infa.nte D. Mig nel e elirigir-se 
á província do M in h o com o fim ele inci tar a outra trop a a que imitasse . o ~eu 
exemplo . Com effeito, no dia 16 ele maio pela manhã fez solemnemeute na VIlla 
ele Aveiro a acclamação, preucl eu o govern ador militar e o juiz ele fó ra, incl ividuos 
elo partido contrario, a.poclerou,-se elos cofres pu blicos, e seguiu immecliatamente ~oUl _ 
o batalhão do sen commanclo a estrada do Porto, onde entrou entre calorosos v1-vas 
pelas onze horas da manhã ele 17, q nanclo já a r eacção n ' essa cidade se tinha effe
ctuaclo ; mas cLrmpre dize1; que lhe ·pertenceu a iniciativa, p ois a sua voz ergueu-se 
antes elo p ronunciamento de infante ria n . 0 6. 

· Os com mandantes· de todos oS' corpos militares formaram conselho n' essa mesUl.a 
manhã, presidido pelo coronel Ferreri, como a patente mais g raduada, para cleh
berarem. nos meios que exigia tão melindr osa crise . . . 

E is-aq11i o brevíssimo esboço elos acontecimentos políticos ele 16 .e 1.7 ele malD 
n'a)guns pontos elo r eino a fayor da causa cartista; · o modo ele proceder elo con
selho militar , ,ela j unta provisoria que se lhe seguiu e as medidas r ypressivas ~o 
governo ele L isboa constam ela longa serie cloc.l!unental abaixo mencionada, ch s
pcnsanclo, por isso quaesqner 1·e:flexões ela nossa parte. 

Proclau~.ação 

A força militar, essencialmente obediente ao espírito elo juramento explicito ele 
lealdade ao legitimo rei o ·senhor D . P edro IV, reuniu-se por auctoriclade d'esse 
solemne e sagrado j uramento para o ratificar e sustentar. 

Declarar-se expressamente clesthronisaclo esse legitimo soberano, proclamado 
por uma facção rebel cl~ outro monarcha, que não era o senhor D . Pecho, ser ?to 
aca?o _motivos que justi:fiquem a nobre r esolução elas t;·opas portuguezas? 
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O .magnanimo auctor da carta constitucional ela monarcbia não· previu que 
!lonve~se auctoricbcl es rebellada8 que, dominando a mesma força, a quizessem 
lmpellir á destruição das auctoriclades legi timas; e, por vergoriha nossa, o gover
nador elas armas, que ora d'este partido, e cujo posto abandonou, tendo recebido 
a. sua promoção em nome elo senhor D. P edro IV, só permitt ia, pe1juro e vinga-
hvo, que a forçã se reunisse para destruir a mesma constituição ! · 

Então que meio restava aos defensores cb legi timiclacle nas montanhas ele Co
Blc~e, nos desfiladeiros ~le Amarante, nas ma1:g~ns elo ~rac~o e sobre a ~.on~e ela 

arca? O saDgue que ah derramaram os subcl1to s consbtnCionaes da legJtJmJclacle 
bs~a':~ votado á abj ecção mais humiliante : ía a ser punido como cri~e o 51:1e fez o 

1 ~ azao da nossa honra, e tomar-se-nos·íam con tas da nossa subordinaçao e obe
c lencia ao governo constit ui elo que lá nos manclou sustentar o brio militar; o cle-
001~ ela patria, a santidade elo juramento c a leg·itimiclade do throno? 
a Portuguézes : o nosso , fim é j usto; o céu, á face de quem jurâmos obediencia 
~ 0 senhor .D. Pedro IV, ha de abençoar nossos esforços, porque manda que não 
Jnre}.nos em vão no santo nome elo Senhor; os soberanos da Europa, allraclos to
dos elo mesmo monarcha ficlelissim,o e ante cujo governo figuram seus r epresen
~'l.ntes, hão de. respeitar o cm·~cter dos s?lclados lJortuguezes; os nossos camara-

as Companheiros ele armas hao ele coadJuva-r-nos em nossa honrada empreza. 
Protestâmos1 porém, à face ele Deus e elos homens, que ninguem mais do que 

~ós respeita o senhor infante D. JYiigue_l, emquanto logar'-tenente ele seu augusto 
}l'llJ.ào, legitimo e jurado rei ele Portugal, o senhor D. Pedro IV; mas emquanto a 

· acção que o rodeia llte menoscabar os sentimentos expressos ele um juramento ainda 
~~lp erior ao nosso, somos obrig·aclos, com respeitoso sentimento, a considerar como 
linpotei)te a sua vontade governativa . 

. Portuguezes : _Viva sua magestade fidelíssima o senhor D. P edro IV; viva a 
l'ainha a senhora. D ; Maria. II; viva a car ta eo nstituciona.l ela monarchia portu
gt~eza; viva o senhor infante D. ~liguei, como logar-tenen'te ele seu augusto ir
lllao; viva para sempre a. relig ião santa ele nossos paes, que presicli'u ao juramento 
que prestâmos. 
]) Porto, em conse~ho militar, no quartel ele Santo Ovielio, 17 ele maio de 1828. = 

1ta?·te G1âlheT111.e Fe7Te?'1;, coronel de artilheria 4 = Fnmcisco J osé Pe?·eim, co
~nel ele infauteria 6 = Hem·ique da Silva da Fonseca, coronel ele infanteria 18= 
:rancisco da Gama Lobo Botelho, coronel ele cavalla!:ia 1~ =José Julio de Cct?':: 
.alho, coronel grachmclo ele caçadores 10 = José de BmTos e Ab1·w, tenente co
lon~l tle cavallari ,g; 12 = José Baptúta da Silva Lopes, tenente coronel ele arti
J.erJa 4 = A lexand1·e Ll1cn·cellino ele il:Iaio e Br·ito, tenente coronel de infanteria 6 = · 

oaquirn Manu el da Fonsecct Lobo, tenente coronel de caçadores 11 = lVIanuel 
.Ale.xand?·úw P e1·ei?·a· da Silva, major ele infanteria 18 = Antonio da Costa e S1'l-qa, 
~aJ.or. ele artilh eri~ 4 = -4ntom'o CmTeict Le.itão, major ele in~anteria 1 8 = ~1igvel 

07 1'eut de ll!Jesqtnta, maJOr ele caçadores 11 = P edTo A ntonw Rebocho, maJOr ele 
caçadores 10. · . . . 

Circul,ar 

t' UI. mo e ex. mo sr . - 0 conselho militar, renniclo em nome ela auctoriclacle legi
nna do senhor D . ~edro IV, remette a v. ex . a os inclusos exemplares ela proc1a

lnação que fez publicar, para que v. ex. a, ficando na intelligencia dos sentimentos 
~ue moveram as tropas, queira transmittir alguns elos mesmos exemplares aos pa-
110?hos da diocese de v . ex:. a para ser notorio na maior generalidade o setl con-

e11do. 

nl Dens guarde a v. ex;:a Porto, eni conselhO militar, 'aos 17 de maio cle.1828.-
lno . mo b' l > 1' íO . ) · e ex. sr . !Spo c esta c 10cese. = 1AJ eguern-sc as ass~gnatuncs . 

Circular 

t ' Ill. mo e ex. mo sr .- O conselho militar, r eunido em nome ela auctoridacle Iegi
'ma elo senhor D. P edro IV, r emette a v . ex. a os incluso.s exemplares da procla

:tnação que fez publicar, para que v. ex.", ficando na inteHigencia dos sentimentos 
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que moveram as tropas, queira transmitt:ir alguns dos mesmos exemplares ús n.n· 
ctoridacles subordinadas a v. ex. a, para sei- notor.io na maior generalidade o seu 
conteúclo. 

Deus guarde a v. ex . a Porto, em conselho m~litar, aos .17 ele maio ele 1828.
Ill.mo e ex. mo si·. chanceller, servindo de governador das jnstiç.l,lt,s na relação e 
casa cl' esta cidade. ' (Seg~tern-se as assignatu?·as) 

.In.mo sr. - Os atbaixo assignados, membros elo cons lho militar r euniclo n'esta 
cidade em nome ela auctoriclacle legitima do ·senhor D. P edro IV, t êem a honra ele re
níetter a v. s.a os inclusos exemplares da-proclamação que t êem mandado publicar. 

Elles i:ogam a v. s." queira fazer remess~ ele alguns exemplares ao em bai::c~
dor ou representante de sua magestacle ... na c6rte cl' este r eino, para conheci
mento . dos publicas sentimentos de que se acha animada a tropa portugueza, e que 
boatos sinistros, ou mal interpretados, podem inverter malici0samente.-

Os abaixo a_ssignados esperam que este pas~o iiel e devido á santidade elo ju~ 
ramento que têem prestado á legitimiclacl.e e á carta constitucio:o_al d'esta mona.r- 
chia, seja da approvação ele sua magesta:cle . · .. , íntimo alliaclo ele sua magestade 
ficleli ssima o senhor D. P edro IV, attento o cuidado respeitoso que houve ele se 
guarcla,r todo o decoro ao càracter ele ~ua alteza · r eal o ser enissimo senhor infante 
D. Miguel, considerado lagar-tenente de el-r ei. · 

Os abaixo assignaclos ai)roveitam e~ta occasião ele testemtmhar a v. s .a os pro
testos ela sua estima e r espeito. 

Porto, em conselho militar no quartel ele Santo Oviclio, 17 ele maio ele 1828.= 
(Seguem-se as assignatums) 

OfficiQ< 

Ill. mo sr. :--Apesar ele que ao consul ela nação britannica n'esta cidade se re
metteram exemplares da proclamação do conselho militar, r etmiclo n'esta, cidade 
em nome ela auctoridaele legitima elo senhor D. Feclro IV, temos a honra ele r e- · 
metter a v. s.a alguns exemplares ela mesma p;roclamação, para que a v . s.a se
j am, quanto- antes, notorios os publicas sentimentos de que se acha animada a 
t:.,:opa portugueza e que bog,tos sinistros, ou mal interpretados, podem inverter 
maliciosamente. 

Deus guarde a v .. s." Porto, em conselho militar no quartel · ele Swnto Oviclio, 
17 de maio de 1828. =(Seguem-se as assignatums.) = I n. mo sr. commanelante das 
forcas navaes ele sua magestacle britannica surtas no Douro. 

~ I 

Mani.:f'esto 

O conselho militar, reuni elo em nome ela auctoric1ac1e legitima elo· senhor D. P e
dro IV, faltaTia ~ um elos seus constitutivos deveres, se não manifestasse á nn,ção, 
quanto antes, elo modo mais publico e \solemne, os motivos qne teve em vista, ~ 
os que têem so.breestaclo á nomeação de uma junta proviso1·ia encarregada ele mau
ter a legitimidade elo senhor D . Pedro IV, para a clirecção do s negocias geraes 
t endentes ao glorioso iim que sustenta a brava e iiel tropa portugueza. 

Se'ln previa combinação ele tun estudado accordo, a tropa devorava em si os 
sentimentos ele uma justa indignação contra os motores da trama iníqua, que se 
m·dia para a t~rna7· p61jura ao solemne j uramento prestado no dia 31 de j11lho ele 
1826, de obechenCla e lealdade ao muito alto, p oderoso e legi-timo r ei o senb~r 
D . Peclro ·IV, e ele observancia e clefeza ela carta constitucional da ·• monarch1a 
portugneza, ,cleCI~etacla em 29 ele abril elo mesmo .anuo. Cada corpo militar se qne~
mava a si propno em fogo lento de um represado patriotismo a favor elo rei leg1e 
timo · cada qual nutria em separado a esperança ele um remec1io que. iizesse coJ]l 
que ~juramento pre:stado se não queb'mntasse, e com que ao mesmo tempo se não _ 
alcunhasse de r ebelhão ao governo a expressão elos sentimentos de sua ficlelidade 
_a -esse inviola,vel jmam~nto . ' 
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. De dia em dia . se accumulavam incentivos elo desgosto mais saliente: · promm
ctar ainda na voz mais Inysteriosa o nome elo senhor D . P edro IV era um crime 
de lesa magestade ! Falla.r ainda do modo mais cauteloso na carta constitucional 
era um attentaclo de alta traicão ! Officiaes de todas as graduações .era.m clepm:
ta:los elo modo mais ignominioso, entré per:f:iclos à"Qraços e osculas ele phari- . 
s~nco patriotismo, só lJorque a fama ela sua integenima probidacle os :figurava in
capazes elo pmjurio ! O:fficiaes inferiores eram algemados, e arrastados ele carceres 
ele fortalezas para o porão ele m esq·uinhas embarcações, muca.mente porque o seu 
~onraclo comportamento era olhado como incapaz de transigencia com a per:ficlia ! 
Soldados cle ·morigeração religiosa, que expi·essav<tm tenclencia ele não quebrantarem . 
s~us deveres, eram atirados ás enxovi0s mais immun clas das cadeia::; com o ignomi-
ntoso desprezo, e taxados todos ele revolucionarias c criminosos de estg,clo ! . 

. ~o passo qtie a tropa via girar entre suas filei ras um vento exterminador elos · 
sentt~entos da legitimidade do senhor D. Pedro IV, observava no m eio ele seus 
conctdaclãos, amigos e parentes, igual jugo d·e ferro a calcar o enthusiasmo ele amor 
e. reslJeito ao mesmo augusto · soberano. Uma canção que em musica jubilosa tinha 
stclo composta e modelada p-elo talento elo senhor D. Pedro IV, foi a lcunhada com 
l lahéu de hymno revolqcionario e estrangeiro, e não só expressamente prohibiclo 
c e se tocar pelas musicas militares, mas inquisitorialmente era espionado quem o 
cantasse até em sua. propria casa, mettido em processo como demagogo e republi
cano; e, o que é m ais , até presos e castigados insignificantes rapazes que o entoa
-vam pelas ruas ! Os ciclaclãos pacíficos, as famílias conviventes· em mutuas relações 
ele amisacle era tolhidas da m·bana e reciproca convi vencia; qnem appm:ecia pelas 
l'uas depois ele nove horas da noite era preso, desféiteado, maltratado ou apalpado . .. 
entre improperios proprios ela v ercluga tropa ela policia, capitaneada até em força 
Pelos chefes que a incitavam com indignas e vergonhosas maneiras ! 

Finalmente, o quaclro escandaloso que apresentava a cidade do Porto, carre
gado ele clia em dia c.om sombras mais medonhas ele uma perseguição estudada, 
era figurado com similhança, ou ao menos com homogenea agitação em varias ter-
ras elo reino. · . 

Emquanto ~ste acint0so procedimento elas a~1Ctoriclaeles militares e civi's aggra
"Vava o sentimento publico, as municipaliclacles por si sós, erectas em absolutas re
)resentantes ele_ ~uas po_voações, ~aziam autos r ebeldes? cl e~thronanc\o -com u~ r~sgo 
c e penna o leg1tlmo e JUrado rm, e acplamando seu trmao. Gentalha pr ostltu'l.da, 
on rapaziada, e pobretões immunclos seguiam fanfarrões gritaclores, qüe pi·ovoca
"Vall:l o riso, em v ez ele merecerem attenção! 

Ainda está bem presente a ridícula lembrança elas acclamações por essas ruas 
no dia 29 ele . abril passado ! A sua memoria servirá de escarneo em quanto existir 
a.recorCJ.ação elas pessoas. q-ue compunham os vergonhosos grupos, que á hora elo 
clta, roucos, bebeclos, e como possessos, se deram em espectaculo ·por toda a parte !_ 

E que fa~ia a tropa durante estas _ orgias? Era fechada nos quarteis, e com
tnetticla a seo·uranca ele . similhantes actos rebeldes á preseu<;a ela policia, unica 
força votada ~o pe~jurio expresso contw a legitin:iclac~e . . 

. O respeitoso nome do senhor D. Peclro IV, VJCtonacl_o em algumas ruas pro-
, 1\.~mas ao quartel militar ele Santo Ovielio, na tarde e n01te ele 30 ele abril, attra
hll:t immenso povo, que inerme e cheio só ele gostosas sensações ao echo ele vivas 
ao r ei legitimo e á carta, corria a engrossar as expr essões ele saudação, que sem
Pre presta a tão caros e respeita.veis objectos . De repente lhes cáe em cima o ge-

- lleral e a immorigeracla policia : cutiladas, atro:J?e!lamento, e até uma morte, foi o 
honroso despoj o ~ cl'esse dia, e que a mesma pohCia enumera como uma victoria !! 

• Ta1 é -em succillta' mençã0 a crise vio~enta · que ~lesele a chegada elos gover-
nac~ores elas armas e elas justiças, apoiada pela avtvação ele u ma policia civil 
llla1s attenuante, agitava esta cidade. · -

De A veiro, sabia-se qual ,foi o procedimento do bravo batalhão de caçadores 
11;

0 10, trancando e annullanelo o auto ele acclamação rebelcle, -feito em sua ausen
cra ! 

De Braga, conhecia-s~ o espírito elos corajosos regimentos de infwnteria n . os 3 
e 9, qne obstavam com sua presença á pratica ele uma igual rebeldia! 
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De todos os acantonamentos das tropas nas varias partes tlo r eino .sncceclíam-se 
as notícias ele igual desgosto, de iguaes desejos, e ele ig naes sentimentos ele fide
lidade ao legitimo throno do senhor D . P edr o IV e ás instituições constitucion~es . 

Einfim, a. tropa mostrava em seu espírito que estava incapaz ele transig11· e 
p erjurar . · · . 

E emquanto isto se passava nas províncias, que succeclia na capital el o r e111o_? 
O ser 0nissimo senhor infante D. Miguel havia jurado obecliencia e r econh eCl

mento a seu augusto irmão e legitimo rei o senhor D. P edro e á carta, na côrte 
de Vienna ele Austria; e ao a:'3snmir a r egencia como lagar-tenente ele sua miL
gestacle tinha de novo jurado na presença das côrtes .- · . 

Sua alteza, nomeando o seu ministerio, começou a decretar e ordenar com n: for
mula prescripta, e em nome ele el-rei ; passados tempos, appnreceu uma nov·a phras~ 
ele o rubrica real» em Gliplomas que exprimiam a clestrnição ela legitimidade elo rel 
e ela carta. Uma nova numeração nos cliplom,as legislativos mostrava uma nova es-
trada governativa, , 

De re1Jente salta-se ao uso da denominação ele <<regefrte» sem a clausula elo 
nome elo r ei i. e ele novo torna-se a usar elo formulario ele áüfante r egente, em nome 
ele el-r ei ·! >) ' 

E qne mostra isto, portuguezes' ? Não prova que sua alteza está coacto por nro 
ministerio tra.ielor, que, sendo investido no seu l)ocler, em virtude da carta, e sendo 
por isso r esponsavel r eferenda e expede. documentos e~ tão diversas linguagens 
diploma.ticas? , 

Sua alteza não . é rei, e por isso n ão lhe compete «Tubrica r eab ; a sua alteza 
como r egente em nom e ele el-rei não lhe pertence a. assrgnatura singela ele <<infa.nte 

· regente)), como inculcadora ele absoluto poclerío. . 
Eis-?-qui demonstraelo o sentido em que o aconselha o seu ministerio ; eis-agu1 

patente o motivo por que sua. alteza se afas-tou do caminho marcado por el-re1 e 
pela caJI·ta constituciona-l. 

Não fallâmos nos actos pratica-elos por sua alteza até o dia 25 ele abril passad?, 
em que, por virtucle elo poder de regente em nome ele el-1'ei, clecre~ou; mas c1 ep015 

cl'essc dia, em que se contam as infracções pelos actos dimanaclos elo governo, 
devem consiclerar-se irritos todos os diplomas , porque se acham contaminados a.~ 
contradictorio"S princípios, e sua alteza consieleraelo como coacto, illucliclo e fascr
nado por uma facção qne o torna a.os olhos ela na.ção e do mundo como um p er-
juro. · . 

Este é o fundamento ·por que o conselho militar, r eunido em nome ela auctorl
clade legitima do senhor D. P ech·o IV, disse na sua proclamação, que sua alteza 
estava coacto -e impotente a sua vonta-de governa.tiva, como r eg ente, lagar-tenente 
de el-r ei. -

D eterminar, por ém, as circumstancüís elo t ermo cl 'essa coacção 1)ertence á roa.· 
dnra r e:8..exão el e p essoas cloutas, tementes a D eus, respeitosas ao rei, :fieis á carta, 
e ele, confiança publica. . 

E este o fim elo conselho militar: . escolher inelivicluos revestidos ele prerogattl-
vas tão eminentes . · · 

Não' tem sido possível ainda conchúr esta escolha; elb an ela. entre ·n.s delibe
rações elo conselho, que segue tomando as medidas el e precauções militar es par~L 
o socego publico, emquanto que as auctoriclacles ecclesiasticas e civis -seguem nos 
seus orclina.rios caminhos. . 

T êem chegado a. esta cidade corpos que aclherii·am á nobre r esolução ele :fic~eli
dadé que se sustenta.; os seus dignos comma.nda.ntes têem sido ouvielos ; e por JS50 

o conselho milita-r, reunido em. nome ela auctoric1ac1e leg·itima cro senhor D. P edro IV, 
n~o tardará em concluir seus im.prescrip,tiveis dever es . 

Porto, em sessão ele 18 ele maió ele 1828 .=D1tcwte Gnilhe1;me Fe?'?'eri, coro
nel de arti1heria 4 = Fmncisco José P e1·eim, coronel ele infanteria 6 = Henr·iqztfl 
da Silva da Fonseca, coronel ele infanteria 18 = F1·ancisco da Gama Lobo Botelho, 
coronel ele cavallaria 12 =José JHlio ele Ca1·valho, coronel graduado ele caça~lo
r es 10 = José ele B a?TOF: e Abreu, tenente coronel ele cavallaria 12 =José .J3apt·~st.a 
da Silva Lopes, tenent9 coronel ele artilheria 4 = Alexand1·e Mw·cellúw ele JY[a~o 
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e B?·ito) tenente coronel de infanteria G = Joctqnim JJ1amtel dct Funseca Lobo, te
~nte c~ronel de caçadores 11 = il1cmwel AlexcttJ.drino PeTei1·a da Silva) major de 
~ ~l::,tena ~ 8 =.Antonio ela Costa e Silva, major de artilheria 4 = Antonio Co1Teia 

1
ttao> maJor de infauteria 18= ~liigLtel C01nia de JJ1esquita, major ele caçadores 

c =PedTo Antonio Rebocho) major de caçaclores lO=José j_Vla1·ia de Sousa, capitão 
ommanclante de ca~adores G 1. 

Officio 

fi , I~.m~ e. ex. mo m· . - Em cumprimento das determinações de v . ex. as, já hoje 
z dtstnbmr alg-LUna.s das participações dirig-idas ao povo portug-uez, que acom

pa?-havam a attenciosa carta ele v. ex.'u, e 11 0 con eio ele 4-manhã, c no outro se
~~un~e ele ·quar ta feira, serão remetticb s as que r estam aos Yigarios ela vara nos 
c tstnctos da Maia, Penafiel e Sobre T amega, a fim ele as faz erem conhecer aos 
parochos da sua r eparticão. E d'esta maneira é que eu melhor podia satisfazer 
aoqu f' , 

J e me ôra r ecommenclaclo por v . ex.as 
lorto, 19 de maio de 1828. -Ill.mos srs . elo conselho militar . = João, Bispo 

do Po1·to . 

.Qffi.cio 

l Ili.mos sr s.- Antes ele hontem, :o'L frente elos corpos ele infanteria 3 e 9, r euni
c ?s .em paracb, patente-ámos os mesmos sentimentos que essa briosa guarni ção 
~ra~lcou, como v . s: as estarão informados . No correio ele hontem recebi uma carta 

eg-ta de sua alteza o senhor infante r egente, em nom e de el-r ei, datada de 10 elo 
corrente l l l d' . . 9 E. , na qua me exonera c o governo c as armas esta provmCla~, e em per-
~lta obeclieucia entreguei logo o governo ao tenente coronel Sen·ão 3 ele infante

na n. 
0 

15, por ser a patente mais graduada que aqui existia: Á noite convi dei os 
com_manclantes elos corpos , e alg uns officiaes · para pessoalmente lhes observar o 
lllotlvo por que deixei o exercicio ; porém que, não obstante_ isso, eu er a tenente 
~eneral ,- e qne u'esta qualiclacle me não esquivava ao ser viço ela patria e de el-rei 
at~enho.r D . ~edro IV, o que atteneliclo pelos ditos o;fficiaes, ell:s ~oclos me convidaram, 
co por escnpto, para o commando das forças d esta provmcra, e que marchasse 
brf ellas para essa cidade. D rJ muito bom grado annui, e ámanhfi a bi chegadL a 

gada .por mim com mandada. . 
re L?go que ahi chegar pessoalmente manifes tar ei a v. s.as os protestos elo meu 
offl~~ltoso agTadecimento, pelas honrosas di stincções com que me tratam_ no seu 

10 ele 18 elo corrente, que acabo de receber. 
fa ... E sta minha prompta o devida r esolução, espero (e mesmo peço a v. s. 35

) 1 eles
v 1 ~1 qu~e squer sombras que apparecer qnizessem, r elativo ao contrario d'aquelles 
e e~c aden·os sentimentos, que tenho conservado, e conser varei sempre em obec1iencia 
~eza da leg·itimiclacle e direitos elo nosso legitimo r ei o senhor D . Pedro IV. 

t ens gtlard~ a v . s.as Braga, 19 de maio de 1828 . - In. mos srs . commauclan-
es elo conselho militar elo Porto. = Antonio Flypolito Costa~) tenente general. 

* 
ll . fm data ele 20 expediram -se circulares cl 'este teor : «Ü conselho militar, r e

Ulc o em nome da auctoriclaae legitima do senhor D . P edro IV, desejando esco-

j udi~· O conselho r cmetteu exempl ares cl'estc manifesto ás mesmas auctoriclaclcs ccclesiasticas 
21 ae~, consul ar es, etc, conforme :fizera no clia anterior. 

gene, ~18 o teor da carta regia: ccAntonio Hypolito Costa, do conselho de sua magestade, t ericnte 
.A.ttc~~ dos r eaes exercitas. Eu o infante r eg·ente, em nome de cl-1·ei , vos euvjo mLüto saudar. 
rnas de endo ~os motivos que me foram prese11tes, hei por bem exonerar-vos elo governo elas ar -
1828.!, provu1 cia do Minho. E scripta no palacio ele N ossa Senhora da Ajuda, aos 10 de maio de 

3 v· o I~!' ANTE REGJ;N'rE . = Conde do Rio Pm·do". 
4 N rctormo ~om·es Serrão. . . . . . . 

outras Au alm~nacbs, onlens do d1a, penochcos e ma1s rmpressos encontra-se um as vezes assrm, 
li'e0 e " touro Hypolitó da Costa,·, comO-está tnmbem na R esenlw das famílias titulm·es, de 
váu{

08 
no de?rcto que conferiu ao gener al a mercê ele visconde de Alhos Veclr<Js; por i sso conser- . 

rnas n'~~ vunante cou~orme o r espectivo. texto. O so~n·ennm~ apparcc~ escriJJto. d~ quatro modos, 
t.eqncr imsa parte seguunos a ol't.ho~Ta,p~m usual, aluis ;fi cana a obra JrregL~l an ~srn:a. Ha até um 

ento, ela letra do propn o mclivHlno, com a ass1g·natnra de uAntomo H1pohto Costta,, 
36 . -
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lhcr com acerto homens dignos para compor a junta provisoria clesbnada a ma~l
ter a legitimidade 'do mesmo augl).sto senhor, convida a v . .. para que ao meio clw. 
ele hoj e haja ele comparecer nos paços elo concelho, para como eleitor a elle s_e 
r eunir e votar em sete pessoas que hajam ele formar a sobredita junta" . Effectl
vamente á hora aprasacla acl1avam-se no eclificio da camara mnitos indivíduos, a 
quem o conselho convocára, e o coronel Duarte Guilherme Ferreri, na qua.licladc 
ele presi(lente cl' este, preveniu-os com a seguinte -

Interlocução 

O conselho militar, r eunido em n.ome ela auctoridacle legitima elo senhor D: Pe
dro IV, tem patenteado pelo seu manifesto de 18 elo corrente a intenção ela no
meação ele um»- junta provisoria en~arreg,ada de manter a legitima auctoriclacle elo 
mesmo augusto senhor, assim como o fim a que principalmente se e~irige a cre~
ção da mesma junta. Foram convidadas pessoas doutas, tementes a Deus, r espel
tosas ao rei, fiei s iL carta e de confiança publica, escolhidas das clifferentes classes 
da sociedade. Não era possível convocar geralmente as mesmas classes, porque 
nem o tempo nem. as circum.stancias o permittiam . O conselho julga ter cumpnclo 
os seus eleveres, merecendo a continuação ela confiança publica n'esta apressada 
escolha que fez; vamos, portanto, entr ar em votação de um presidente, um vice
presidente e cinco membros, · total ele que se eleve compor a me:=;ma j unta, con
fo rme a deliberacão do conselho . 

E , Ih d · · · l 'l[ mos 
j m consequencia, o conse o e entre SI nomem um escrutmac or, e os 1 · 

srs. vogaes clevern nomear outro. 

Passando-se, pois, {L escolha dos que cleviam desempenhar aql1ell0 cargo, re
caíram os votos, por parte do conselho militar, no coronel Francisco ela Gama 
Lobo Botelho, e os dos eleitores no desembargador Alexandre Thomaz elo Moraes 
Sarmento, os quaes, para mais facil expediente, foram coacljuvaclos por francisco 
Ignacio VanzelleT, como secretario. 

Concluído o escrutínio lavrou-se o competente 

Au-to 

Aos 20 dias do mez de maio elo anuo elo nascimento ele Nosso Senhor J esus 
Christo ele 1828, n'esta cielacle elo Port~, e casa da camara d'ella, aonde, em vir
tude elo manifesto publicado em 18 elo corrente, pelo conselho militar r eunido em 
nome da auctoriclade legitima elo senhor D. Peeh·o IV, se juntou o mesmo conse
lho com os vogaes chamados elas eli-fferentes classes da sociedade abaixo assig·na
dos, para a nomeação da junta provi:'loria encarregada ele manter a legitima an
ctortdacle do mesmo augusto senhor, foi o 1:esultado cl' esta eleição o seguinte : 

Tiveram votos para presidente : t enente general, Antonio Hypolito da Costa, 
4G; bispo elo P01~to, 4; visconde ele S. Gil ele P erre, 1; Francisco Lourenço, 1 i 
brigadeiro Antonio Olauclino, 1. Para vice-presidente: coronel Duarte Gnilherwe 
F erreri, 42; desembargador Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento, 5; conse
lheiro João Peclro Ribeiro, 2 ; visconde de S . Gil de Perre, 1 ; coronel José Ma
ria Branclão ele Mello, 1 ; tenente general Antonio Hypolito ela Costa, 1; coro
n el Francisco ela Gama Lobo Botelho,. 1. Para vogaes : desembargador Alexandre 
Tbomaz de Moraes Sarmento, 46; coronel Francisco da Gama L obo Botelho, 45 i 
CLristiano Nicolau Kopke, 41; cles.embargaclor José Joa,quim Gerardo de Sampai~, 
40; Francisco Ignacio Vanzeller, 35; · Francisco V anzeller1 9 ; conselheiro Joao 
)?edro Ribeiro, 8; desembargaelor José J oaquim ele Queiroz, 7; Francisco Jo~
quim Maia, 6; doutor José :Machado ·de Abreu, 4; con_taclor ela fazenda Antonl0 

B ernardo de Brito e Cunha, 4; desembargador Manuel Antonio Vellez Calcleil·~, 
3 ; José Rib eiro Braga, 2 ; Custodio Luiz ele Mii·ancla, 2 ; Joaquim José ele F1-

gueireclo 1 2; José Camillo Ferreim Botelho, 1; Antonio Alexandre Roclrigues .c1e 
Oliveira, 2; Francisco de Barros Lima, 1; Manuel Browne, 1; Custodio Teixeu·~ 
Pinto Basto, 1; cles~mbargador Fra.ncisoo Barroso P ereira, 1 ; tenente coronel 
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~oa.quim Manuel ela :U:onse~a L_ohv, . 1; "" tenente gene~al ~ut?nio Hypolito da 
osta, 1; coronel H ennque ela Silva ela .B onseca, 1; J oao R1be1ro Braga, 1; cles 

eJnbargaclor juiz ela corôa José P eixoto Sarmento Queiroz, 1; desembargador pro
~urad~r da corôa José ele Gouveia Osorio , 1; coronel Francisco José P er eira, 1 ; 
P~aquun da Costa. L ima e Cunha,_ 1; Antonio Ribeiro Braga, 1; Ant~nio Ferreira 
n~to Basto, '1; Vlseoude de S . Gil de !>._erre, 1; coronel Duarte -Gmlherme Fer

rerJ, 1 i Nicolan ele Clamouse Browne, 1; ~Í:ltre da sé Thomaz da Rocha Pinto, 1. 
Em resultado de cuja apuração fi cou sendo a junta composta ele : · presidente, 

G t~nente general Antonio Hypolito da Costa; vice-presidente, o coronel Dum;te 
uilherme Ferreri; vogaes, o desembargador Alexandre Thomaz de Moraes Sar

:ee~to, o coronel F~·ancisco. ela Gama L obo, Botel~w, Christ~íLnO Nicol~u Kopke, o 
sembargaclor Jose J oaqunn Gerarclo ele Sampaw e FrancJSco Iguac10 Vanzeller . 

. Para. constar se lavrou este auto, que e11 João Nogueira Gandra, secretario 
g~aclu~do elo govemo das armas el' ~ste partido, servindo ele official maior ela se
:le~arta elo niesmo conselho, escrevi. = Ducwte Guilhe1·me Fe1'?'e?'Í, coronel elo 4. 0 

~e~tmento de artilheria = F?·ancisr:o José Pm·ei?·a, coronel elo regimento ele infan
Jr1~ n.o 6=Fnmcisco da Gama Lobo Botelho, coronel elo 12 ele cavallaria= José 
Eulw de Carvalho, coronel graduado commandante elo 10 de caç.'Lclores =José de 

8?7'ros e AbJ•ett, tenente coronel do regimento de cava1laria 12 =José Baptista da 
... !lva Lopes, tenente coronel ele artilheria 4 = Alexand1·e Manellino Jll[aio e B1·ito~ 
tenente coronel elo 6 de infanteria = Joaquim il!J.anuel da Fonseca L obo, tenente 
coronel commandante ele cacadores 11=1Vfanuel Alexandl'ino Pe1·eú·a da Silva~ 
~ajor elo r egimento 18, com.';nanclante interino=.Antonio da Costct e Silva, major 
; 

0
. 4.o de artilheria = Antonio Con·eia Leitão, major ele infanteria 18= il1igztel C01·

~ta d'! lll{esqttita Pimentel Qtteú·oz, major do 11.0 batalhão ele caçaclores=Ped?·o 
t~onw R ebocho, major elo 1 O. 0 batalhão ele caçadores = José Ma?· ia de Sousa, ca-

· ~ t~o commanclante do 6 ele caçadores . Thomaz da Rocha Pinto, chantre = D . An
F1~ 10 qe Am01·irn = Ped1·o Teixeii·a de JJ!fello = D1· . Antonio Joaquim Bmjona= 
t 

1 anc!sco Ped1·o d~ Vitm·bo = João Tavares Ribei?·o c?e Ab1·en, inspector de revis
Jias _do exercito = Antonio Caetano ela Silva Ped1·osa Guima1·ães= D1·. Caetano 
Base da Cunha Candido = Custodio Teixeira P into Basto = Pech·o de Clarnouse 
ll

7
:oume=José Cwnillo FeTreira Botelho ele Sampaio= Felix P e1·eim ele lYiaga- · 

~a:s-:-Ji'J·ancisco de Sou,sa Monteú·o= fll{annel Alberto Collaço=Antonio ele Sousa 
e~ 1'etra e li'm·ia = Jo'ão Pe1·eim Baptistct Viei1·a Soares = Desembw·gado1· Joà

~L~m J.osé de Quei?·oz = .Antonio da Silva Guima1·ães = José de Se1'J!a Fcwia de 
])tna 1}-lmeida = F1·ancisco Vanzelle1· = Aittonio Vicente 'l'eixeiJ·a de Sampaio = 
tu · PnoJ· de Çedofeita , iVIwmel Gomes dos Santos= João de Sousa, capitão de 
l ar e guerra=il1.ánuel Joaquim do Outei1·o =Desembm·gador Jll{anuel Antonio Ve.l
Rz C'aldei?·a Castel- B1•anco = Fmncisco José de Alrneidct = J osé Alvm·es Pinto 
])t.la?·=Damaso da Silva Guimw·ães~ juiz elo povo = Custodio Luiz ele il1.imnda = 

1
'. Jo sé Machado de Ab1·et~= Fmncisco Ignacio Vanzellm·= Cm·los Viei?'(t de Fi

~Uet1·edo = Alexand1·e Thomaz de Moraes Sw"rnento = João Ribei1·o de Fm·ia= 
antonio Bema1·do ele B?'ito e Ounl!a = Ch1·istiano N icolau Kopke = José Joaquim 

e?·cwào de Sampaio= Antonio da Cunha Bw·bosa. 

~ Poucos minutos clerJois installava-se a J. unta, que teve n' esse clia duas lonQ"as 
"ess~ · ~ 

oes e mandou expedir diversas ordens . · 

Portaria 

se 
1
.A. j nnta provi~m·ia encn.rregacla ele manter .a· legitima auctoridacle ele el-rei o 

do~ 101: D. Pedro IV, reconhecendo o zêlo e prestimo ele v. s.a, o, nomeia para 1m1 

hor~1018 secretarias elo expediente, e espera que co~npareça na casa ela camara ás oito 
au s ela tarde d"C hoje, a fim de se lhe commumcar ordens elo serviço elo mesmo 

gnsto senhor. 
pr ~orto, em sessão ele 20 ele ·maio ele 1828. = Dw:wte Guilhen11e F en·el'l·, vice-' 
13 ~s~clente =A lexand1·e Thomaz de ll1.o1·aes Scmnento = Fnmcisco da Gama Lobo 

0 
e ho = Ch·ristiano Nicolatt Kopke = José Joaqttirn Ge7'CtTelo ele Sampaio . F1·an-
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cisco Ignacio Vanzelle1· · Sr. des.embargado1· Manuel Antonio Vellez Caldeira· ele 
Castel-Branco i. 

Por-taria 

A j t{nta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclacle de cl-rei .0 

senhor D: Pedro IV, reconhecendo o zêlo e prestimo elo tenente coronel do regt· 
menta rr . 0 4 ele artilheria , José Baptista ela Si! va Lopes, o nomeia para seu secre
tario elo expediente militm·, e entrará logo no exercício ele suas fnncções . 

As auctoridades militares a quem competir o tenham assim entenclislo e execu
tem. Porto, em 21 de nuiio ele 1828 .=Dua?·te Guilhe1·me F'erreTi, vice-presiclent~= 
Alexancl1·e Thomaz de J.l!fonws Sarmento = Cln·istiano Nicolcm Kopke = Fnmc~sco 
Ignacio Vanzelle1·=F1·ancisco da Gwrnct Lobo Botelho =José Jw:qtâm GeJ'aTclo ele 
Sampaio.= Joaquim José de Queú·oz. · 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada ele mantei· a legitima auctoridacle ele el-rei 0 

senhor D. P edro IV, bem certa elo caracter enexgico e decidida adhesão com que 
v. ex. a se tem sempre pronunciado em prol ela legitima causa em que honrosa
mente nos .achâmos empenhados, assim como elos muitos serviços que v . ex. a teJll 
prestado á sua patria, e que continuará a prestar-lhe : tem nomeaclo a v . ex .", ~D1 
nome elo mesmo augusto senhor, commandante em chefe elo exercito de operaçoes 
organisado n' esta ciclacle, e espera que v. ex." venha quanto antes tomar o coll1-
mando cl' elle. 

Porto, 21 ele maio de 1828. = Dlta?·te Gltilhe?'?JW Fe·rred, vice-presidente~ 
Fnmcisco ela Gama Lobo Botelho · Fmncisco l,qnacio Vanzelle1· = Christiano }.h
colau Kopke= Alexand1·e Thomaz de J.l{OJ·aes Sw·mento =José Jnaquim Ge1·~wdo . 
ele Sarnpaio = José B ctptista ela Silt:ct L opes.= IJJ.mo e ex .111 0 sr. J orge ele A-v1IleZ 
Juza1'te ele Sousa Tavar es 2 . 

Officio 

rn .. mo e ·ex. mo sr.-A junta provisoria encarregada ele manter a legitima at~
ctorielacle ele e l-rei o senhor D. Pedro IV, bem certa elo caracter energ-ico e clect
clicla áelhesão com que v . ex. a se tem pronunciado em prol ela legitimidade elo mes~o 
augUsto senhor, objecto em que honrosamente nos acMLmos empenhados ; assllll 
como elos muitos serviços que v. ex ." tem prestaclo e continuará a prestar á mesJl1íl 
causa : encarrega a v. ex." provisoriamente, em nome dQ mesnio augusto senhor, 
elo governo das armas d 'est::t cidade e seu partido. 

Porto, em 21 ele maio de 1828. - Ill.m0 e ex.mo sr. Antonio Hypolito da Costa.;::;:;: 
(Seguem-se as assignatums) 

Portaria 

A junta provi soria encarregada ele manter a legitima auctoridacle de el-reí 0 

senhor D. P edro IV, attenclendó ao zêlo e prestimo do secretario graduado elo go-

t Id enticas para os desembargadores Joaquim J osé ele Queiroz e Antonio Osorio ele Sou~w 
Castro Cabral e Albuquerque, com a cliiferença por,én:i, quanto ao ultimo, ele o encarregal· c 0 

serviço da policia. · . 
0 ~ Foi portador ela nome~ção o neg?cian~e portuen~e Bermu:do Luiz Fernnndes Alves, ~~\ 

part.u para Portalegre no dia 24, mas Ignoramos se IJoclc entregai-a pessoalmente ao geueril.' 
visto estar prohibiclo ]Jelos facultativos de receber visitas em consequencia de uma fracttu lL 
complicada elo t erço inferi'or da perna .direita e outrAs contusões graves, provenientes de qué

1
dlL 

que dera a 4 d'aquelle mez. O mensngeiro, preso em Extremoz qua.n clo r egressava , sofl\:eu graiJCD= 
incommoclos durante alguns annos, sendo r emovido para praças el e guena, etc. J orge de .A.-v _ 
Iez, apesar ele muito doente, foi tambem preso, por ordem elo intendente geral da policia, e r~e 
cluso na enfermaria do castello ele S. Jorge a 27 ele junho, ele onde o transferiram para a torre ele_ 
S. Julião ela Barra em 24 de dezembro, paTa a praça ele Almeida em 27 ele junho de 1832 e es 
pois para a el e Bragança; d'ali c?nseguiu evadir-se, passando a H es]mnha, e, reunido a ~gt~o 
emigrados ]JOrtuguezes em Alcamces, entrou ele novo em Portugal c no servi ço eifec~rvo 1 
exerci to. A ]Jortaria acima transcri]Jta não teve publicidade na folha el a junta provisor!n., ~le~e 
o autogra]Jho appareceu quando deram busca rigorosa aos papeis do illustre militar, ah ás ~5 

documento aggravaria a sua já melindrosa situação. 
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verno elas armas d' esta cidade e seu partido, João Nogueira Ganclra, o nomeia 
pan~ servir provis o~·iam~nte de. official. maior do expediente gera~ da mesma junta. 
l'd encarregado ].nterma.mente do dito governo das armas asstm o tenha enterr
e 1 0

• Porto, em 21 de maio de 1828. =(Seguem-se as assignatums.) 

Portaria 

. A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclade de el-rei o 
~nhol· D. Peclro IV, attenclenclo ao zêlo e prestimo clo .capitão José Joaquim- ele 

anos Lobo, o nomeia provisoriamente sub-inspector dos correios e post:;ts. 
ele As_ anctoridades · a quem pertencer o tenham as sim entendido. Porto, em 21 

maro ele 1828.=(Seguem-se as assignatzwas.) 

Officio 

.. 
1 

Ex:. mo e rev. mo sr.-A .JUnta provism·ia encarregada de manter a legitima ailCto-
1~~ acle ele el-rei o senhor D. P edro IV participa a v . ex. a a sua installação e effy~ 
~"Pro e~~rcicio . A junta conta com a cooperação de v . ex. a para desempenho de to Jegtttmo fim a que todos estamos obrigados como subditos e pela santidade 
}

0 furamento que prestámos . E spera que v . ex.a assim o communique ás auctori
c ac es ecclesiasticas do seu bisrJaclo, certa de que com o seu exemrJlo e instruccão enc · h · ~ amm arao os povos que estão a seu cargo. _ 
cl' .Deu~ guarde a v. ex." Porto, 21 de mftÍO de 1828.-Ex.mo e rev.mo sr. bispo 

esta cltocese7 par do reino.=(Seguem-se as assignatunts.j 

Portaria 

h
A jtmta provisoria encar:cegacla ele · manter a leg·itima auctorldacle de el-rei o 

sen or D . Pedro IV participa a v. s.a a sua installação e effectivo exercício, para 
~ll: o _faça lJl'eseute na r elação, e expeça as competentes ordens {ts r es1Jectivas 

- ~ t~ctondacles elo clistricto ela mesma, a fim de que por si-e seus ·subalternos assim . 
st enham entendiçlo, e r econheçam a auctoridacle da junta, dando parte a esta da . 

0~a execução; ficando certas todas ele que a junta procederá effectívamente contra 
transgressores . . 

n· Porto, em 21 de maio ele 1828. = (8eguern as assignatums.)=Ill.mo sr . Auto · 
a10 PCardoso Menezes Montenegro1 a cujo cargo está o governo ela relação e casa 

0 orto. 

Por-taria 

s A jt~nta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridacle de e~-rei o 
' enhor D. P ech·o IV, tomando · em consicleracão a necessidade ele occorrer com 
~i~llllpta providencia á administração _da justiça e á arrecadação da. f~zenda da 

acle elo .Pm·to, que o corregedor detxon ao abandono pela sua prempltada fuga; 
~ ~o mesmo tempo attendendo {ts letras e mais partes que concorrem no bacharel 

0l° Cardoso ela Cunha, o nomeia para servir provisoriamente o logar de corre
gec or ela comarca do Porto, que passará logo a occupar. 

21 ts auctoricl_acles a quem competir o tenham entenclido e executem. Porto, em 
c.e maio ele 1828.=(Seg1tern-se as assignatttnts.ji 

Portaria 

0 8 
A junta provisoria encarregada de n:a?-ter . a ~eg:itima auctoridade ele el-rei 

s enhor D . Pedro IV, attenclenclo ao demchclo patnoüsmo com que v . s.a se tem 
eelllpre pronunciado a favor ela legitima cansa em que honrosamente nos achâmos 

111
Penhaclos, e esperando que continuará a prestar os mais vantajosos serviços : 
l . 

teu: fassaram.se tarnbem em iclenticos termos portarias aos bachareis José Fortu~ato. Fer
Cri~ c e Castro e Antonio ela Cunha e Vasconcellos, nomeando· os juizes de fóra, O}m-meJro elo 

. e e o seg·unclo elo e i vel da cidade do Porto. ' ' 



566 

encarrega a v . s . a, em nome elo mesmo augusto senhor, da org§Lnisação de um 
corpo de vohmtarios, que será denominaclo <( segundo batalhão de voluntarios elo 
senhor D. P edro IV», como honrosa commemoração el e ser o segundo depois elo 
que com similhante denon)inação se organison n' esta cidade. Por esta fica v. s. a 

auctorisaclo, clebaix o de sua discrição, a servir-se de armamento t irado do depo
sito existente n'esta cidade, ou seja por virtude cl'esta auctori sação mostrada á 
auctorid2.de competenté, a cujo cargo estiver esse deposito, ot~ seja mesmo· to
mando conta cl 'elle, se por algum accidente tiver ficado em ·abandono. 

P orto, em 21 de maio ele 1828. = (Se.quem-se as assignatums.) =Sr. Fran
cisco Antonio da Silva Mendes , ela cidade de Vizeu. 

N o-ta 

O abaixo assignado, consul do imperio elo Brazil, accusa a r ecepção elos officios 
que o ill.mo conselho militar, r eunido n'esta cidade em nome e auctoridacl e legitima 
elo senhor D. P edro IV, lhe dirigiu em datas de 17 e 19 elo presente :ínez, e tem 
a honra ele fazer sab er ao ill. mo conselho, que, não havendo ministr o ou , encarre
gado diplomatico n 'estes r einos por parte elo governo ele sua mageslacl e imperial, 
transmittin logo na mesUJa data copias do primeiro ao ministro brazileiro em Lon
dres , e consul geral em Lisboa, acompanhacl as elos exemplares que com elle lhe fo
r am enviaclos, a fim ele fazer chegar com a maior brevidade ao conhecimento de sua 
magestaele imperial, seu augusto soberano, a mater.ia que fez seu objecto, em tanto 
que se offereça occasião ele o fazer clirectamentc, e a mesma direcção terá o se-
gundo, que n'este momento lhe chega ÉL mão . , 

O a.baixo assignado, por ·esta occasião, t em a honra ele expressar ao ill. mo con
selho sua distincta e particular consideração. 

Porto, 21 ele maio ele 1828. =Antonio. ela Silvc6 Calcleim} consul elo imperio 
do Brazil . 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auetoriclacle ele el-rei o 
senhor D . P edro IV, t endo tomado em consideração a urgente necessidade de pro
videnciar immecliatamente sobre a arrecadação ela fazend~ publica, e ele propor
cionar todos os recursos para manutenção ela t ropa e differ entes r epartições, assim. 
como que nas actuaes circumstancias n ão h a um centro de direccão n ' esta impor· 
tante matúia : nomeia uma commissão fiscal composta elo desemb;rgador V en::mcio _ 
Bernardino Ochoa, elo contador Antonio Bernardo ele Brito e Cunha, e elo coromer- . 
ciante P edro T eixeir a ele lVIello, e cl 'eUa será thesoureiro Joaquim F erreira Duar te 
e escr ivão José Joaquim Gomes ele Castro, ambos corrimerciautes . F ica ·a cargo 
ela commissão fiscalisar -a cobrança e arrecaclação ele toclGs os dinheiros publicas, 
com auctoridacle el e r equisitar a quaesquer auctoridades e empregaclos fi scaes tudo 
o que for r elativo á mesma cobrança e arrecadação ; devendo quanto antes propor 
tudo o que n ecessitar de u lt errores providencias. 

Todas as auctGlriclades o tenham assim entenclldo e executem . Porto, em 21 
de maio de 1828. = (SegLtem-se as assigncttums.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclade ele el-rei o 
senhor ·D . P ech·o IV, attenclenclo ás observações . que lhe foram feita-s poi· parte ela 
commissão fi scal créacla por portaria ela data de hontem, que pó de na sua . deno
minação ser equivocada com outra de igual titulo que e;x:iste j á de annos estabe
lecida n'esta cidade : determina, em :nome elo mesmo augusto senhor, que, visto 
ser em as suas attribuições pertencentes ~ís ele (( comm issão administrativa do the-
souro publico >~ , seja designada com esta cl enominação. - · 

A mesma commissão administrativa elo thesouro publico ó tenha assim enten
cliclo, assim como as auctoriclacles a cujo conhecimento p ertencer o seu conteúdo. 
P orto, em 22 de maio, de 1828. = (Segllem-se as assignatunts.) 
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Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ele el-r ei o 
senhor D . -P ech·o IV~ attencleuclo {L proposta ela commissão administrativa elo the
souro publico, nomeia provisoriamente, \')m nome do mesmo augusto senhor, para 
secretario ela dita commissão ao commerciante José J oaqnim Gomes de Castro, 
que f? r~ nomeado para escrivão elo thesoureiro; e para este emprego ele escrivão 
nomeia Igualmente a João José Ferreira ela Silva. 
a· A referida commissão administrativa do thesouro publico o te~ha assim enten

tdo. Porto, em 22 de mn,io ele 1828 . =(Seguem-se as assignatums.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ele · el-rei o 
seuh~r D. Pedro IV, attenclenclo á probidade, patriotismo e conhecimento:> elo con
sel_heu·o J oão Peeh·o Ribeiro, elo clr. José Machado ele Abreu, elo clr. Antonio Joa
~1l1m Bmjona, elo bacharel José Francisco Gonçalves e ele lVIanuel Rodrigues 

raga, ela congregação do 01·atorio, os nomeia provisoriamente, em nome elo mesmo 
augusto senhor, para membros ela commissão ele censura dos escriptos que hou
v-~rem el e publicar-se pela imprensa ; e para os seus trabalhos se regulará a com
l11Issão pt:-r a, simples e · exclusivamente p elo cleereto ele 12 ele junho de 1823, 
POL" ser a unica legislação a este respeito . · 

. As auctoriclades a quem competir o tenham assim entendido. Porto, em 22 ele 
lllaw ele 1828.= (Seguem-se as assignctt1was) 

,., 

lA No Dia1:io do Porto de 24 do dito mez, em referencia a noticias ele Coimbra, 
e-se o segumte : 

d «O vice-1•eitor ela univer sidade ele Coimbra, em virtude elas noticias chegadas 

1
o Porto, deprecou aos commauclantes ele milícias ele Coimbra, Figueira, Aveiro, 
0l~zã e Soure a sua prompta reunião . Só obedeceram Coimbra, Aveiro e Fi

guelra, que chegaram em diversos dias . O destacamento ele cavallaria ali exis
tent~, _depois que se ausentou a companhia de caçadores 11, protegia os estudantes 
par!1d1stas elo absolutismo e a plebe inclomita . O seu comportamento apurou a 
pacrencia dos amigos da legitimidade cada vez mais. No dia 22 pela manhã appa
receu um edital nos geraes para que se considerassem suspensos os actos, e todo o 
est~1clante saísse ele Coimbra para os seus clistrictos em vinte e quatro horas, aliás 
seria taxado e punido como desobediente. 

«Porém foi tal a desordem que motivou esta extravagante determinação (por~ 
Jne cheg·aram os arrieiros a pedir cinco moedas por cada cavalgadura para o Porto, 

ez p_ara Lisboa, etc ., e até por ser impossível que chegasse1p as cavalgaduras para 
a r~tirada geral), que a fermentação chegou ao seu auge. As, duas horas ela tarde 
0 -~lce-reitor e conservador ela univer sidade, o bispo, juiz el o crime, coronel ele 
?ll1hcias de Coimbra e seu :filho, alguns estudantes e vercleaes se retiraram a toda 
a Pl:essa pela estrada ele Lisboa, acompanhados pelo regimento ele milícias ele 
A. ve~ro, e destacamento ele cavallaria 7, supponclo-se que levaram os cofres ela uni
'Vetsrclacl e . 

«Começaram então a reunir-se os estudantes amigos ela legitimidacl e ·com mui
~os dos habitantes homados da cidacle1 e dirigindo-se a casa elo corregeclor e juiz 
l e _f?ra, concordou-se na acclamação prompta elos sentimentos ele :ficlelielade ao 
egit1~o r ei o senhor D . P edro IV; e estando formados os r egimentos de mili-cias 
d~ F1gueira e Coimbra, na praça ele Samsão, ahi rompeu o grito patriotico em 
"'lYas, e se dirigiram todos em prestito á casa ela camara, onde concorreram os 
v-:r~aclores, e aonde se concluiu o solemne ,acto ele r enovação ele Jilramento ele 
Pt_erto e homenagem ao nosso legitimo rei o senhor D . P edro IV e á carta con-

tst~tucional, sendo tudo feito com muito socego e indo depois a tropa a quar
ers . 

«P ela ausencia dos coroners ele milícias ele Coimbra (pae e filho), e pela não 
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comparencia do da Figueira, recaíu o com~anclo ela forçà no tenente coronel ela 
Figueira, e a ele cada corpo nos respectivos majores, ós quaes fi:Zerarn publicar a 
seguinte 

Proclamação 

((-Habitantes de Coimbra :-As bra,vas tropas ele primeira linha estacionadas no 
Po1·to, en1 Vízeu e em outros lagares, têem desempenhado o clever ele portugue
·zes e ele soldados fieis ao r ei. e ao juramento que lhe prestaram. 

«Os r egimentos de milícias cl' esta cidade e da F igueira., aqui r etmiclos, acabam 
de imitar tão hom oso exemplo. 

('(Esta nobre resolução foi ajudada por aquellas elas vossas auctoriclacles que, 
conservando bons sentimentos, vos não abandonaram por vós mesmos e pela iUus
tre mocidade qtte aos estudos junta a coragem e a mais decidida devoção á causa 
sagrada do r ei e da patria. . ' 

«Assim o dia de hoj e lavou a nocloa que sobre esta leal ciclac1e quizeram lan
çar aquelles que, servindo-se elo poder, · elo engano e da força, vos fignraram per- · 
juros, traidores e r ebeldes ; nós promettemos empreg·ar nossas bayonetas em clefeza 
do throno e da r eligião, que se interessa na inviolavel observancia elo juramento, 
e que expressamente veda a insurreição contra o rei. 

ccAté que se nos restitua um governo estavel e conforme ás ordens elo senhor 
D.. P ech·o IV, obedecer emos á jtmta creacla na cidade elo P orto, para que, r eunic1os 
todo s os r ecursos, mais facilmente se consiga o r estabelecimento da legitima aucto-
riclacle. Vós sem duvidá fai·eis o ·mesmo. · 

<c Viva o senhor D. Pedro IV, nosso unico rei legitimo ; viva a senhora D. :Ma
ria li, que por abdicação ele seu augusto pae será nossa soberana ; viva a carta 
constitucional ela monarchia ; viva o senhor infante D. Miguel, como logar-tenente 
e delegado ele el-rei o se.nhor D. Pedro IV; viva sobretudo a r eligião santa ele 
nossos paes . . . 

ccQL1artel em Coimbra, 22 ele maio ele 1828 .= Fo1·tunato das N eves 1Vlascarenhas 
e JJ1.ello, tenente coronel commancbnte elo r egimento ele milícias ela Figlleira = 
José do Carmo Lima, major do regimento ele Coimbra = José Joaquún Gomes Fon
totwa, major do r egimento ela Figueira. 

<cÁs dez horas cb noite chegou a noti cia de qu e o batalhão ele caçadores n .0 2 
se achava empenhado na mesma justa cansa ela legitimidade, e marchava para 
Coimbra, vindo pernoitar n 'essa mesma noite ao Espinhal, e houtem 23 á ciclacle 1- )) 

1 O sr. J oaquim Martins de Carvalho, auctor ela illter essn.nte obra .Ap onlcGmentos pa?·a a his
to?·ia contemporanea, inseriu no Conimb·ricense (n.0 2:673, de 8 ele março el e 1873) , sob o tit~lo 
de Episoclio.s ela ?'evolução libeTal ele 1828, uma curiosa noticia, que transcrevemos quasi na J:Q. 
t egra como tributo ele apreço a seus escriptos, 11rincipalmente quando se refere a assumptos 
historicos : · 

"O grito ·de liberdade, soltado na cidacle elo Porto no clia 16 el e maio ele 1828, foi logo s~
gniclo em muitas terras elas províncias elo norte. Se, porém, era facil proclamar a revolução J!.
b era.l nas povoações, onde podia chegar a acção e intluencia da jtmta do P orto, não acontec1a 
o mesmo n 'aquellas que estavam 11roximas do centro ·absoluti sta ele Lisboa. 

«A força militar na prov incia ela ExtTemaclura podia ser coagida nos seus sentimentos libc
raes , e mandada recolher á capi tal , antes de t er t empo de adherir á r evolução do P orto. · . 

«Apesar, porém, ele todas as clifficuldacles, o r egimento ele infanteria 10 e alguma cavallaxHl 
do mesmo numero, estacionados em Santarcm, e o batalhão de caçadores 2, de quartel em Tho; 
mar, houveram-se com toda a indepenclencia , e marcharam para Coimbra, a :fim ele se tmirem a 
causa liberal. 

«Em especial eleve ser mencionado o serviço prestado pelo batalhão de caçadores 2, porque 
saíu ele Thomq,r para Coimbra no dia 21 de maio, ant es de n'est a cidade se haver proclamado 
a lib m·clacle, o que só aconteceu no di a 22. 

«Para· est a r esolução contribuiu de uma maneira decisiva o actual sr. conselheiro José Sil
vestre Ribeiro, que então frequ entava o quarto anno ele leis na mliversielade. 

"Log;o que em Coimbra co?-stou a revolução elo P orto, saíu paTa ThomaT o sr. José Silvestre 
Ribeú;o, melo completamente di sfarçado, para escapar ás pesquizas das auctoriclacles e mais par-
ticlarios migneli stas . · . 

«L evava, para illuclir os ~nimi.gos, no seu chapéu de abas largas , um g1·ande laço azul e e~
cw·nado, indo J10r todo o cammbo a mostrar ao arrieh·o o maior enthusiasmo contra os consti
tucionaes e pedreiros livres. As proclamações libcraes el a jllllta elo Porto levava-as escondidas 
nos canos elas botas. ~ 

«Quando chegou a Thomar, antes de se apresentar ao comm::tnc1ante ele caçadores 2, R om[LO 
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Portaria 

A junta provisoriq, encarregada de manter a legitima auctoridade ele el-rei o 
senhor D . Pech·o IV, bem cer ta elo caracter energico e decidida adhesão com que 
v. s. a se tem sempre pronunciaclo em prol clt-1. legitima causa em qne honrosamente 
nos achâmos empenhados, ten1 nomeado a v. s.a, em nome elo mesmo augusto se
nhor, para governador interino elas armas ela. província do Minha residindo e:in 
Brag-a; e espera que quanto antes v . s.11 passe a tomar posse d'aquelle governo. 

P~rto, em 23 de maio de 1828 .= (Seguem-se as assignatzwas.)=Til. mo sr . Antonio 
Ignac10 Caiolla . · 

À VÍ !SO 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctorielade ele el-rei o 
senhor D. Pech·o IV participa a v. s.a a sua installação n 'esta ciclacle, em o dia 
20_ do corrente, a fim ele v . s.a o fazer presente ás cliffer cntes r epartições el'essa 
lln1versiclaue onde convier. · 

Deus g uarde a v . s. a P orto, em 23 ele maio ele 1828 .=(S eguern se as assigna
tzwas.)= Sr . vice-reitor ela universidade ele Coimbra, ou quem suas vezes fizer. 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle de el-rei o 
senhor D. P edro IV determina, em nome do mesmo augusto senhor, que v . s.a 
conceda licença a todos os estudantes cl' essa mliversielacl e, que a pedirem, não só 
cl_o _exer cício elas aulas elo presente anuo lectivo, mas para fazerem acto no prin
CipiO elo anno seguinte ; podendo os mesmos estudantes formar-se em corpo de vo
luntarios com o titulo ele cc voluntarios acaclemicos do senhor D . P ech·o l V)), recor
r endo para o seu armamento á auctoridade militar govemativa cl'essa cidade. 

P orto, em 23 de maio ele 1828 .=(Seguenhse as assignaturas.) 

J osé Soares, que depois veiu a ser agraciado com o titulo de barão ele Cacilhas, pelos relcvan 
\ es serviços que prcst ára á .causa lib~ral_ e em especial no combate ele Cacilhas em 23 de julho 
c e 1833, tratou o sr . J osé Silvestre R1be11"o de sondar o t erreno . 

«Teve a boa fortuna ele almoçar em uma hospedaria com um,official do referido batalhão, 
0 qual m~ito se í a enfmecenclo cont ra· clle, pelas suas expressões ele entbusiasmo mig uel ista. 
Desde, porém, que viu claramente um amigo na pessoa do official, deu-lhe um abraço, descoseu 
os, canos elas botas, lcu-!he as proclamações, e pai-tiram immecliatamente para o quartel ele Ro
~ao J osé Soares , o qual o reccben com uma alegria indizível, que immecli atamente se cornmu
mcou ao batalhão e a todos os libcraes ele 'l'homnr . 

«Marchou logo o bataJhfio para Coimbra, vindo pelo E spiuha1. Cheganclo ahi, entendeu o 
commauclante que não era conveniente proseguiJ: na marcha, sem primeü-o saber o que haveria 
occorriclo em Coimbra . 

«Seguiu, por isso, o sr. J osé Sih7estrc Ribeiro, do E spinhal para esta cidade, onde entrou 
em a noite do dia 22, vindo assim já encontm r proclamn:cla a revolução liberal, o que aqui tivera 
logar na manhã cl'essc dia. 

«N'essa mesma noite se r euniram ao sr. José Silvestre Ribeiro algtms officiaes ele milícias 
de Coimbra e Figueira, e o sr. Cassiano Tavares Cabral, irmão do bem conhecido patriota L eo
nel 'l'avares Cabral, e pac elo nosso amigo e honrado escrivão ele direito, que actualmente é ua 
comarca da Louzacla, o sr. Ayres 'l'avares Caura l, e par t i.ra m para o E spinhal , a dar ao .batalhão 
ele caçadores 2 a feliz nova elos acontecimentos ele Coimbra. · 

. "Avistando na manhã elo di a 23 q batalhão, com elle JJartiram do E spinhal, chegando a 
Co1mbfa no mesmo dia, no meio de uma rece}Jção entlmsiastica ela academia e ela cidade., 

«Üs miguelistas mmcn. podermn perdoar áquelles que de Coimbra foram ao E spinhal; e tal 
era a vontade de fazer vict irnas, que até nã.o pouJmvam os proprios innocentes. 
. «No processo contra o sr. Dorico Mendes ele Castro, da rua ele Coruchc, já ha tempo falle

Cldo, e tio elo nosso amigo o sr. Augusto Mendes Simões de Castro, houve t estemunhas que de
}Jozeram que clle era t ão liberal , que até tinha ido ao Espin:hal para acompanhar o batalhão ele 
c!l'çaclorcs 2 ; e isto com uma falsidade refinada, pois que o sr. Dorico nunca em t empo nenhum 
fora ao Espinh al! Não obstante,, porém, a accusação ser tot almente falsa, não evitou isso que o 
SI!. D orico tivesse de estar homisiado, vendo-se por fim obl"igaclo a emigrm· pm·a França! 

«Üra se ist o acontecia com quem nada tinha com a vinda elo batalhão ele caçadores 2, que 
sorte est m·ia reservada ao sr. J osé Silvestre Ribeiro, se a t empo não tivesse emigrado? Sem a 
~l~nor duvida t eria a mesma elo t enente coronel elas milícias ela L oullã, Victorio Telles de Mel (1ros e. V asconccllos_, n.o qual foi espetada a cabeça em um pinheiro no t erreiro ele Samsão 
c esta mclacle, em maw de 1829.» 
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Edital 

Antonio Osorio ele Sousa Castro Cabral e Albuquerque, :fidalgo cavalléiro ela casa 
de sua magestaele, cavalleiro ela ordem ele Christo, condecorado com a medn.· 
lha da guerra peninsulm;, desembargaclo_r da relação e casa cl ' esta ciclaele do 
P orto," e n'ella encarregado ela · policia, etc. 

Faço saber que, t endo sido nomeado em nome ele el-rei o senhor D. Pedro IV, 
pela j unta provisoria encan egada ele manter a legitima anctoridacle do mesmo au
gusto senhor, para exercer inte t·inamente o importa:Q.te ·emprego ele encarregado da 
policia, estão passadas as mais positivas ordeJ?.S aos commanclantes elos corpos da 
guarnição, pat·a que as patrulhas destinadas a vig·iar e manter a tranquilliclade 
cl'esta heroica cidade se portem no exercício dos seus deveres pela maneira a mais 
el ecente e amigavel. A policia tem ele regruar-se pelas mesmas leis, até aqui legal
mente estabelecidas ; ellas sao bem conheciclas por todo o povo poi·tug-uez; e a 
maneira por que o d' esta cidade se ha conduzido em crise tão delicada, tem_pro
vado na maior evidencia quantq é civilisa:do r espeitador das leis e das auctorida
cles r espectivas ; sendo por isso tanto mais dignas ele elogio as, suas nobres e 
socegadas acções, quanto acabaram de ser victimas de uma guerra, filha de nova 
tactica com que os inimigos do n osso legitimo rei o senhor D . P edro IV pretende-
ram tyra.nnisal-o . · 

O remorso elo crime afugentou precipitadamente alguns inclividuos, a quem 
aliás ninguem clirecta ou inclirectamente perseguiu, r esultando cl'aqui o reduzir a 
risco o credito elo governo, o serem favorecidas as paixões e para]ysado o expe
diente elos negocios publicas; porém nada cl'isto aterroLL os portnenses, nada eles-_ 
prendeu as vinganças e nada desorganisou a ordem social. Ao entrar no provisorio 
exeí·cicio elo emprego em qtte me constituiram, r ecommendo a continuação elo pa
cifico procedimento a.doptado : sej a nossa divisa a boa harmonia, perfeito socego, 
total e generoso esquecimento das offensas r ecebidas ; deixe-se o castigo dos maus 

· á :fiscalisação ela justiça, que ella ®s saberá punir; evitem-se ditos Inj uriosos; ul
trajes por acções ou cantigas que envolvam sarcasmos e estimul em os animos; 
laços ele qualquer côr ou especie qne estejam prohibidas por lei; morras a pessoa 
alguma; e por nenhum motivo musicas e canções, que façam recordar actos cri
minosos; prosiga-se vohmtariamente na louvavel aclopção· de todos os actos jubi
losos, como luminarias, vivas aos mais caros obj ectos do respeito e adoração dos 
portuguezes, fieis sempre á . anctoriclacle elos seus legítimos soberanos ; igualmente 
com hymnos dirigidos ao senhor D. Pedro IV, á senhora D . :Maria li e ~í carta 
constitucional, dada pela espontaneidade do mesmo augusto senhor, e que jurá
mos manter e conservar, e com os elos nossos ·fieis alliaclos. Obsernmclo-se o que 
fica determinado, e que até aqui em geral se tem seguiclu, unindo-nos todos em 
sentimentos e em uma só família ; tiradas, finalmente, aos inimigos ela nossa santa 
cansa as armas e meios ele envenenar as acções mais innocentes, chegaremos ao 
nobre fim a que nos propozemos, e ningnem terá que soffrer as necessarias me
.:liel as ele uma policia vigilante . 

Porto, 23 ele maio de l 828 .= Antonio OsoTÍo de Sm~w Cast J"o CabJ"al e Al
buqtMTque. 

Ordem do dia 

Quartel general elo Porto, em 23 ele maio ele 1828.-O tenente genm:al An
tonio Hypolito Costa, mo-vido pelos honrosos motivos de haver sido nomeado pre
sidente da junta provisoria encarregada ele mantm· a legitima auctoriclade ele el-r ei 
o senhor D. Pedro IV, e por ella mE)smo escolhido para governador elas armas cl'esta 
cidade e partido elo Porto, patenteia elo moclo. mais solenme o seu reconhecimento á 
confiança que cl' elle se faz para se lhe confiarem honras tão distinc.tas. 

O general aproveita a occasião para tambem manifestar os seus gratos senti-. 
mentos aos leaes habitantes d'esta cidade do Porto, pela maneira obsequiosa 
com que o esperaram e corresponcleram ao nobre ardor que o anima a bem ela ' 
legitimiclaele do senhor D . Peclro IV. 

O general renova os protestos de aclhesão, de obecliencia e ele identificação ele 
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sentimentos com os seus ex .mos collegas e condignos camaradas. Seus esforços .e 
seu sangue seriam inapreciaveis, se, desconhecendo a santidade de mnjuramento, 
se tornasse pmjnro áquelle rei de quem tem recebido honras e distincções. 

O general, desenvolvendo as idéas do seLl mais clilecto respeito ~í junta provi
soria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ele el-r ei o senhor D. Pedro IV, 
e cl~sejando fazer saber . aos habitantes do Porto quanto lhes está constitui do em 
obngação, pela distinctissima recepção que lhe :fizeram na sua entrada para este 
gov_erno, tambem não quer perder occasião tão propria ele r enovar os seus agra
cleclm·eutos a tão heroicos amig·os do rei legitimo e ela carta. 

Aos bravos e. benemeritos officiaes e valentes soldados ela brigada que o acom
panhou ele Braga para esta cidade, e aos que ag·ora passam ao seu immeeliato com
mando, entrando n'este numero os que achou aqui na occasião ela sua entrada, aos 
que se têem reunido e aos que houverem ele se r eunir, manifesta o general os actos 
do maior louvor pela concluda passada, e ele satisfação pela esperança ela ·futura e 
constante :firmeza ele caracter, lealdade e subordinação; terminando a presente · 
e;::-posição com a seguinte e luminosa verdade: Tropas fieis ao sagrado juramento 
sao por natureza invencíveis. =Antonio Hypolito Costa) tenente general gover
nador. 

Pro ela rnaçíio 

Habitantes de Vizeu : - A junta provisoria na cidade elo Porto, encarregada ele 
manter a legitima auctoridacle de el-rei o senhor D. Pedro IV, me encarrega ele 
organisar n'·esta cidade um corpo ele voluntarios, que será denominado a segunelo 
batalhão de voluntarios elo senhor D . PeLlro IV >l . O decidido patriotismo, lealdade 
e firme adhesão, que vós tendes sempre mostrado ao nosso legitimo rei o senhor 
J?. Peclro IV, e {ts sabias iustibúções que para ventnra nos.sa nos outorgou, são 
titnlos que vos fazem cr eclor es de occupardes depois da heroica cidade elo Porto 
o primeiro logaT em tudo quanto concorra para o· desenvolvimento e sustentação 
de tão sagrados deveres . No Porto organisou-se o primeiro batalhão de voluntarios 
de el-rei o senhor D. Pedro IV; cumpre que em Vizeu se forme o segundo bata
lhão com a mesma denominação . V ae pois, habitantes de Vizeu, compatriotas 
meus, a organisar-se este batalhão. Com elle defenderemos os caros objectos ela 
nossa tm:nura; nossas mulheres, nossos :filhos e famílias gosarão, ao abrigo elo nosso 
es~orço, da paz e do socego, que de outra maneira não terão. Seremos a egide, a 
CuJa sombra estejam garantidas as proprieclacles de todos os habitantes. O batalhão, 
destinado em primeiro logar a manter a legitimidade ele el-rei o senhor D. Pedro IV, 
só empregará suas armas contra os que ousarem atacai-a : ele r esto tod.os os cida
dãos paci:ficos, de quaesquer opiniões e sentimentos, encontrarão no batalhão o 
1nesmo amparo para defeza de suas pessoas e fazendas. O fim ela organisação 
d'este batalhão, outra vez vol-o digo ·e assegm·o, não é qualificar opiniões, é mau-' 
ter illeza a auctoriclacle ele el-rei o senhor D . Peelro IV, e garantir as 1)essoas e 
propriecl,aeles . Os inimigos elo rei e ela oiclem machinam contra nossas vidas e 
fazendas : é 1)reciso mosti·ar-lhes o valor de homens que prezam a sua liberdaele 
e o valor do jmameuto de fidelidade que uma vez prestaram . Portanto, cidaelã.os, 
correi ás armas, ellas vos serão ministradas em minha casa, onde cl!'lvereis alistar
;os; e· é este o momento ele mostrardes vossas virtudes patrioticas . As armas, pois, 
as armas, cidadãos ele Vizeu; pi·ocurae com ellas sustentar a mais sagrada das cau~ 
sas. que o exercito defende, e ·a Europa protege; mostrae-vos dignos de entoar : 
«VIVa a santa r eligião ct"tholica apostolica romana; viva o senhor D. Pedro IV, 
nosso legitimo e jurado rei ; viva a senhora rainha D. Maria II; viva a carta 
constitucional da monarchiall; . 

Vizen, 23 de maio ele 1828. =O commandantc encarregado da organisação elo 
segundo ·batalhão ele voluutarios elo senhor D. Peclro IV, Fmncisco Antonio clct 
Silua Mencles. 

O:ffi.cio 

IH. mo ·e ex. mo sr. - O cargo de que nos revestiram às chefes militares elos cor
pos estacionados n'està cidade, reunidos em conselho milibr, e mms pessoas es -
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colhidas de t odas as classes para eleitores ele uma junta proviso):ia, aonde r esi
disse o centro de um· governo destinado a levar à v ante a leal e patriotica em preza 
de obstar á quécla 'da legitin;:ta auctoriclade de el-rei o senhor D. Pedro IV, nos · 
impoz logo, e na primeira sessão , a urgente necessidade de nos dirigirmos ·a 
v. ex.a, não só pelo seu importante emprego, mas tambem pela reco1~hecicla leal
dacle de que é clotaclo para com o nosso legitimo rei, e pelos talentos e consum
macla inte:Eig·encia que tanto o distinguem. Nós contfLmos com o efficaZI auxilio de 
v. ex. a para ser conseguido o fim ela nobre tarefa em que tão sisudamente n~s 
achfLmos empenhados . Receberemos com o maior reconhecimento todos os conse
lhos ,e direcções que v . ex." julgar a bem do ser viço ' do mesmo senhor. 

E escusado que n' este lagar s..e refira a successiva serie de facto s que provo
caram tão extraorclinaria e importante medida, resolvida pelo conselho militar, 
por serem geralmente sabidos; todavia transmittimos os papeis impressos e inclu
sos para mais exacta informação dos acontecimentos· que têem tido logar n'esta 
cidade. , 

Os ministros das potencias estrangeiras, que se acham j untos ao governo de 
sua magestade fide líssima em Lisboa, acabam ele qualificar a natureza elo decr eto 
ele 3 de maio do corrente anuo ; e n'cste estado ele cansas acabou n 'aquella capi
tal a auctoridade elo legitimo rei de Portugal. Nós bem antevemos que a impor
tancia elo emprego em que nos collocaram exigia pessoas ele talentos, que não 
possuímos; porém as qualidades dos inelividuos de que se compõe esta junta, em 
causa alguma podem influir para se não r econhecer que na mesma resicle, na pre~ 
sente crise política, a unica del egação, actualmente existente em Portugal, elo po
der e auctoridacle real elo senhor D. Pedro IV, e as apuradas circumstancias em 
que esteve o conselho militar não permittiram diversa eleição e outras formali
dades . 

Parece-nos propor a v . ex.a que seria conveniente, que se· clignasse de,pl·eve
nir a possibilidade da facção elos degenerados portuguezes, que se acham em Hes
panha, tornar a intentar a invasão el'este r eino , como atrozmente fez em 1826; 
tambem nos persuadimos que v . ex. a mais facilmente poderá fazer a r eclamação 
elo auxilio elo governo britannico, quanclo assim se torne necessario, havendo 
n' este r eino uma auctoriclade qne se dirij a em nome ele el-r ei o senhor D. Pe
dro IV. Por ultimo ficâmos convenciclos ele que será mui propicio antever o caso 
elo governo em Lisboa pretender declarar este porto em bloqueio, se bem que a 
marcha que os acontecimentos vão tomando nos eM esperança ele nno cl ever ser 
receiacla tal medida contra nós, e que, a verificar-se, provavelmente o governo 
britannico se opporia, quando não fosse por outro motivo, senão ]Jelo ele proteger 
a proprieclacle elos seus subclitos, avultando IJOr outro lado a idéa 'el e que a um go- . 
verno não r econhecido, como o que actnalrnente se acha installaclo em L isboa, 
'não se lhe consentiria o uso de um direito tão fi scalisaelo geralmente pelas poten
cias neutraes. 

T emos n'esta cicbcle as tropas elo 'partido elo Porto, as ela província do Minho, 
e parte das ele Traz os Montes ; e as ela Beira com algumas ela Extremáclura, efi
tã.o marchando sobre Coimbra. 

Nenhuma occasião mais opportunà se apresenta aos nobres, honrados e valo
r osos expatriaclos, que se acham n'esse paiz, para se unirem a uma tão justa 
causa, á qual j á têem fei to r elevantes ser viços. 

D etls gnarde a v: . ex." muitos anuas . Porto, em jtmta provisoria encarregada 
ele manter a legitima auctoriclacle de el-rei o senhor D. :,Pecl'J:o IV, em 23 de maio 
de 1 ~2 8 . - 111. 100 e ex.100 sr._marquez ele Palmella, par do r eino, embaixador de 
sua magestade ficlelissima na côrte ela Grau-Bretanha. = Antonio Hypolito Costc~. 
]Jresiclente. · 

* 
Apesar elas occorrencias acima mencionadas, ainda na Gazeta ele Lisboa ele" 21 

de maio apparecia a seguinte noticia, transcrevendo o edital de 12 que inserimos 
a pag. 545 : 

«Porto, 15 ele maio . - Esta cidade conserva-se em perfeito socego, mas para 
que este não seja por algum incidente pertmbaelo, têem as respectivas auctoricla-
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des proviclencíaclo o preciSO a este fim, .affixando-se de proximo, pela delegação 
da policia n, etc . • 

Em. 26 elo mesmo mez, porém, acrescentava,, quando j á não havia meio de 
encobrir o facto: «Logo que n'esta capital se divulgou a noticia ele que na -cidade 
do Porto haviam alguns homens desleaes e perversos levantado o execrando grito 
:·ev?lucionario contra o legitimo governo do senhor D. Miguel, por tantos e tão 
Inchspntaveis títulos digno de g·uiar os nossos destinos, não houve portuguez, 
verdadeiramente merececlor c1'este nome, em cujo animo tão infame pr ocedimento 
não despertasse a mais viva mágl.1a e indignn,ção . Aqnel!a acrisolada fidelidade, de 
qne jú haviam dado tao sublimes e tocantes provas, se patenteou com o mais brioso 
en~hnsiasmo e elevação ele sentimento, muito espec.:ialmente TIO instante em que o 
pnn,cipe excelso regressava do r eal palacio da Bemposta para o ela Ajuda . . Não é 
})Ossivel traçar com apropriadas cores o tocante quadro que então se offereceu aos 
olhos de toelos. Entre continuadas e energicas demonstrações da mai.s pura leal
dade, foi o coche r eal puxado pelos soldados elo r egimento 16, , que ·entre si com 

• e~ul::ção disputavam a preferencia de o conduzir; por toda a parte rcsoava um 
so f:!>Tlto, o grito de firme e inabalavel aclhesão e amor a um príncipe que, agora 
1~a1 s elo que nunca, tem seguro imperio no coração dos portugue.zes. E vós, que 
so no meio ela revolu.ção achaes o elemento da vossa existencia e que apesar da 
>•ossa p.olitica nullidade julgaes poder abusar da augusta e legitima auctoridade, 
que. escuda com o seu invencível braço a man~ltenção ela boa ordem e v entura 
~acwnal, tremei; n'esta hora pende sobre vossas culpadas cabeças a espada da 
Jnstica ! >> 

O sobredito artigo saíu a ·publico qualil.clo a folha o:fficial transcreveu a ordem 
elo dia ao exer cito, datada de 24 , com uma proclamação elo infante r egente, mas 
a esse tem1Jo já tinha dado conhecimento elo edital ela intenclencia, proviclencianclo 
sobre assum}Jtos ela sua exclusiva jurisclicção . Eis os dois documentos : 

Pro ela Inação 

Leaes e honrados portug~1ezes: - Se · os vossos v0tos legitimamente expressa
elos ; se as r epresentações das classes, tribunaes e corporações mais di stinctas da 
monarchia; se o bem elo estado, a dignidade elo throno, e a gloria da nação (unica 
ambição que tem entrada no coração de mn principe verdadeiramente portugu~z); 
fle finalm ente os princípios elo mais solido direito me fiz01<am tomar a r esolução ele 
chamar á execução· as prim o1·diaes instituições da monarchia, convocando a côrtes 
os tres estados elo reino, o espírito revoltoso, não poclenclo encarar sem terror esta 
meclicla legal, que para sempre esmagar á o monst1·o r evolnciouario, procura fazer 
seus ultimos esforços para obstar a tão sauelavel providencia, e perpetuar a serie 
ele males que ha tantos aunos p esam sobre .nós, vendo desacatada a nossa santa 
fé, menoscabaclo o throno, a honra nacional offuscaela, a indepenclencia quasi per
dida, e morib~mcla a nossa existencia }Jolitica. Portuguezes, esta causa é vm'da
cleiramente ·a vossa, éu vos chamo para serdes tes temunhas el as deliberações legaes . 
que vão tomar-se; nada mais pretendo que o bem elos }JOvos, e nada quero que 
não seja fundado no mais rigoroso principio ele legitimidade . A vós, solcTados por
tnguezes, pela vossa li.onracla profissão, pertence partictllarmente sustenta~· este 
gloricrso empenho, e clesaggravar a vossa nobre classe ela ' injuria que alguns male
volos, e outros illudidos, se arrojaram a fazer-lhe . Conheço o vosso valor; e j á 
outr 'ora á vossa frente destrui uma facção, e tenho r ei;ioluto fazel -o todas as vezes 
que as circumstancias o pedirem; são suaves todos os incommodos, são nenhuns 
todos os perig9s, quando se pugna por uma causa justa. Aquelles que a seclucção 
arrastou ao crime, e que, r econhecendo o seu erro, se me apresentarem, serão 
r ecebie1os ; e aos que não cumprirem tão sagrado ele ver, a lei marcará o destino . 
P,_?vos e sold.ados }JOrtuguezes, uni-vos a mim, e para sempr e acapemos a r evolu
Çao . 

Palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, aos 23 .ele maio de 1828 .=lNFANTE 
REGEN'l'E. 

\. 
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Edital 

José 'Barata Freire ele Lima, elo conselho ele sua magestacle, vereàclor elo. flenado 
ela camara. ele Lisboa, 'cavalleiro professo na ordem ele Christo 1 intenclente 
geral ela policia ela côrte e reino, etc . 

CheO'>tP.do _ao conhecimento d'esta intenclencia., que algumas pessoas cl'esta 
capital têem recebido proclamações vindas ela cidade elo Porto, tanto impressas, 
como manuscriptas, e as retêem em seu poder, em vez ele as apresentarem {Cs au
ctoridacles constituídas, para· as inutilisarem como merecem: determino que toda 
a pessoa que tiver r ecebido taes proclamações, as apresente no t ermo ele vinte e 
quatro horas, ou n'esta intenclencia., ou aos ministros elos ~eus r espectivos bairroE, 
tomando-se declaração elo apresentante; com a commiuação ele ser em processados 
como suspe1tos todos aquelles em Cl~jo poder forem achadas, mediante as, provi-, 
clencias que se passam a dar para o dito fim. 

Por esta occasifio determino, outrosim, que fica IJrohibiclo a todos os moraclores _ 
cl'esta capital hospedarem pessoa alguma em suas casas sem competente passa
porte, e sem que se tenha apresentado ao ministro elo bairro, ou n 'esta intenden
cia, debaixo ela commiuação que se acha estabelecida nos regulamentos ele policia 
a s_imilhante r espeito. . ' 

E para que isto chegue á noticia das pessoas a quem possa pertencer u sen 
' cumprimento, e se não haj a ele allegar ignorancia, mandei lavrar o }Jresente, que 

será affixaclo em todos os lagares publicas elo es.tylo. 
Lisboa, em 23 ele maio ele 1828. = Jusé Bamtci Freú·e de Lima. 

')(' 

N'essa mesma clata e no dia subsequente c1irigiam dois cliplomatn_s~ portugue
zes, residentes em Londres, notavel corresponclencia relativa a n egocias elo seu paiz, 
nos termos que se seguem. 

o meio 

Ill.mo e ex . mo sr. - Faltaria ao meu dever, como portuguez e como collega de 
v. ex.a no corpo cliplomatico, se depois de haver _dado um passo tão serio e tão 
decisivo, 'como o que acabo de dar, o não participasse immeeliatamente a v. ex.a 
Tenho, portanto, a boma ele lhe' remetter incluso um exemplar ela nota que em· 23 
elo corrente dirigi ao ministro elos negocias e;;trangeiros de sua magestacle britan
nica: se ella merecer a approvação de v. ex. a, terei mais esse motivo p·ara me con
vencer de que uma resolução, que não adaptei sem muita anciedade de espírito, 
se havia tornado inevitavel; no caso contrario, restar-n;J.e-ha sempre a consolação 
ele haver seguido a linha de conclucta que na minha· consciencia me parece1-1 cor
r ecta. 

_ Tal;vez· que, collocaclo em algum posto ele menos compl·omettim~nto, eu tivesse 
esperado, antes ele me pronunciar, IJ~lo ultimo remate ela conspiração; porém 
n'esta embaixatla não me restava já outra alternativa senão a ele obrar como cum- . 
plice clp, dita conspiração, ou a ele separar-me abertamente d'ella, e tornava-se in
compativel com o caracter .ele representante' ele · st1a magestade ficlelissima, ele que 
tenho· a honra ele estar r evestido, a execução elas ordens vindas ele Lisboa, e to
elas tendentes a attentar á soberania elo p1esnio :monarcha ou ele seus l~itimol:! 
successores, segundo a ordem estabelecida pela carta; sendo certo que a abdica
ção. completa do _senhor D . Pedro IV, ainda mesmo quando sua· magestade a não 
declare infmbsistente, pela violação ele todas as condições em que ella se fundou, 
em .nada altera a ques1ão, e só substitue a senhora D. lVIaria II e1n logar do se
nhor D. Pedro IV. 

Forçado, pois, a dar' um tal passo, pareceu-me que a promulgação de um de
creto no qual .o serenissimo senhor infante D . lVIiguel falla em seu . nome, e não -
no a-e' el-rei, e aniquila a_s disposições ela carta, me auctorisam plenamente a, appel-

0 l ar para o senhor D. Pedro IV, quer seja na qualidade de rei de Portugal, se 
ainda a conserv:n'1 quer .na de tutor natmal ele sua augusta filha. Estou bem longe 
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ele presumir, nem ele desejar que o meu exemplo sirva ele r egra aos meus colle
gas; não se achando nenhum cl' elles em circnmstancias iclenticas ~ts minhas, cada 

• .um pócle e eleve regular-s~ segundo a sua situação e as suas proprias icléas. 
Deus guarde a v . ex. a Lonch·es, 23 ele p:1aio de 1828. - Ill. mo e ex . mo sr. Luiz 

Antonio de Abreu e Lima. = J.lifctTquez de Pal?(~ella 1. · 

Officio 

(N. 0 ·I S 7 reserratlo) 

I~t.mo e cx. 10 0 sr . - Não sendo possível, por mais que eu deseje, fechar os olhos 
á ev1clm1cia, deixar agora' de r econhecer na promulgação do decreto assignac1o 
P?r sua alteza r eal o senhor infante D. Miguel em 3 ele maio, e 'que v. ex. a offi
CJ.alrpente me transmitte no seu despacho n . 0 8 reservado, uma manifesta contra
chcção cmn o juramento · de que prestei :fidelidade a el-rei meu senhor e á carta 

· c?nstitucional que sua magestacle outorgou á nação portugueza, visto que o sobre
dito decreto não faz menção do nome ele el-rei, e convoca as côrtes debaixo ele 
uma fórma diversa da que se aclla estabelecida pela carta : vejo-me na mui pe
nosa, mas absoluta necessidade de r eclamar as ordens ele el-rei meu senhor, cuja 
l}essoa tenho a honra de r epresentar n'esta côrte, para por ellas r egular a minha 
fntnra conclucta. 

Havenclo recebido antes de h ontem o desp:LCbo ele v . ex. a acima mencionado, 
be~olvi-me hontem mesmo a dirigir ao ministro dos negocias de sna magestade 
n tannica a nota, c1~j a ·copia remetto inclusa; e posso assegurar a v. ex .a que 

em toda a minha carreira política ainda não dei um passo que mais me aftligisse 
e custasse, nem de cuja necessidacle e justiça eu estivesse mais firmemente con
vencido. 
· V. ex. a não pócle ' duvidar do z.êlo puro e bem intencionado com que tenho an
tes e depois da chegada elo serenissimo senhor infante regente a Portugal procu
rado prestar os meus serviços ao estado, e di to (com o respeito cl eviêlo) a vei'clacle 
sobre as consequencias que i·esultariam ele qualquer cle~;viação ela linha que o ele
ver prescTeve aos ministros e conselheiros ele sua alteza real. 
· Estou persuadido ele que este augusto senhor ainda virá a r econhecer que lhe 
tenho sempre fallado a linguagem da honra. Formo os mais ardentes votos para 
que tome a heroica r esolução de se retrahir á l;Jorda ele um abysmo em que está 
a ponto ele Jlrecipitar-se, e de boa vontade sacrificar ei tudo quanto ele mim ele-
pende para obter um tal r esultado. · . . - · 

Não devendo deixa~· os negocias· ele expediente, c.omo sejam pagamentos de 
pensões e protecção ao,'3 interesses de individuas portuguezes, em abandono em
quanto se suspender a correspondencia official d' esta embaixada com a secretaria 
ele estado ele. v . ex. a., encarregarei ;w consul fi:ancez Teixeira ele Sampaio ele to-
elos os negocias d'essa natureza. · 

1 O diplomata a quem foi dirigido este officio, alludiuelo ao mesmo facto na Int1·oducção ela 
sua Con·espondencia otficial, impressa em 1871 e 1874, diz:"· .. En não hesitei t1m só momento _ 
etn tomar a resolução 'ct e romper as minhas -relações e commuuicações com o governo intruso, o lh1e assim participei ao visconde de Santarem pelo meu officio el e 9 de junho de 1828, em que 

e mandei a copia ela minha nota, da mesma data, ao governo· elos Paizes Baixos. 
"O sr . duque ele Palmelln, então marquez, pronunciou-se tambcm logo abertamente cqntra 

a usuqJaçã0, e trHtou ele angariar todos os diplomatas portuguezes nas côrtes estrangeiras, para 
~le seguissem o seu exemplo. Eu, pm·ém, j á . tinha tomado a minha resolução, como fi ca dito; 
f as o meu modo de ver a questão e de determinar o que nas nossas ci.J:cumstancias deveriamos 
clzer, cli:lferiam .esscn·eialmente, porque o sr. Palmel la, confundindo a usurpação com a morte 
d 0 soberano, tomou, pelo facto da usurpação de D. Mignel, a resolução usm1l u'aqüelle caso, 
b ~~l a.ra~1do- se anmillado e decaído do seu posto de embaixador de Portugal junto ao governo 

11 aun1co, o qual, sendo-nos então .hostil, muito folgou com esta inespemcla e fatal declaração! 
. «Quão difl:'erente e vantajoso não seria para a nossa causa, para nós todos, e es]Jecialm.ente !n13; 0 sr. Palmella, se ell c não tivesse feito a sua mal pensada declaração de a.m;mllaçiio chplo

g attca, e se se tivesse conservado em L ondres na qualiclade ele embai xador da rainha, que o 
overno britannico não }Jocreria negar-lhe, nei:n clisrnitar-lhe! 

cla.1 "A contrariedade ele:: parecer e .ele condu?ta ~ntre mim e os~. Pa1mell a maguava-me pro_fun
u tente, e a rern1g·uanma de lh'o fazer sent1r fot a causa ela mmha demora ele passar. a mmha 

0 a ao governo elos Paizes Baixos.» · 
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Beijo respeitosament~ a mão ele sua alteza real, cheio ele pezar de me ver e~1 
circumstancias que imperiosamente me obrigam a dar um passo tão alheio da ID1-

nha inclinação 
1 

e elas esperanças que eu havia concebido 1 e que nté ao fim per- 1 

sisto em me lisonj ear que· ainda ver ei r eaíisaclas . 
D eus guarde a v. ex . a, etc. Londres , 24 de maio de 1828. - In. mo c cX.

01 0 

sr. visconde ele S.antareru . = JJrfw·quez de Palmella. 

Nota .a que se ref'ere ,o officio supra 

Le soussigné, ambassacleur extraorelinaire et plériipotentiaire ele sa ma.j esté 
tres-fidele se voit clans la nécessité ele I)Orter à la connaissance de S . E . ror . le I . 

comte ele Dudley, principal secrétaire cl'état ele sa majesté britannique au dépar-
t ement eles a-ffai res étrangeres, la copie ci-j ointe d'un décret publié à Lisbonne en 
date clu 3 de ce mois, qui vient ele lui être ofliciellement transmis par ordre ele 
son altesse royale l 'infant r égent cln PortHgal. 

La teneur, aussi bien que la forme ele ce décret, ne permettant plus au sous
signé ele se faire illusion sur la nature eles événements qui se passent en P ortugal, 
ni el'y prenelre part à moins de transgresser le serment qü'il a prêté à sa majesté 
le roi D. 'P eclro IV, à ses légitimes successeurs, et à la charte constitutionnelle 
octroyée par ce monarque à la nation portngaise, il ne lui reste cl'autre parti à 
prendre que celui ele cesser ele se consiclérer comme le manelataire elu gouverne
ment qui r égit actuellement le Portugal, jusqu'à ce qn'il puisse r ecevoir les orclr e~ 
qu'ü va solliciter clirectement du roi son mní:tre, en lui renclant compte ele cette 
r ésolution. 

Mr. le ,comte ele Dndley ne saurait clouter du profonclregret avec lequel le 
soussigné se voit forcé à faire cette pénible communication à S . E . Le soussigné 
la prie de vouloir bien expl'imer ce r egret á sa mai~sté britaunique et assurer cet 
a·uguste souverain clu prix infini que le soussigné attache à ce que sa majesté 

~.- claigne renclre justice ~L ses scntiments. 
L e soussigné a l'honneur ele renonveler à S. E. les protestatioDS' ele sa plus 

haute considération. 
Londres, 23 mai 1828.-A S. E. mr. le comte ele Duclley, etc.= Le l'Vfm·~ 

quis de Palmella. 
Supplément au n° 107 de l a . Gaz ette de Lisbonne•, 

m arcli, le 6 mai 1828 

La 11écessité de convoquer les trais états du royaume, cléjà r econnue par le 
roi mon maih·e et mon pere (que Dieu r eçoive en sa sainte gloir e), par la loi. cln 
4 juin 1824, s'étant encore augmep.tée 1mr les événements qui sont survenus cle
puis, et voulant satisfaire aux réprésentations urg·entes que le clergé, Ia noblesse, 
les tribunaux et toutes les municjpalités ont fait parvenir sur ce suj et á ma royale 
présence. 11 m'a plu, me confbrmnnt avec les conseils ele personnes cloctes, zelé~s 
pour les services ele Dieu et pour le bien ele la nation, ele convoquer les tlits tr01s 
états clu royaume clans"la ville ele Lisbonne, dans le terme de trente jours, à com
pter de la date eles lettres ele convocation, afin que el'une maniere solennelle et 
légale, selou les usages et le style de cette monarchie, et dans la forme pratiquée 
en de semblables ocçasions, ils r econnaissent l'application ele questions graves cln 
droit portugais, et qu'ils puissent ainsi r établir la concorde et la tranquillité pu
blique, et que toutes les importantes affaires ele l'état puissent prenclre une assiette 
et une bonne clirection. 

Mon conseil ele ministres l'aie ainsi entenclu, l'exécute et le fasse exécut t?l'· 
Palais ele Notre D ame cl'Ajucla, le 3 mai 1828.= (At·ec la 1·oyale signature.) 

Protesto 

L es soussignés, envoyé~ extrao_rclinaires et ministres plénipotentiaires de s~ 
maj esté l'empereur clu Brésü pres lenrs majestés l'empereur cl'Autriche et ]e ro1 

du royanme uni ele la Grancle-Bretagne et cl'Irlancle, etc., ayant été officiellen1e_nt 
iuformés ele tons les attentats commis elernierement en PortLwal contre l'autonté - b 
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légit_ime de sa maj esté le roi D. P edro IY, et r econnaissant qn e tons l es actes ·y 
~ratiqu~s, et nommément l'adresse faite par le conseil municipal ele Lisbonne le 

5 avrü clernier , ainsi que le clécret ele cette date et ceux dn 13 mars et 3 mai 
(que la trahison et la violence ont forcé monseig·neur l 'infant D . .1\liguel à signer) 
portent une criminelle atteinte anx clroits incontesta bles de sa elite maj estó et de 
sa filie bien-aimé, h r eine D . Maria da Gloria, que les gouvernemfmts de l'Eu
\ope en général, et la nation portugaise en particnlier, ont solennement reconnu, 
1 

.
8 manqueraient à leur clevoir, s'ils tarcla.ient plus longtemps à appliquer aux 

CJrc.onstanccs malhenreuses du Portugal les instructions éventuelles clont leur au
guste maStro a claigné les munir. 
~pp~lés clone à r emplir ce péniblc et honorable devoir, les plénipotentiaires 

80~lSS J gnes protestent ele la maniere ]a plus formelle, et au nom de sa maj esté le • 
1'0 1 D . Pedro IV: 

1° Conb·e toute violation el es droits héréditaires ele sa elite majesté et clé son 
anguste filie la r eine D. JYiaria ela Gloria · . . 
é b2~ Contre l'abo1ition eles institut ions. o

1

ctroyées librement par le roi, jnrées et 
ta l10s légalement en Portu o-al· 

3 b l 

l" 0 
Et, enfin , contre la convocation illégale ct insiclieuse eles anciens états c1u 

c ~ ç ro_zanme, qui ont cessé d 'exister, et par l'e:ffet cl'une lougue prescription, et ' 
par smte eles institntions précitécs. 

Ilfais , comme cette protestatiou solennelle ne peut êtrc noti-fi.ée au gouverner:nt a~tuel clu Portugal (lequel, eu viola.ut ouvertement toutes les conclitious qui 
c~t avatent é~é i~nposées . p~r sa m~esté le roi D . P edro IV, et en révoq~wnt en 
le ute les clrmts _1 mprescnpttb!es ele ce_ ~lO~arque, par le clécret r enclu à L1sbonJ?-e 
do 3 ele ce mo 1s, n~ . peut etr e consicler~. q:1e comme 1m gouvern~n:ent cl~ fmt, 
. llt les . rapports pohttques se trouvent cleJà mterrompus avec les 1mmstres etrau

gel·s r és1dant à Lisbonue) , les pléuipotentiaires soussigués se sont cléciclés à adres
}e:· cette protestation, comme ils !e font, à la brave uation portugaise, clans la 

-~\~e. }J er suasiou qu'ils ue la ]ui acldresseront pas eu va.in, et que sa ficlélité hé
~n~ ;ra~·e ne s~mffrira j amais qu\me faction pa1jure et perfide r enverse le príncipe . 
lese an·e d~ la légitimité, sm· le q uel est fo_uclé :e r epos de_ l' Et~rope, _ ct que tous 
l 801Wera111s ont coutracté l 'engagement b1 enfmsant ele mamtem1· mv1olable, pour 
eur propre bonheur et celui de leurs suj ets. · 
d' r F aite à Lonc1res1 le 24 ma i 1828. = Le 111cwqu.i s de R ezende= Le Vicomte 

.1.lctbayana :1. 

9. 1 
1 9s· pleuipotenciarios brazil eiros jn struirnn~ o protesto com trcs docum entos: 1.0 , alvará de 

18~5 Janeü·o de 1~ 17, que em segnic1a ~ran screven1os; 2.o, carta ele _l ei ele ~5 ele n_ovembro ele 
qn 11 en1 que el-re1 D. J oão VI declara formalmente ~·econb ccer seu úlho pnmogemto nas clu as 
ob ~ ~cl ac1es ele imperaclor e ele principe real. ele P 01tug·al, inserta a 11ag. 912 elo tomo r cl'esta 
cu~ a '. 3.", nota dirig ida pelo marquez ele Palmell a a mr. Canning em 7 ele dezembro ele 182G, 

Ja traducção pu1Jl.icámos a pag. 916 elo dito vo lume. Eis o teor elo allucliclo diploma: 
D. f l!:,u cl-rei faço ~ab er . aos q,ue este al.var :i com força ele lei virem, ~que te~clo o senhor rei 
1645 o ao IV, cl? g:lon osa. memo~J a, determ;nnçlo pela sua ~aJ:ta ele clo~.çao de 2 '. ele_ outubro ele 
zi} ' que os pr>nc1pes pnmogebJtos ela coroa de P ortugal t1vcssem o t1tulo ele pnnCJpes elo Bra
du' N~~·a o possu ir em em titulo sómcnte,. e se cbam_::u:em de al_i ei_)l diante pr~n cipes elo B_razil e 
PaBves de B~·agança, e reeon_h eccnclo eu que est e t itulo _el e prmctpe c:o. Br az.J! se tornou m com
do B cl c!epo1 s ela cmta ele le1 el e 1G ele dezembro de 181o, ]Jela qua.l fin scrvJClo elevar o estado 
prin ~·az Jl á dignidade de reino, unindo-o aos ele Por tugal e elos Alga rves ; c quer endo que o 
fore Cipe P· Pedro, meu muito amado e prezado filho primogenito, c todos os mais ]Jrincipes que 
qua~ ~.Jrl~logen!-tos d'_c..;sta co::ôa goscm ele um . titul9 n~nda mais preeminen te e que se.[ a adc
tit-ul a sob~·ed_tta umao: he1 por bem que o chto pnD ClJJe meu fill10 tenha de ora em el1ante o 
pre 0 de «pnnei]Je r eal do r eiho unido .de Portugal e do Braz.il e Algmvesn, conservando sem
geni~o ~1~, c1~1qu e c\e Bragan ç.a1 e que d'?stes mesmos titul o~ h aj am el e gosal" o~ príncipes )J~·im~
tnent 8 c est a coroa que depo1s d 'el le v1ercrn; havendo ass1m por declarada n esta p:ute tao so
seu v~ _a men?ionaela carta de doação el e 27 ele ontubro de 1645, que fi cnrá em tudo o mais em 
ele sa1g

1
or, ass1m como a c:uta r egia de 17 ele dezembro el e 1734, j)ela qual o senhol" r ei D. J oão V, 

t tllus uc osa 1T,Ien?ori a, houve por bem que os filhos primoge~ütos elos principcs elo Bra.zil se inti
quer 81°~1 «pnne1pes da Beira ,, E e·ste se cumlll"ini como n'ell e se con tém, sem embargo ele quaes 
se 11 vi e18. _em cont1:ario, as quaes bei por derogaclas pa ~·a es.te effeito sómente,~fi cat~do aliás en: 
il 0 8 . go\r ~ vale~· a como carta passada pela chancell an a, amela que }JOr e lia nao haJ :~ ele passm , «D 0 CitO hn:1a ~le dlU"ar um e mais annos, não obst ante a ordenação eín eont1·.m·10. 
gcstcule )a~ no palac10 do Rio de J m1eiro, aos 9 de j aneiro de 18 17. = (Com a ntbn cadesuarna-

. - Cnnde da B m ·ca. · . 
37 
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O:fticio 

Londres, 24 el e maio el~ 1828 . ~Senhor:- Em circumstancias orclinaria.s não 
tomaria a liberdade de dirigir-me ele officio clirectamente a vossa magestade. Julgo, 
porém, que a presente occasião, não só me justifica em dar este passo, mas até 
não me rleixã outro caminho a seguir. 

Vossa magestacle eleve achar-se informado d::J, triste situação elos negoci os ele 
Portugal, e terá successivamente r ecebido noticias exactas da direcção que elles 
t êem levado desde a chegada elo serenissimo senhor infante D . Mig uel ::'Lqu.elle 
r eino. Abstenho-me, portanto, ele entrar na narração elos acontecimentos passa
dos; e só direi que, pela })arte que me toca, procurei cnmprir fielmente a minha 
obrigação, e manter a minha honra e a do meu posto, dando conta a sua alteza 
r eal , por via ela competente secretaria de estado, da má impressão que produziam 
n'este paiz, assim como em toda a Europa, as noticias que vinham de Lisboa, 
manifestando-lhe francamente o modo de pen sar do gabinete britamlico, o qual 
lamentava sinceramente o comportamento elo governo portugtiez , não lhe occtll· 
tanclo (ainda que debaix o das fórmas de r espeito que a minha situação me pre
screve) os p erigos e os males que r esultariam para Portugal, assim como o des
doüro que recaíria sobre sua alteza r eal se não mudasse de conselho. 

A minha determinação sempr e firme, senhor, tem siclo a ele me conse1·var n_o 
meu posto, s6mente emquanto o poclesse fazer som lesar a minha honra nem a mi
nha consciencia, não cleselízendo elos sentimentos que professei toda a vida, nem 
faltando ao juramento que prestei a vossa mag-estacle e ~L carta constitucional ou
torgada á nação portugueza . 

Chegou, portanto, o momento em que me julgo obrigltclo, para ser coherente 
com os meus princípios, a manifestar publicamente, que me aparto elo governo 
que actualmente r ege Portugal. Este momento é aquelle em que me constou ele 
officio a publicação do decr eto ele 3 de maio, inserto no supplemento ela Gazeta 
de Lisboa ele 7 do mesmo mez . 

Na fórma e na suhs tancia cl'esse decreto. vejo n:ianifestamente ?> violação ela 
soberania de vossa magestacle, pois que se não publica nem promulga em seu r eal 
nome, e vejo a aniquilação ela carta constitucional, visto que se pretende chamar 
outras côrtes, .que não são as que a carta constitucional estabelece . 

P arecendo-me, pois, qne no meu caracter official nada menos elo que uma de
claração publica e offi.cial ele mim se exigia, resolvi clirig·ir em data de hontem, e 
entregar immecliatamente ao ministro e secretario ele estado de sua magestacl_e 
brita.nnica na r eparti ção elos negoc.ios estrangeiros, a nota offi.cial, de que p eço h
cença para elevar a inclusa copia ao conhecimento ele vossa magestacle, a qu~m 
só me compete desde agora dar contas elo meu proceder; vou hoj e mesmo enviar 
a Lisbpa a declaração que tambem sobe p ela copia indusa á presença de vossa 
magestade, e t ermino d 'esta maneira as minhas r elações de officio com um go
verno elo qual me não seria já licito d'aqui em diante considerar-me como orgão, 
q}lanclo r econheço que se encaminha sem r ebnço p ara a u surpação . . 

Seja-me permitticlo esperar que vossa magestacle se dignará ele approvar a mi
nha conducta e avaliar os meus sentimentos, considerando que elles foram inalte
raveis em todas as vicissitueles políticas que PortugaJ t em soffrido ha annos a esta. 
parte; e que applico ag?ra os mesmos princípios que appHquei no proceder que 
tive no anuo ele 1820, quando uma facção opposta á que se levanta hoj e (beill 
que s~ encontre ·n' esta ~1m certo numero elos que então levantaram o ])encUio da 
rebelhão) consegu~u t emporariamente desviar uma parte da nação dos seu s deve
res1 e levar por cl1ante uma r evolução contra o soberano e as leis exist entes . 

A prompta partida do ])aquete não me d{L Jogar a entrar hoj e em mais cír
cumstanciaclas explicações, nem talvez sejam necessarias . 

O unico ponto essencial para mim é que vossa magestade se digne ·dar-me a 
conhecer que approva a r esolução que tomei, e declarar que hei ele continuar, eJJl· 
quanto não r eceber as ordens que instantemente snpplico de vossa magestacle, a 
levar clirectamente ::'L sua a.ugu·sta presença o rna1s que occorrer r elativamente aos 
negocias de Portugal. 
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Nã? elevo terminar este officio sem declarar a vossa magestacle que me tenho 
entend1clo, e me entenderei em tudo o ·que for elo, seu r eal serviço, com o vis
cond~ de Itabayana e o marquez ele Rézencle, que mostram, como lhes compete, 
0 ma1s esclarecido zêlo e activiclade no desempenho de suas importantes obri-
gações . . 

Beijo respeitosamente a mão de vossa magestacle como subdito fiel e reve-
rente creado. -

D eus guarde a augusta pessoa de vossa magestade. = ]1aTquez de Palmella 1• 

~Ütretanto continuava no Porto e n'outros pontos elo reino que aclheriram ao 
lilDOVlmento liberal a providenciar-se para manter a C.'lnsa de D. Pedro IV e 

· Maria II. 

Portaria 

. A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridade de el-rei o 
senho~ ~ · P ech·o IV:, tomando em consideração o engano ele data que houve na 
e:s:pecliçao da portana Lle 22 elo corrente sobre a censura, dando para r egula
f8ento cl' esta o decreto de 12 ele junho ele 1823, quando era o de 18 de agosto ele 

26 : manda declarar que é este ultimo, e as instrucções a elle j untas, o que 
deve ~observar a commissão ela censura elos escriptos impressos, com exclusão ele 
quaesqu:er determinações posteriores, ficando as anteriores igualmente revogadas, 
lomo o haviam sido por aquelle dito decreto ele 18 ele agosto ele 1826, unico que 
c eve regular . 

·.As auctoridades a quem competir o tenham assim entenclido . Porto, em 24 ele 
ma1o de 1828. = (Se,qlwm-se as assignattwas -) 

Portaria 

. A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridacle de el-rei o 
senhor D. P edro IV, attenclenclo aós motivos de escusa elo conselheil'o João Pe
cha Ribeiro e do bacharel José Francisco Gonçalves, nomeados provisoriamente 
membros ela commissão de censura do s escriptos, lhes concede clispensa elo refe rido 
emprego1 e em seu logar ri.omeia provisoriamente, em nome do mesmo augusto 
Senhor) ao desembargador Francisco Barroso P ereira e ao bacharel Antonio ele 

· onsa Ferreira e Faria. 
(ff A referida commissão o tenha assim entendido . Porto, 24 ele maio de 1828. = 

eguem-se as assignatnras.) 

Portaria 

A j unta provisoria encarregada de manter a legitima auctOl'idacle de el-rei o 
senhor D . Pedro IV, tenclo em consideração a necessidade ele l)rover sobre o go
~~rno ela universidade de Coimbra, que o dr . 4-ntonio Pinheiro de Azevedo e 
Stlva abandonou · e attendendo its luzes e distincto merecimento elo ch·. Thomé 
Rodrigues Sobral, lente j ubilado ela faculdade ele philt>sophia, o nomeia provisoria
h·ente, em nome do mesmo augusto senhor, vice-r eitor da mnversidacle ele Coim-

ra, em ct"0o exercício entrará logo peb presente portaria. 
O conselho do s decanos e todas as r epartições a qt1e o conhecimento d'esta 

Pertencer o tenham entendido e eiecutem. Porto1 em 24 de maio ele 1828. = (Se
guem-se as assígnatnnts.) 

Circular 

R:metto a v . s.a os eclitMs inclusos para os fazer distribuir pelo juiz ele fóra 
e o~·chnarios da sua comarca, a fim de lhes dar a devida publiciclacle; confiando 
llltnto elo zêlo e activiclade de v. s .:t que não poupará meio a]o·um para se con
~ervar _o socego e tranquilliclade publica, e cha.mar os habitant:s do seu districto 
a obechencia e respeito á legitima auctoriclacle ele . el-r ei o senhor D. Pedro IV, e 

1 
Dirigido ao im1Jerador-rei D. Pedro. Vide pag. 575 .e 576. 
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da junta provisoria encarregada ele manter os seus legítimos direitos e instituições 
que liberalmente nos outorgou; ficando outro si~ na ~ntelligencia ~le que to~las as 
participações de }JOlicia se elevem cl' aqui em cl1ante fazer a e~ ta mtenclencw, de
baixo da mais r estricta responsabilidade. 

Deus o·narcle a. v . s.a Porto e intenclencia ela policia, aos 24 de maio ele 1828 .= 
Antoni& Oso1·io ele Smtsct Cast?·o Cabral e Albuqitm·qtw~ intendente da policia.
Ill. mo sr .. conegedor da comarca cl' esta cidade, ou quem suas vezes fizer i. 

Portaria 

A j~mta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridade de el-rei o 
senhor D. Pech·o IV, r econhecendo o zêlo e prestimo elo bacharel Joaquim Anto
nio de Magalhães, o nomeia para secretario do sen expedi ente, e entrad logo no 
serviço de suas fu.ncções. 

As auctoriclacles a quem competir o tenham assim entendido e executem . 
Porto, 25 ele maio de 1828. = (Seguem-se as assignatw·as.) 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridade ele el-rei o 
senhor D . P edro IV, querendo dar mais r egularidade aos cli:fferentes negocias elo 
seti expediente, determina, em nome elo mesmo augnsto senhor, qne o secretario 
clesembargaclor lVIanuel Antonio Vellez Caldeira Castel-Branco fique encarre
gado elos negocias elo r eino e fazenda, que o secretario desembargador Joaquim 
José ele Queiroz fiqu e encarregado elos nego cios ecclesiasticos e ele justiça, q ne o 
secretario tenente coronel José Baptista ela Silva Lopes fique encarregado elos 
negocias ela guerra e marinha, e que o clr. Joaquim Antonio de lVIagalhE'ies fique 
encarregado elos negocias estrangeiTos. 

Os mesmos secretarias e mais auctoriclacles e pessoas a quem o conhecimento 
cl'esta per tencer o tenham assim entendido e executem. Porto, ~5 ele maio ele 1828.= 
(Seguem-se as assignattwas.) 

Portaria 

A junta provisoria. encarregada _ele manter a legitima auctoriclacle ele el-r ei o 
senhor D . Pedro IV, conhecendo a utilidade que resulta {t causa publica elo ser
viço elos batalhões de voluntarios elo mesmo senhor D . Pedro IV e da senhora 
D. Maria li, erectos n'esta cidac1e, compostos ele indivíduos que, ligados ::'t socie
dade por cli:fferentes e ponderosos estímulos que estreitam e animam o seu pa
triotismo, são fieis aos direitos da legitimiclacle, em defender a nobre e sagrada 
empreza, em que nos achâmos empenhados: ha por bem permittir que os mes
mos batalhões passem a ser augmentaclos com aquelJe numero de IJraça.s, que haja 
de concorrer a alistar-se. Como, }Jorém, deve haver muita circumspecção na qua
liclacle ele pessoas, a quem effectivamente se assente pTaça, ficam responsaveis os 
commandantes elos batalhões pela admissão de indivíduos q1-1e não sejam de bons 
costumes e attenta probidade, com estabelecimento ou filiação conhecida e que 
não estejam apurados actualmente para o immecliato r ecrutamento . Aos individuos 
que já se acham alistados e aos que se alistarem dentro elo praso. ele quinze dias 1 

concede a junta provisoria, em nome elo mesmo ,augusto senhor, isenção futura dos 
recrutamentos, tanto ela primeira como da segnncla linhá, uma vez que em r esul
tado elo seu compo1~tamento se não tornem indignos cl' esta graça; para o que será 
preciso que os commanclantes elos corpos e commanclante.s ·ele companhias lhes 
dêem certificados em temp'o opportuno. 

O general encanegaclo provisoriamente elo governo das armas cl' esta cidade e 
seu partido o tenha assim entendido e faça executar . PoTto, em 25 ele maio de 
1828. = (Segnem-se as assignatm·as .) 

1 I?enticas para O? co:!:egeclores de ~rgauil, A;eiro, Barcellos, Braga, Braga:nça, c,oim
bra Fmra, Guarda, Gmmaracs, Lamego, Lmhares, Mu·auda, Moucorvo Penaficl, Pmhcl, fen-
tug~l , Trancoso, Valença, Vianna, Vil la Real e Vizeu. ' 
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Port:a:ria 

. A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridacle de el-rei o 
sen!wr D . Pedro IV, attenclenclo a ter-se infelizmente verificado um dos casos 
~1e_s1gnaclos no § 34. 0 elo artigo 145. 0 ela carta. constitucional outorgada a estes 
I eJUos pelo senhor D. P ech·o IV, manifestado por actos clirectamente dirigidos a 
postergar os legítimos direitos do mesmo senhor e ele sua augusta filha a se
nhora F>· lHaria II, a. qual deve r einar entre os portuguezes, na conformidade da 
sohrec~ta carta constitucional; actos que constituíram uma verdadeira r ebellião, a 
qual amda se pretende sustentar allucinando os povos e precipitando-os nos hor
~ores cb anar~hia e g uerra civil,_ e que determinaram o leal e brios_o exercito, 

em ?omo nnutas camaras do remo onde a coacção tem cessado, a r eiterarem os 
s~us .JUramentos ele fidelidade prestados ao senhor D. Pedro IV, á senho~·a D. lVIa
:·la II e á carta constitucional ; actos que legitimam o exercício do pocler que a 
~unta lJl'o v·isoria assumiu e exercita em nome do senhor D . Pedro IV: é a mesma 
J~lnta SJrvi cla, em -execução e em conformidade com o sobredito § 34. 0 elo ar
i~~-o 14t> .o da carta constitLlCional·, suspender por tempo de dois mezes as forma-

l
rc ades que garantem a liberdade individual incluída nos §§ 5. 0 , 6. 0, 7. 0 , S. 0, 9 . 0 , 

O. o, 1l.o e 16.o -
P As auctoriclacles a que~ competir assim o cumpram, façam cumprir e guardar. 

or to, 25 ele maio de 1828 . = (Seguem-se cts assignq,f.unts.) 

Portaria 

· A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridade de el-r ei o 
senhor D. P ech·o IV, tomanclo em consideração a rapidez e fidelidade com que se 
tem desenvolvido o espírito ele lealdade ele uma nação sempre fiel aos seus sobe
ranos na manutenção elos direitos elo senhor D . Pedro IV, ela senhora D . lVIaria II, 
e das instituições legitima e espontaneamente outorgadas pelo mesmo augusto 
senhor aos portugnezes julo·a como um dos primeiros cleYeres dar as devidas gra
ças ~o Todo Poderoso, 'S (:ml~or dos r eis e dos povos, e que por todos os modos 
lJOsslveis se manifeste o jubilo e satisfação que tão faustos acontecimentos de
~e.m excitar entre aquelles que se prezam ele ser subditos fieis, amigos do seu 
1 et e da sua patria; e por isso r ecommencla a v. ex. a que, sem perda de te~1J o, 
passe as ordens necessarias a todos os parochos elo seu bispado, a fim de que •se 
l11'eenc4a tão importante fim ; prevenindo a v . ex. a de que qualquer omissão ela 
]Jarte d' estes, que chegue ao conhecimento ela junta, ha de attrahir os mais sisu
dos procedimentos. 

Porto, em 2õ ele maio ele 1828·. =(Seg~tem-se as assignatums.) 

' Por taria 

. A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridacl~ cl~ _el~rei o 
senhor D . Pedro IV, em vista do patriotismo e zêlo pela causa da leglt~midacle 
com_ que se tem distinguido Villa Nova de Gaia; constando -lhe que mmtos dos 
ofl'icraes inferiores elas ordenanças cl'aquelle clistricto desejam, em nobre emulação 
c?n1 os cl'esta cidade, que formam o batalhão de vohmtarios ela senhora D . Ma
l'la II, organisaT-se em uma companhia no mesmo pé e circumstancias que a ou
~ra companhia da mesma villa pertencente ao batalhão elo senho-r D. Peclro IV: 
:B a por hem conceder· licença, em nome elo mesmo augusto senhor, para que se 
~r~e a referida companhia, nomeando provisoriamente e em igual nome ao ca

prtao elas ordenanças do districto Antonio ela Rocha Leão para seu commanc~an~e, 
0

, qud proporá a esta junta, por intervenção elo r espectivo general ela provi?-Cta, 
08 outros officiaes elas ordenanças que elevem tambem provisoriamente serv1r na 
l.Uesma c.ompanhia. . 

. O general que g-overna interinamente as armas da cidade e partido o tenha 
a?srm entendido e fa ça e4ecntar. Porto, 2õ ele maio de 1828.=fSegwm~ - se as as-
81gnntzwas.) · 
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Of-licio 

(~. 0 22-l reservado) 

IlJ.mo e ex .mo sr. - 1. 0 ·1-Iavendo eu aqni lido n'um supplemento extraor.dina
rio ela Staals-Zeitung d' esta côrte, c1e 24 elo corrente, que por noticia telegnqJhica 
chegada de París com1tava1 que o serenissimo senhor infante r egente havia no cl~a 
3 do cOl'l'ente clecretaclo a convocação elas nossas côrtes primitivas, e feito no cha 
4 r emette1· ~ste deCJ:eto acompanhado ele uma nota de v . e~. a ao corpo diploma· 
tico acr eclitado j unto a sua alteza Teal, o qual se occupava em r edig ir uma nota 
em commum para clecla1'a1· ao nosso governo que, em consequencia d'este seu 
lJr oceclimento, suas funcções cliplomaticas cessavam, clirigi-me immecliatamente a 
casa do conde Bernstorff, com quem ti v e uma longa conferencia, ele que passo 
a informar v . ex.a 

2. 0 O obj ecto, que devia dar começo' {t nossa conversação, não poclia ser o:l
tro senão o ele inquirir o sobredito ministro sobre a authenticic~ade ela noticut 
acima transcripta i porém a minl1a pergunta levo ll-nos subitamente á di scussão 
dos pontos mais delicados, em que, sem consideração á minha res1Jonsabiliclacle, en 
entrei 1 levado pelo sentimento que a clefeza elos actos elo governo · elo princ.ipe, 
que nos r ege, me inspü·av<L, e instigado pelo modo por que se üwertiam suas iJ?-
tenções . O concle ele Bernstorff, que poucos dias antes me havia parecido mms 
disposto, elo que até então, a julgar com menos preoccupação elos nossos negocias 
segundo tive a honra de e_screver a v. ex. a no meu o:fficio precedente, não só se 
mostrava inteiramente aver so its medidas tomadas, mas até mesmo nas suas ex
pressões notei uma vebemencia apaixonada, e que cu não esperava: 

3.0 Segunclo este ministro, a convocação elas nossas côrtes primitivas equiva
li a á aboli,ção arbitraria ela carta constitucional, infringia o juramento que o se
nhor infante e a nação lhe prestára, quebrava as promessas pelo mesmo a'ngusto 
senhor feitas ·tts côrtes alliaclas, punha este augusto príncipe em contradicção com
sigo mesmo, e compelli a as potencias que haviam, a exemplo de sua alteza r eal, 
reconhe·cido a · legitimiclaGle do senhor D. Pedro e a legalidade elos actos elo seu 
-governo, a r ecusar-se a r econhecer o-príncipe: a que mn partido offerecia· a co· 
rôa, e que elle se não mostrava averso a acceitar . . · 

4 . 0 Não estando eu preparado pa.ra este ataque, e achando-me sem instruc-· 
~.ões ele v . ex.a, que me guiassem na defeza, julguei que me cumpria sobretudo 
rcpellir o que n'elle tendia a manchar o caracter elo senhor iJ:!fante ; e para este 
fim observei que, quaesquer que fo ssem os motivos que - tivesse.in incluziclo este 
1n·incipe, j it co;mo menor a jurar a carta constitucional sem reserva de seus di· 
reitos eventuaes, j á a acceitar clepoi. · ele maior a r egencia ele Portugal como logar· 
t 13nente ele seu irmão, o senhor infante havia em todos os actos elo seu governo 
seguidô escrupulosamente a marcha que as novas instittüções lhe prescreviam, e 
que até mesmo quando a impossibili'dacle ele conter, não as vozes da populaça, 
mas os clamore·s ela nação, que lhe offereciam a corôa, não como a }Jrincipe ela 
sua escolha,_ mas como ao herdeiro legitimo do r ei seu pae, o forço u a declarar-se 
sobre uma questão vital para os portugueze's, elle com vigor e clignicbcle a isso 
se r ecusára, como era constante pelos decretos de sua auctoridacle emanados. Um 
tal procedimento, olhado com boa fé e sem paixão, assaz bastava, a meu ver , para. 
pôr a lealclacle do príncipe, que nos rege, a salvo cl'esses ataques r evoltantes, que 
o espírito ele partido aqui, e a li tambem talvez por uma política pouco franca, nu
tt·iclo ~ontra sua augusta pessoa dirigia. I sto posto, e voltando á medida que o se
nhor mfante, na necessidade ele fazer justiça aos direitos qu:e a nação portugueza 
r eclamava, sem comtndo abruptamente se separar das promessas por SJ.la alteza 
r eal feitas ou incautamente se prestar ás vozes ele um povo, fiel é verdade, mas juiz 
incompetente no negocio importantíssimo de que se -tratava, jn~gou inclispensav:el 
tomar, não hesitei a dizer ao conde de Bernstorff, que a convocação das primi~i
vas côrtes, que o senhor infante clecretára, era incontestavelmente o unico melO 
prudente que se offer ecia para r esolver a questão, a qual presentemente não era 
a mantença ela carta constitucional, ou a introclucção elo absolutismo, não ·o pre · 
enchimento ou o qnebrantamento elas promessas do r egente, na.o o determinar, se 
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s: ?ommetteram ou não faltas, e sobre quem ellas r ecáem, mas tão s.ômente de-
Cicltr se a força popular devia imppr leis ao príncipe e forçai-o, quando este a 
e~l~s ·Se r ecuse, ou a deg-radar o throno ou a fazel-o motor e chefe ele uma guerra 
c~vll . Uma circumstancia sobre a qual me pareceu dever tambem chamar a atten
çao elo conde ele Bernstorff foi a el e que a nação portngneza tinha, em virtude elo 
P~cto fundamental da mcmarchia

1 
direitos adquiridos sobre que o soberano não po

clta transigir, e que, mesmo admittindo que o senhor infante, auctorisaclo a ceder 
elos seus, o tivesse feito, quanclo a nação, como parte pactuante, r eclama o que 
lhe pe_rtence, n~nllllma outra anctor.iclacle legal para isso existe, senão a das CÔl'

tes pnmitiv-as. E verdade que est as se não lJoclem convocar ele motu proprio, e 
que o_ acto ela convocação eleve emanar elo soberano, e é fóra ele duvida que o se 
fhor Infante regente, em virtude ela carta constitucional, convocando agora aquel
as ,_ parece estar em contradicção comsigo mesmo; mas este inconyenientc, devido 

á cli~cnlchdc elas circumstancias, é infinitamente menor elo que os males que se 
segtuam, quando a este se devesse ceder em momento tão critico. 

5. 0 H avendo por es te modo repelliclo o que no raciocínio elo conde ele Berns-· 
tor.ff tendia a ciffuscar o caracter p essoal elo senhor infante, proseg·ui a combater 
as ~utras duas relevantes asserções elo seu argumento, isto é, a ele que a convo
caçao elas côrtes primitivas equivalia á abolição arbitraria ela carta constitucio
nal, e a ele que por ella se iufeingia o juramento que a nação lhe prestára. Em
quanto á primeira, observei-lhe que1 por provavel que fosse qne a abolição ela 
l'aJ·ta constitucional se seguisse á convocação elas côrtes primitivas, esta probabi
ldacle, por maior que se consiclerasse1 não excluía a possibilidade ele qne ellas a 

adaptassem ou a modificassem, assim como a podiam declarar mula e contraria 
aos votos ela nação i c que assim era assumir· gratuitamente uma ca'usa lJl'ovavel 
por ~1m facto, no que a toclas as luzes havia falta ele exacticlão . Emquanto á pre
tenchcla infracção elo jmamento nacional, cumbati esta asser ção, notando-lhe que, 
se as antigas instituições portugnezas não tivessem dado <:Í existencia política da 
nação um cunho ele r epresentação nacional, a infracção allegada t eria em ar
gumento muito vig-or, mas que no nosso caso, mesmo quando o juramento 
~os~e geral, e.;;te só se podia appellidar incl~viclual, pois que a ~ação s_ó se co~si
c erava e ele facto era r epresentada pelas cortes, as qt1aes se nao hav1am convo

-c_aclo para esse fim, o que portanto, segLmclo tocl os os princípios ele direito publico, 
ttrava a este juramento· toda a nacionalidade. 

6.o Não fui feliz nos meus esforços, e ouvindo isto mesmo ela bõca elo conde 
c~e Bernstorff, passei a inquiril-o sobre a segunda parte ela noticia que eu havia 
hclo no Stl}Jplemento extraordinario ela gazeta d 'esta côrte, ?egunclo vae exposto 
no § 1. 0 cl 'es te officio. ImJ JOrtava-me saber se, sendo verdade que os ministro s 
estrangeiros residentes em Lisboa intentavam por uma nota passada, ao nosso go 
verno declarar terminadas suas funcções, o ministro ela Prnssia tinha instrucções 
para obrar n'esse sentido, 0 qual era o fim ele um similhante passo . . Ouvi, pois, 
e~u resposta, que a mr. Royer se não haviam ainda, por ora, mandaclo instrucções 
n esse_ eenticlo i mas que elle por certo seria. approvaclo, quauclo N n ' esta decl~raç_ão 
se lll11 sse a.os seus coll.egas. Emqnanto ao fim de um l)asso tao extraorclmano, 
a]~·nm t anto a minha pergunta me pareCeR embaraçar O r eferido COnde, que, ele
POIS ele alguma hesitação, disse : que a Emopa se devia a si mesma dar trm t e'st e
llltUJ.ho publico ele que ella não approvava uma usurpação, e que o suspender o 
rec~nhecimento da nova ordem ele causas, que se previa, era uma consequencia 
d~ n·regnlaridade que a Europa via no procedimento elo nosso governo, que ella 
so· ~oclia considerar legitimo, em quanto este se não separasse elo que a Enrop?' 
h~vJa como tal r econhecido . Não pude deixar ele sobre isto observar, que uma sl
ll1Ilhante medida me parecia por um lado precipitada, e por outro como inclican
~0 que a Europa tinha direito de decidir por um modo tão categorico uma ques
tao, que só á nação portt1gueza pertencia cleciclir. A precipitação consisti~, a meu 
v~n·, em proceder tão arrebatadamente, sem esperai· primeiro pela deGtsão c~as 
corte~. c?nvocaclas . yia arrogação do direito ele irm;niscencia nos n~ss_o~ ~e~·o~1os 
~a p1 ev1a reprovaçao, que se clava á mudança poss1vel nas nossas 1~st~tmçoes, e 
sem declarar como usurpação o exercício on a reivindicação elos chrettos que a 
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nação pottngueza reclamava como se us proprios~ Ajuntei por ultim·o·· ao que acabo 
de ter a honra de expor, que esta medida tinha o grande inconveniente de , D;o 
caso em que Portugal se acha, armar e reforçar um pm·ticlo, iustig·ar e condnzn' 
a extremo otüro preclomiuante, mas contielo ainda pelo r espeito ao r egente, intro
duzir o fogo da guerra civil em Portugal, paralysar a inHuencia elo r egente,_ e 
obstar n que e_Ue refreie, como deseja, a desunião entre os :filhos da mesma patna. 

7.0 Não fui apparentemente mais feliz n'estas minhas' representações elo que o 
fôra na replica n.os argumentos ele que acima fallo; no emtanto uma exp1·esstto, 
que o conde Bernstor.ff deixou caír, isto é, que por fim tam~em os governos ele 
facto se r econheciam, alguma luíl me lançou sobre o mot ivo ela severidade com 
que o sobredito conde jt1lga elos nossos negocias; do qne terei a honra ele me fa-
zer cargo no meu pro1hmo officio. ' 

8 .0 Sirva-se _v. ex.a de beijar humildemente em men nome e .no elos empre
gaclo.s cl'esta legação a augusta mão ele sua alteza real" o senhor infante regente . 

Deus gua.rcle a v. ex. a Berlim, em 25 ele maio de 1828. - lu. mo e ex.1110 sr. 
visconde ele Santarem. =Conde de Oriola. 

Oflicio 

111.010 e ex.mo sr. -Penetrados elos sentimentos da mais viva edi6caçfLo que 
partilhftmos com todos os snbclitos fieis ele sua magestacle imperial c r eal fidelis
sima, c com todos os homens de são entendimento, pela heroica e clesinteress.acla 
r esoluçfio que v . ex.a tomOLl1 e se acha consignada na sua nota dirigida ao ln·in
cipal secretario uc estado elos negocias estrangeiros ele sua magestacle britannica 
em data ele 23 elo corrente; e bem persuadidos de que v. ex. . a :whon na mencio
nada declaração o unico e nobre premio a que por meio cl'ella aspirou, que é ? 
que as acções honradas contêem em si mesmas; pensfLmos, todavia, que, sendo evi
dente que o grande documento que v. e:s:..a acaba ele produzir ela sua ina.lteravel 
fidelidade (e que sem clu viela h a ele ser segtliclo ele outros similhantes ela parte elos 
seus dignos collegas nas clifferentes legações portnguezas) attrahirá contra todos a 
animadversão elo governo ele facto, elo qual v. ex .a tão lealmente se acaba ele 
desligar, e que sendo bem ele suppor que d'essa animadversão se siga uma sus- · 
pensão ele r eclusos pecuniarios, a que v . ex. a e seus illllStres collegas poderiam 
mui honraclamente resignar-se como particulares, mas que seria indecorosa ao au
gusto soberano que v. ex . as continuam a ter a honra de, r epresentar e servir uos 
altos e importantes empregos em que a confiança assaz justificada ele sua mages-

1 tade ficleli ssima tão acertadamente os collocou, tomâmos a r esolução, que temos a 
honra ele ::mnunciar a v . ex. a, ele fornecer pela legação ele sua magestacle o im pe
raclor nosso augusto amo na côrte de Londres, c a titulo de emprestimo ele primor, 
os fundos ele que v . ex.a precisar, tanto pura. as despezas ela embaixada ele que 
v. ex. a é chefe, como para as elas outras missões portnguezas que se acharem em 
circumstancias iclenticas ás de v. ex .a, a quem pedimos o favox ele fazer d'esta 
nossa con:ficlcncial communicação o uso que lhe parecer mais prudente e adequa-do 
para o fim a qne ella se dirige . 

-~ão pócle v . cx.a deixar de crer na. satisfação com que aproveitâmos esta oc
caslao para lhe offerecermos as seguranças ela nossa alta consicleração. 

Deus guarde a v. ex. a, etc. Londres, 26 -"cle maio ele 1828. - In. mo e ex .roo 
sr. marquez. ele_ ~alm~lla, embaixador extradrclinario e plenipoteuciario ele sua 
magestacle :ficlehssuna JUnto a sua magestaele britannica. = Mct?'(jHez de Rezende= 
Visconde ele Itabayana. · 

Despacho 

(l'raducçüo) 

l\Hnisterio dos negocias ?strangeiros, 26 ele maio de 1828 . - Senhor. - Rece
beram-se os despachos de v . ex. a desde n .0 70 até n .0 80 inclusive e desde n .0 89 

· até 95 inclusive, que foram pr<(sentes ao rei; faltam, porém, os nl~meros interrne
clíos clesele 81 a 86 inclusive . E ele presumir que n'elles se encontrará a partici
pação ácerca ele ter o corpo cliplomatico em Lisboa resolvido retirar -se elo exer-
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· · cicio de suas funcções, eni consequencia do infante regente ter, por um decreto 
para a convocação das antigas côrtes, abertamente violado a constituição á qual 
Prestára juramento. A este acontecimento allude v. ex. a nos subsequentes clespa
c los, e o conhecimento d'elle chegotl até nós , por authenticos, ainda que indire-

. ctos canaes . · 
Entre_tauto, e até que seja possível pronunciar um juizo sobre a vossa condn

cta em. Cll'cmnstaucias, cuj as particularidades são por emquanto imperfeitamente 
conheCi das, o governo de sua magestacle está inteiramente inclinado a approvar 
~a~asso dado, se$'nndo ~:u·.e~e, de accorcl? com todos os vossos collegas, e justifi-

. 
0 pelo procechmento mfehzmente segmdo por sua alteza real. 
Nos despachos agora recebidos de v . ex. a ba clifferentes pontos. que r eclamam 

a a~teução elo governo de sua ma.gestade ; porém não me quero demorar em ex
pechr a v. ex . a as ordens de sua magestacle ·:\cerca elo que é mais urgente e mais 
lffipodante . V. ex. a informa.ní immediatamente o governo portuguez, 1Jelo meio 

· que v. ex.a julgar mais conveniente, que o sr. de Asseca não será r ecebido por 
sua magestade. Parece provavel que ·antes d'eHe partir ele Lisboa já o r egente ti
ves:e assumido o titulo ele rei ; comtudo, embora não tivesse ainda chegado a tal 
l~ti·~miclade, j á se tem feito o bastante para impedi1• que a pessoa por elle acre
c 1 acLa não sej a recebida. 

Sou, etc.= Dttclley. =A sir Freclerick Lamb. 

Nota circular 

. Londres, ce 26 mai 1828 . - L e soussigné, ambassacleur extraordinaire et plé
â1P~e~t iaire ele sa majes té tres-fielele, a l' honneur de remettre à S. E. le prince 

e olignac la piece ci-jointe qu'il croit ele son devoir ele lui communiquer. 
Le soussigné, ne pouvaut plns reconnaí:tre les tentatives qui ont ljeu onverte

~ent en Portugal contre les clroits légitimes ele sa maj esté D. Pedro 1:V et ele ses 
;~~c?~seurs, ~ conformé_ment à la c~m· te octroyée par ce !uon~:·que á la nation por
I .~aise , a clcL nécessmrement avou· r ecours au so nveram qn 1l a l'honneur ele r e
;:eseuter, ne pouvant plus suivre d'an tre'3 orelres que les siens elans une circon-

auce aussi extraorelinaire que cléplorable. 
d .tLe s.oussigné est per suadé qu'il ne fait que suivre strictement la ligue ele con
g 

111 
e .que sou devoir lui impose, et il ose espérer que S. E.- mr. !e prince ele Poli

nac Jngera ele la même nianiere. 
},;.[,_ Le soussigné r enouvelle a S. E. l'assurance ele sa haute considération. = Le 

cwq.ttis ele Palmella i. 

Portaria 
I 

8 
A jnuta provisoria encarregacla da manter a legitima auctoridade de el-r ei o 

he~hor D, Pedro IV ha por bem cleterminar, em nome do mesmo senhor, que de 

8 OJ: ern. diante se publique uma folha ele baixo elo titulo de Gazeta_ official, em qt:e 
rJ 1u1prnnam os seus artig~os de officio e mais papeis pertencentes á publica admt-

c. stração, ficando a r eclaccão cl' ella debaixo ela insrJecçfio ela secretaria dos nego-tos t , 
Pes rangeiros, na fórma elo uso e costume. 

orto, 26 de maio ele 1828. = (Segnem-se as assignatw·as .) 2 

:Paiz~ l~~ticas ao prlnci.pe de Esterhazy, A ustria; principe de Lieven, Russia; mr. ele Ealck , 
lllarc 8

_ '~lxos; b<1,rão ele Btllow, P rnssia; concle ele Mnustcr, I-I anover; conde ele Moltke, Dina
~~'tn·:' ~rsconcle ele Itabayana, Brazil; conde ele Alcudia, I-Iespanha; co1:rcle ele Maudelslobe, 
cou.dcel Lg i b:n·ão de Cetto, Baviem; barão de Rotomb, Suecia ; conde ele Acqui, Sardenha ; 
cl acles ~e ucl_olf, Napolcs; Bieclermaun, Satonia ; Lawrence, Estados Unidos; Colquhoi.m, Ci-

2 :N nseatteas. . 
decla . ~ mesmo m.nnero em que se publi cou esta portaria lê-se : "N. B . Somos auctorisaclos a 
ago1::~1 que, ~endo saído oito numeros e um snpplernento do l)im·io do Porto, folha que até 
Visori a em COJJlaclo unicamente artigos ele officio, tanto elo conselho militar como ela junta pro
llle1108 'Jl~e~. que em similhanteyapel se teuha.in ~c~·iclo otltr? a.lgum. a~-tig~ que o po~sa tornar 
r·os e I 0P110 ele poder ser consrderaclo <·omo pnnêrpw do penochco m1m sten al, esses Oit~ nume
toru.a~lpplemen to saídos fazem parte ela coli ecção d'esta Gazeta o:tficial, para evitar ass.rm que, 
e noticc· ~-se ao principio elos documentos j >í publicados, fique em a traz o o contexto dos chplomas 

r as occorrentes ., • 
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Portaria 

A junta pro visoria e.ncarregada ele manter a legitima auc.toriclacle ele el-r ~i .O 
senhor D. Pedro IV, jnlganclo conveniente aproveitar o offerecimento elo s inchv~
cluos que compunham o lJatalhã.o ele voluntarios do senhor D. Pedro IV, orga~~
saclo na .villa dB Gllimarães 1 para manutenção e clefeza elos direitos da legül
miclade em que nos ac.hâmos empenhados: ha por bem permittir que o mesmo 
batalhão se r eorganise ele baixo elo commauclo de J eronymo Vaz Vieira Silva Mello 
e Menezes, com o n . 0 4, conceelenclo-lhes igual isenção elos r ecnltamentos, na 
mesma extensão e sentido que se ordenou para o batall~rio de volnntarios elo 
mes mo auo·usto senhor n' esta cidade . o 

As auctoriclacles, a quem o conhecimento cl'esta pertencer , ass im o tenham en-
t endiclo. Porto, em 26 ele maio de 1828 . = (Seguem -se cts assignatttms.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima anctoridade de el-rei o 
senhor D. Pedro IV, tendo em consideração o que r epresentaram os individ:10s 
que formam a companhia ele volnntarios do senhor D. Pedro IV, formada em V1l~a 
Nova de Gaia,_ e esperando que ella passe a ser angmentaela pela concorrencw 
elos hom ados habitantes elo mesmo districto, fieis á callsa ela legitimidacle : deter
mina, em ~orne do me: mo augusto senhor, que a dita co_mpanhia passe a form ar-se 
em um batalhão denominado «batalhão· de volnntarios do senhor D . Pedro IV; de 
Villa Nova ele Gaia, co m o n. 0 3>>, concedendo-lhes igualmente isenção dos recruta- · 
mentos na mesma extensão e sentido que se ordenou para o batalhão ele volunta
rios elo senhor D . Pech·o IV n'esta cidade elo Porto, em portaria ele 25 elo corrente. 

O geneJ.;,al que provisoriamente goveTna as armas elo par tido assim o tenb~ 
entendido e faça executar. Porto, em 26 de maio ele 1828. = (Se_qttem-se as ass~-
gnattwas.) -

Circular ~~~.s correições das COinarcas 

A junta provisoria encarregada ele m§lnter a legitima auctoriclacle ele el-rei 0 

senhor D . P edro I V determina, em nome elo mesmo augusto senhor, que v . s .~ 
faça publicar por editaes e par ticipar a todos os clistrictos da sua coml:tr ca, qne 
el1a se acha installacla n'esta ciclacle clescle o dia 20 "elo corrente, e que todas as 
auctoriclacles e povos cl'aqnelles a devem reconhecer comó a só auctoridacle gover
nativa, emquanto el-rei o senhor D . P edro IV· não determinar o que for elo sen 
r eal agrado, clevenclo as r espectivas camaras e auctoriclacles , por actos positivos, 
que r emetterão a v . s. a }Jara os faz er presentes á junta provisor.ia, declarar a sua. 
submissão a esta, para se considerarem como r ebeldes á legitima soberania elo se
nhor D . Pedro IV aquelles que se recusarem a-r econhecer a auctoriclacle.clo mesn1° 
senhor. · · 

Deus guarcle a v . s.a Porto, 26 ele maio ele 1828 .= Jocuzuún José de Quei7'0Z· 

Decre-to 

Atteuclenclo á ficl eliclacle, inteUigencia e mais partes que concorrem na pes~oa. 
· do marechal ele campo Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Pov9as, sou serv1clo 

nomeai o general em chefe ela divisão ela vanguarda tlo exercito grande que en 
commanclo. 

O conde elo Rio Patclo, ministro e secr13tario ele estado elos negocias ela gnel'
Ta , o faça executaT com os despachos necessarios . Palacio ele Nossa Senhora da 
Ajuda, em 26 ele maio de 1828. = (Com ct 1·ub7·ica do senhor i?ifctnte ?'egente.) ::;:::::: 
Concle elo Rio PaTdo. -

Decreto 

. T endo-se offereciclo . um grande numero el e }Jessoas para tomarem armas . e~ 
mmha defeza e ela patna, e querendo eu dar-lhe uma prova do quanto apreciO ' 
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sua acrisolada lealclacle c brioso offer ecimento : sou ser vido ordenar que se form e 
um corpo de 2:692 homens, farclacl_os á sua custa., e como os caçadores, que 
8~ denominará «vohmtarios realistas)), conforme o plano que baix a com este, as
s.Ignaclo pelo conde do Rio Pardo, ministro e secretario ele estado dos neg-ocios da 
guerra, . em cuj o corpo se alistarão todas as lJessoas que tenham até cincoenta an
~os de lclacle e forças para marcharem com o exer cito ele que vou tomar comman
~ l; e havendo entre as pessoas que se t êem offerecido alg-umas que, ou pela sna 
~ ade, .ou por ter em empr eg-os que as embaraçam ele saír. da capital, se não po
\ em a:l~s~ar no corpo acima dito, determino que jünto a cada uma das companhias 
c _ab pohcta se forme outra que se denominará "companhia ele voluntarios r ealistas 
tn: ~nos)), segunclo o plano que baixa tambem com este, assig-nado pelo sobredito 
llllillstro e secretario ele estado, e estas companhias serão empr eg-adas em coaclj u
v.a.r a policia cltmmte a ausencia ela mai s tropa; e como no numero elo s volunta
l'los .q:1 e se têem apresentado, c que es1Jero se apresentem, ha muitos a quem 
convm, mais assen tar vraça nos corpos ele vrimeira linha, sou servido que os 
co1manc1antes elos diver sos COl]JOS <.l a côrte os acceitem, ponclo·-lhes no seu assento 
ver :1 para que, logo que cessem os motiyos que deram cansa a esta medida, os 
Ull esmos commanclautes lhes dêem as suas escusas, sem de1Je11dencia ele nova or
e em. 

ch ? conselh? ele guer:·a o tenha as~im e11tendicl? e faça e~ecuta.r ?om os clesva
(Cos necessa~·ws . P alacw c~e Nossa Senhora ela AJuda, em. 2~ de mmo ele 1828 . = 

01n a 1·ubnca elo senho1· wfante 1·egente .)= Conde do Rw -Pcl?'do. 

Plano do corpo de voluntarjos realistas 

Este corpo será comm~mclaclo por um coronel ge11eral ·com a graduação de 
ruarechal ele campo; clividir-se-ha em duas brigadas; o comrnamlante de cacla 
~t~a elas briga.clas terá a graduação ele brigadeiro de milícias ; cada brigada será 
clOl!nacla por dois batalhões, tendo cada batalhão seis companhias; os comman
t~f~es dos ba:alhões ter~o a graduação ele ?m:on eis eleA milícias e. terá cada b~-
1 . .. 1a0 um maJor e um aJudante, ela mesma forma que t eem os r egime11tos ele mi-
lcras. · 

~staclo m~ior do corpo -1 coronel general, 1 ajudante ele campo. 
j staclo maior de cacla brigada- 1 commanclante, 1 maj or de briga~la . 

t 1 E stado maior ele um batalhão - 1 commancla11te, 1 major, 1 ajuçlante, 1 quar.-
c mestre_ _ ' 

E stado me11or -1 sarge11to ajuda11te, 1 cor11eta m6r. 
Composição de uma comvanhia - 1 capitão, 1 te!lente, 1 alfer es, 1 pnmeirO 

~alrg1·ento, 1 segundo sargento, 1 furri el, 4 cabos, L.J: a.nsp~çadas, 1 corneta, 96 
0 c aclos. 
~otal elo corpo _: 2:692. .-

do ~~cretaria de estado dos 11egocios da guen a, em 26 ele. maio ele 1828. =Conde 
-Ltta Pm·do. 

Plano de unta companhia de volnntarios realistas urbanos 

ftu.} càpitão OU te11ente, 1 alfer es, 1 primeiro sarge11to1 1 segundo sarge11t0, 1 
Iel, 4 cabos, 4 anspeçaclas, 52 soldados - T otal 65. _ 

P , As ~ompa11hias que tiverem ele coadjuvar companhias de policia commanclaclas 

11~~t cap1tã~s terão capitães, as que deverem coadjuvar as comrnamlaclas por t e
~s serao commamlaclas por t enentes . 

elo ~~cretaria ele estado elos neg-ocios ela guerra, em 26 ele maio ele 1828. =Conde 
. -L L'! O Pcwdo . 

- ~elação dos officiaes promovidos para o co1•po de voluntarios realistas 

~o~·onel ge11eral, o duque de Oaclaval. 
p0 lrJgadeiros comma!lcla11tes das brigadas, o clucjue ele L afões e o marquez ele 

lll )al. 

qu· tO]~roneis co~mamla11tes dos batalhões, o conde el e S . Vice11te, o collCle çle l\1es-
1 e a, o conde de Atalaia e o conde barão. 
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Major elo primeiro batalhão, o capitão de caçadores, que foi ele Pernambuco, 
D.iogo José Mas:;;ano . 

Major elo seg·Lmclo batalhão, o capitão elo exercito Manuel Alves Chaves. 
Maj.or elo terceiro batalhão, o capitão elo exercito Bernardino Rodrigues. 
M~\JOr elo qu.a.rto batalhão, o major de milícias elo ultramar, Manuel 1Ylan· 

cio Juclice Biquer. = Conde do Rio Pw·do . 

Decre-to 

I-Iei por bem nomear para os lagares que vão designados na relação qu e baixa · 
com este, . assignacla pelo conde do Hio Pardo, ministro e secretario ele estado elos 
negocias ela guerra, os officiaes constantes ela mesma r elação para ser em empre· 
gados no meu estado maior, clevenclo aquelles que têem exercício na secr etaria c~e 
estado elos negocias ela guerra conservar os seul::l empregos na mesma secretan::t 
ele estado. 

O conselho de guerra o tenha assim entendido e faça executar com o·s elespa
chos necessarios . Palacio ela Ajuda, em 27 de maio de 1828. =(Com C6 ?'ttb?·iw 
elo senhm· infante Tegente) = Conde do Rio Pcwdo. 

Relação dos officiaes a que se re.fere o decreto supra 

Chefe elo estado maior general, o marechal ele campo conde ele Barbacena, 
Francisco. • 

Ajudantes de ordens ela pessoa ele sua alteza r eal, os coroneis elo exercito 
marquez de Bellas e Antonio elas Povoas c Brito. 

Ajudantes de campo de sua alteza real, o alferes elo exercito marquez ele La
vraclio, o t enente do r egimento ele cavallaria n. 0 7 conde ele Almada, e os alferes 
elo regimento ele cavallnria n. 0 4 conde de Reclonelo e D . José de Almada. 

Ajudante general, o mareohal ele campo murquez ele T aucos . 
Quartel mestre general, o coro~el elo exercito Filip1)e Nery Gm:jão . . 
Empregaclos na r epartição elo quartel mestre general, o capitão elo exercit.o 

João Honorato Rollin e o prim eiro tenente elo corpo de engenheiros Manuel Ept· 
phanio ele Salelanha Machado . 

Secre.taria ele estado elos negocias ela guerra, em 27 ele maio ele 1828 . = Conde 
do Rio Pcwdo. 

Decre-to 

Tendo determinado pôr-me .á fi·ente elo exercito : s~n serviclo ordenar que o 
estaclo maior ela minp.a pessóa se organise conforme o plano . que baixa com es~e, 
assignaclo pelo conde elo Rio Pardo, ministro e secretario ele estado elos negoc1os 
Gla gnerra. · 

O conselho ele guerra o tenha assim entendido e faça executn.r com os clespa· 
chos necessarios. Palacio da AJnrla, em 27 ele maio ele 1828 . =(Com a ntbt·ica do 
senhot infante 9·egente.)= Conde do Rio Pw·do . 

.Plano de org,tnisaçâo a que se refere o decreto "'upra 

1 chefe .do es_taclo maior general. 
Subm·dinaclos ao chefe elo estado maior general - 2 ajudantes ele ordens ela 

pessoa ele sua alteza r eal, 6 ujuclantes ele campo. 
Repartição elo ajudante general- 1 ajudante general, 4 officiaes . 
Repartição elo quartel mestre general - 1 quartel mestre general, 4 officiaes. 
Auditoria elo exercito - 1 auditor, 1 amanuense. 
Bospitaes elo .exercito ele operaç~~s -1 clirector elos hospitaes, que será Jlle

c~ico, 1 ·amanuense. 
Commissariaclo - 1 encarregado elo fornecimento geral elo exercito ele opera· 

ções, 1 encarregado elas postas militares, 6 correios . 
Total-31 . 
Secxetaria d e estado dos negocias ela gLterra, em 27 ele maio ele 1828. = Condt! 

do Rio Pcwdo. 
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O& cio 

(N .0 222 reservado) 

Inmo e e:s: ."' 0 sr.-1. 0 Tive a honra ele cliz er a v . ex.a no§ 7.0 do meu nu
Jnero precedente, qi.1e a expressfio que o conde ele Bernstorff cleixára caír no ele
curso da nossa discussão, isto é, ,, qtie po1; fim tambem os governos ele facto sere
conheciam)), alguma luz me lançára IJara explicar o motivo da sever idade com 
que ~lle se pronunciava sobTe os nossos negocias, e eis-aqui o moclo por que eu a 
e:s:phco . 

2.o A P russia, como v . ex. a sabe, tem por p1·iricipio ela sua· política reservar 
todo o peso ela influencia., que ao S8\l poder se não nega, uiJicamente para aquel
les negocias que a tangem de pel'to: em todos_ os outros olha o tomar a iniciativa 
como eompromettendo aquelle principio e expondo-a assim a cl 'ell e se separar. 

N~ nosso caso, como ella mui bem se aper ceba que as relações politicas entre 
os cloJS estados não são para ella de inteTesse clirecto maior, e que muito mais lhe 
c_onvenha não contrariar a Austria e a Inglaterra, elo que pronunciar-se em sen
~~~lo menos conforme á marcha por estas potencias acloptacla, claro é que ella nã9 
~? a _não desv ie, mas antes espose a opinião cl 'estas com calor igual ao seu . E 
~qUI que vem que a linguagem elo conde ele Bernstor ff, na discu.-são que com

UJigo teve,- era em tudo analoga á que- me ·consta que a Austria, por cleferencia 
J?ara com a Inglaterra e a França, por igual motivo emprega. A Russia, pelo que 
onç~ ele boa parte, nas instrucções r ecentemente dadas ao seu embaixador em 
Pans, r econhece as g-randes clifficuldaeles em que a chamada questão port.ugueza 
se . acha envolvida, e sem nada decidir a esse r espeito auctorisa o sobredito em
b 9--1:S:a~lor a, no caso cl'elle assim o jnlg·ar conveniente, intimar ao encarrega do ele 
negocws ele sna magestade imperial em Lisb9a que se retire cl 'essa capital, quando 
os m_inistros das outra.s potencias o façam . A vista cl'isto bem se patenteia que a 
Rnss1a, occupada dos negocias elo Oriente, n~o quer tomar parte activa nos nos
sos·;_ e certo :G.ca senclo que a me_sma inclifferença nos mostraria a Prussia sem _o 
:mot~vo acima inclicaclo, tanto mais que a opinião elo conde de Bernstorff, como 
P~r~cular, é muito mais moderada e conciliante elo qtle a que elle expencle como 
l:Ulntstro. 

3._0 Entretanto, alguma esperança tenho de qno o extremo a qne os ministros 
~crechtaclos junto a sua alteza real n'essa côrte parecem decididos a recorrer, se 
e qne _a elle não r ecorreram j á, alg·uma modificação experimente nas suas conse
q·nenetas, e qne á interrupção ele suas fun cções se não siga a sua partida i-nstan
tauea cl' essa côrte ; e em todo o caso bem persuadido estou que explicações fran
cas_ ela nossa parte, revestidas ela dignidade que com1Jete ao principe que nos rege, 
1Ua1s cedo ou mais tarde nos porão a coberto elas ameaças que se nos fazem. 

4. 0 Sirva-se v. ex." de beijar humildemente em meu nome e no dos emprega
dos d'esta legação a augrista mão ele sua alteza real o senhor infante r egente. 

Deus g uarde a v. ex. a Berlim, em 27 ele maio ele 1828. -111. 111
? e ex.1110 

sr. visconde de Santarem. :_Conde de Oi'iola. 

Officio 

d Ill.mos e ex .mos srs. - O officio que v. ex. as me fizeram a honra de dir igir em 
clata ele hontem causa-me . a maior satisfa-ção, por ver que o meu proc.eclimento, 
~ certo bem natural e guiado pelo sentimento ele meu dever, merece a approva

Çao ele dois ministros, cuja opinião por todos os motivos sei apreciar, e peçp a 
-v . e:x_ .as que acceitem as protestações d:o meu sincero reconhecimento. 
f: O offerecimento que v. ex. as tão briosa como promptamente se decidiram a 
~zer, por ass im o julgarem elo serviço ele sua magestacle imperial e r eal ficlelis

Slma, nosso commum amo e senhor, exig·e de mim igualmente todo o agradeci
: ento . Eu o acceito p elas mesmas rasões por que v . ex. as o fazem e com a mesma 

anqueza; acceito-o por agora em meu nome e no dos empregados el'esta embai
:a1da, e o farei igualmente no elos meus collegas, qne me encarregarem de assim 

c ec1ar ar. 



590 

V. ex. ns verão pela copia inclusa ela circular, que eu clirijo aos meus collegas, 
o que me parecen necessario dizer-lhes n'estas funestas circumstancias, em qne 
houvera sido pela minha. parte um acto de injusta dissimulação deixar ele lhes 
communicar a minha resolução e os motivos em que se fundou . Estou certo que 
nenhuni dos meus collegas será capaz de sacrificar o seu dever a considerações·. 
ele interesse ; màs ao mesmo tempo persuado-me que nenhum poderá duvidar (es
pecialrr1ente vistas as transacções pecnniarias pendmj.les entre Portugal e o Bra
zil) de receber da mão dos p lenipotenciarios ele sua magestade imperial e r eal fi
delíssima as prestações que forem necessarias para continuar a manter o caracter 
ele r ypresentantes do seu legitímo monarcha. . 

E este o lagar ele cleclarar a v . ex .as que, posto que chegasse do Rio de J a
neiro a confirmação da noticia de h.aver o senhor D . Peclro IV completaclo a su~ _ 
abclicação, comtudo vendo que o decreto que sua magestade para esse fim publi
cou é funelaelo em premissas que se não verificam; e considerando mais que o 
mesmo decreto já me não póde ser officialmente communicado pelo canal que até 
agora era competente, e elo qual me vi obrigado a desligar-me, julgo não dever 
fazer-me cargo, nem clar -me por entendido ela sua existencia, emquanto sua ma
gestaele não for servido fazer-me constar que o r econhece subsist ente, no qual caso 
transferirei immecliatamente, como elevo , o meu preito, homenagei)l e obeeliencia 
d'aquelle soberano para a sua augusta filha, a quem j á prestei o juramento com
prehencliclo no ela carta constitucional. 

D eus guarde a v . ex.'15 Londres, 27 de maio de 1828. - - In. mos e cx ."' 05 srs
marquez ele Rezende e visconde ele Itabayana. = JYlcwquez de Palmella . 

Officio 

Ill.mo sr. - T endo o 10.0 r egimento ele infanteria, e a officialiclacle e alguns 
inferiores do el e cavallaria elo mesmo numer o, que existiam em Santarem, assim 
como outros officiaes ele differentes corpos~. que ali se achavam, manifestado a 
firme r esolução de não pmjurar elo solemne juramento que por dever e gosto 
prestaram a sua magestade el-r ei o senhor D . P eelro IV, nosso legitimo sobe
rano; e não cedendo eu em sentimentos a tão briosos militares, nos pozemos em 
marcha para esta cidade no clia 24 elo corrente, aonde felizmente chegámos na 
tarde ele hoj e, pelo ·que me apressm·o de o participar a v. s .a a fim ele o faz er 
subir ao conhecimento ela junta provisoria creacla em 20 do corrente; sendo in
clispensavel que eu cliga a v . s . a que a escassez elo t empo faz com que não r~
metta o mappa ela for ça que n' este dia aqui chegou, o que farei logo que me sep 
possível. Queira v . s.a alcançar que me sej am dirigidas as compétentes ordens 
para · por ellas me dirigir, pois que conheço q:t,le não ha tempo a perder para elal' 
ttm methodico arranjamento ás tropas, e adaptar outras medidas tendentes á per
feita realisação ela grande obra emprehenclida . 

D eus guarde a v. s.a Quartel general em Coimbra, 27 ele maio de Hi28.-
111."'0 sr . J osé Baptista ela Silva Lopes . = Phmcisco Scwaiva· dct Costct R efoyos, 
brigadeiro gracluaclo . · 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele" manter a legitima auctoriclade de el-r ei 0 

senh?r J?. Pedro IV ha por bem 7 em nome elo mesm? augusto senhor, nomear 
prov1sonamente ao bacharel Antonió Alexandre Rodrigues de Oliveira para mem-
bro da con;tmissãci cl~ censura elos escriptos. · 

A r efer1da com:ri:nssão assim o tenha entendido. Porto em 27 ele maio de 1828.= 
(Seguem-se as assignat~Lras.) · · ' 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ele el-rei o 
senhor D. Pedro IV, at tendenclo á probidade, patriotismo e conhecimentos que 
concorr em nas pessoas do clr. Antonio Camello Fortes ele Pina desembargador 
elos aggravos e lente ele leis ; elr. Joaquim Maria de Andrade, le~te ele matheJ)JW 
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tic~; dr. Caetano Hodrigues ele ~Iaceclo, lente de philosophia; dr. Manuel Joa
qlnm Cardoso, oppositor em canones; dr . J Gsé F erreira Pestana, oppositor em ma
thematica, e do bacharel Antonio Migueis da Fonseca: os nomeia provisoriamente, 
em ~orne do mesmo augusto senhor, para membros ela commissão ele censura elos 
oscnptos que houverem ele publicar-se pela imprensa na cidade ele Coimbra; e 
para os seus trabalhos se r egulará a commissão pura, simples e exclusivamente 
pelo decreto de 1 8 ele agosto ele· 1826, e instrucções que o acompanharam, por 
ser a uni ca legislação a este r espeito . 
P As auctoridades a quem competir o tenham assim entendido e façam executar. 

orto, 28 ele maio ele ~ 828. = (EtJguern-se as assignatums.) 

:ru:anifesto 

A junta provisoria encarregada el e manter a legitima auctoridade de el-r ei o 
senhor D. Pech·o IV, faltaria a um dos seus mais importantes deveres, se clei
:x:asse de manifestar á nação portngneza, ás nações ela E uropa e ao mundo inteiro, 
os v~rclacleiro s motivos que a determina-ram em tão sisudo e'mpenh0; se deixasse 
u.o s~lencio as graves rasões que justificam o nobre e clenoclaclo esforço com que 
0 brwso o leal exercito, unido em sentimentos a um povo fiel, correu ás armas 
para coadjuvai-o na justa empreza ele manter illesos os direitos ele um soberano 
adorado, ele salvar a nação de um opprobrio, que nunca maculára as paginas ela 
sna historia. 
, A nação portugueza, na qual o espírito ele lealcl~ cle e amor aos seus mon~rchas 
e lnn justincto, pôde enxugar as lagrimas, que lhe havia arrancado a morte ele 
11m rei elemente, com a elevaçi'lo ele um rei legislaclor, o senhor D. Pedro IV, 
ao throno ele seus maiores . A sua auctoridacle foi r econhecida e em seu nome 
e:x:ercitacla, desde aquelle doloroso instante, não só pelos subclitos portuguezes, 
:nas pelas 0utras potencias, que não tardaram em acr editar os seus ministros 
Jllu.to da r egencia que o senhor D . J oão VI. tinha nomeado, ratificando n 'esse 
~cto o reconhecimento que havia j á feito elos dir eitos elo mesmo senhor á corôa 
c e PortugaJ, pelas cartas r egias de 13 ele maio e 5 ele novembro ele 1825. A mais 
tanquilla e geral obediencia marcou por toda a parte aquelle reconhecimento. 

111 movimento generoso e concebido na alta sabedoria do senhor D. P edro IV 
produziu um acto ele que são raros os exemplos na historia . O senhor D . P e
ch:o _IV renunciou ao poder pleno e absoluto, que seu augusto }Jae lhe havia tra.ns
lUltticlo; e conhecendo que os nossos males provinham ele uma administração 
qlle ntmca pôde ser boa com uma defeituosa organisação política, procurou cor
tal-os pela raiz, dando á nação instituições capazes ele r emediar as necessidades 
publicas e accommodachs aos progressos que o espírito humano tem feito na es
trada da civilisação. 

Este bene:6co presente, este pacto ele alliança entre o rei e os seus subditos, 
po~ em combustão espíritos inquietos, homens egoístas, que, invoeancl o obj ectos os 
lllau; sagrados, só tinham em vista conservar a presa que haYiam empolgado, 
Pa1:a continuarem a beber o sangue ela nação. Desagradava-lhes uma lei que põe 
fre10 ao crime, que reconhece a virtude e o merecimento ; e, t ranspondo todos os 
~~veres , ousaram logo duvidar elos direitos de seu auctor, e em breve disputar-

os com as armas na mã.o ; contradizendo assim e elo moclo mai s pe1juro o seu 
rrop~·io facto, e manifestando ao mundo que a perfidia sómente, e o seu mal en
enchdo interesse, exa o soberano elos se1\s corações . 

fac ~e o bravo e fie~ exer~ito clebellou ~ exp~llin para solo estran_h? tão abjecta 
t . Çao; se liD1a naçao am1ga, fiel e a.nt1ga alhada, observando r eligwsamente os 
I atados, nos enviou rapiclos soccorros ; poderosos inimigos, fóra e clentro do r eino, 

foderam coD,seguir o que a for ça ~ a ;iolencia não c?nseguíra; poderam par~lysar 
odo o. andamento da carta constltucwnal ; per segun .os amantes do Eeu r e1, das 
~~vas Instituições e ela felicidade da sua patria; tenta:·am inc~ispor o senhor D .. P~
t 1 ~. IV contra aqu~ll~s mesmos portugueze_s que havw:n s_ustentado os .Eeus chrei
l os' ousaram clenegnr o seu leal procedimento, attn bumdo-lhes prOJ ectos que 
10

ll1 em algum sensato póde formar na Europa. 
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'l'udo elles soffriam resignados, porque a r evolta nunca foi a sua divisa: sab~n1 
expor ás vidas, quando o dever os chama; porém nunca sopr;:tr o fogo da di scorch a. 

O senhor D . P edro . IV, em tanta distancia dos portuguezes,, aêreditou, ero 
taes circumstancias1 ·que a nomeação elo senhor infante D. Miguel para seu lagar
t enente e r egente d' es tes r einos seria o meio mais efficaz para manter o socego, 
comprimir partidos, e r estab elecer com mão segura e firme a coucorelia e har'ro?
nia : do senhor infante D. Miguel, qne tendo jurado a carta constituc ional, havHL 
dado a maior prova de obediencia ao seu rei; que tendo contrahido esponsaes 
com a senhora D . Maria II, tinha dado a maior prova ele reconhecimento elos 
direitos ele seu augusto irmão ; elo senhor infante D . Miguel, que publica e espon
taneamente tinha clesapprovado o proceder ele um punhado de bandidos, que, to
manclo o sen nome por divisa, e abusando ela siuceridácle do povo, tinh:-~m levan
tado o estandarte da r evolta. 

Quem não esperaria que o r egresso cl'aquelle pxincipe ao seio da sua patria, 
ao seio da família portugtieza, ía sanar todas as feridas, que ainda gotejavam 
sangue! Todos nutTiam lisonj eiras esperanças ; mas em quão diversos sentidos ! · 

Aquelles que só t êero por timbre obedecer ao seu r ei, obedecer á lei e pro
mover o bem ela nação, nutriam as esperanças, de que esse bem ía ag-orn, a con
solidar-se; os inimigos, porém, elo r ei, ela lei e ele toda a ordem r espiravam o 
espírito de ving·ança, e só d 'ella nutriam as esperanças . Anciosa suspirava toda a 
nação , porque a voz de um príncipe, encarregado ele tão altos destinos, no eo
meço ela mais brilhante carreira, lhe assegurasse os vrincipios ele justiça, que 
fariam a base elo seu governo, os princípios ele fraternal união, que deviam enla· 
çar todos os portuguezes, fazendo-lhes esquecer antigas desavenças ; anciosa esp~
rava a nação ver reiterar e pôr em efl'eito os desejos que aquelle príncipe havw: 
manifestado nas cartas que ele Vienna el' Austria tinha dirig\clo a sua irmã, a se
nhora infanta D. Izabel Maria, então r egente ; porém um morno silencio clei:x:on 
oscillantes as melhores esperança~ e os maus estabeleceram as suas . . 

Um tremendo juramento, prestado tí face ela represe!ltação nacional e dos ml
nistros de todas as nações da Europa, do modo o mais solemn e e magestoso, e~
treitou ele novo os vincnlos ele ob ecliencia que ligavam o senh or infante D . :Ml
guel, que em nome de el-rei começa a governar. 

A velocidade elo r elampago não ignala a r apiclez dos passos r etl·ogrado s .que 
desde o seu primeiro desenvolvimento presngiam o funesto acontecimento que 
des1)ertou a lealdade portugueza. 

A imprensa, ha muito agrilhoada, gemia ao firm ar os mais sediciosos cara
cteres. Imprimiam-se escriptos, em qne se procurava demonstrar que o senhor 
D. Pedro IV tinha perclido o direito á corôa ele Portugal, e que o senhor infante 
D . Miguel era o nosso r ei e absoluto; recommeudava-se que fo ssem por toda a 
parte propagados; c os amigos elo r ei e da lei eram n'ell es insultados, eram ata
cados com a mais grosseira ·impudencia ; o espírito publico agitado, fascinado 
e as tochas da r ebellião accesas ele todos os modos. Era no sagrado r ecinto elo 
palacio c1ue um bando de perclidos assalariados, praticavam os maior es desacatos, 
insultando o senhor D . P edro IV, que até em seus clelirios votavam á morte, 
atacando as auetoriclacles mais respeitaveis e os cidadãos mais probos. 

E taes factos eram tolerados, eram animados á fa ce de nm ministerio, con:
posto de pessoas, entre as quaes havüt alguem, que decididamente se tinha mant
festaclo contra os direitos do senhor D. P ech·o IV, emquanto aquelle ministro, 
que gosava da opinião e cqnfiança elos ~obm·anos, íntimos alliaclos elo mesmo au
gusto ser:hor, fôra cles1)ediclo do serviço . 

O cnme toma raptdamente o logar ela virtude. Os bravos mi).jtares, que ob~
cle~enc~o .ao governo ele el-rei tinham exposto a viela em clefeza de seus inauf'en
vels cbrmtos, t?dos os e~pregados , que tinham sustentado o se n cl~ver, são, em 
nome ele . el-rm, p~n:egl'aclo s , substituídos por homens conheciclam entc rebelde~ · 
A cobarcha e a tra1çao occupam o logar do valor e ela lealdade; o horisonte poh
tico se escurece, e tudo ofr':rece a mais horroro sa perspectiva; tuclo mmuncia iL 

mais espantosa procella; ass1m um desalento universal paralysa toclo s o~c; movimen
tos elo corpo social. . 

, 
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- O abatido commercio expirou, c o proprio governo sentiu os resultados de tão 
doloroso estado na falta elas rendas publicas e no descredito nacional. 

A representação nacional é dissolvida, sem ter em sido verificadas as circum
stancias que reclama a car ta, e com o bem conhecido fim de afastar para o 
l~nge quem podesse . :fiscali sar os actos do governo. Deixa-'Se de convocar imme
cba~a~ente uma nova camara dt:1 deputad.os, infringindo duplicaélamente· um dos 
1nms mter essantes artigos da mesma carta. Uma junta se forma com o apparente 
pretextô de dar novas instrucções, e o acto ela, sua Cl'eação é a subversão d;:t. 
carta. 

Promovem-se poi.· toda a pa.í-te, com a mais torpe seelucção e com a maior vio
lencia, actos ele pcrjurio, actos ele r ebclli?to, pedindo ao senhor infante D. Miguel 
que houvesse ele acclamar- se r ei absoluto, e acclamanclo-o ele facto em muitas 
partes. T aes procedimentos são acceitos e até louvados ; e a exaltação, _ que esse 
louvor _produz, augmentap.elo o furor elos malvados, prepara a Portugal umas vos
peras sicilianas. 
. Que fazia a nação portugueza? Soffria com magestoso c clesapprovaelor silen

CIO tantos males ; gemia, mas não ousava levantar a voz, na per suasão _ele que, 
obedecendo, obedecia ao seu rei legitimo, porque em nome cl'esse r ei se machinava 
a usurpação . 

. Mas poderiam subclitos fieis conter os sentimentos leaes, que lhes ferviam no' 
peito, ao V<?r coroados os esforços dos inimigos elo senhor D . P edro IV? Ao v.er 
rompm· o pacto social? Ao ver chamar, com a mais decidida usurpação, os esta
dos elo r eino? Os es tados elo r eino,-que haviam tomado uma nova fórma com a 
carta constitucional, e que só, em conformidad e com esta, podiam ter uma exis
tencia? Não ... e os monarchas todos elo mundo, e as nações todas, com funda
mento riscariam Portugal ·da lista elas nações, ;:tO ver que os portuguezes soffriam, 
qt~e em despeito elo principio ela legitimidade, que faz hoj e a base elo direito pu-

- bhco ela Europa, fosse usurpada a corôa ao senhor D. Pedro IV; ao ver que os 
po_rtngnezes não sabiam defender as institui ções _ que magnanimo lhes dera aquelle 
re1; ao ver, emíim, que os portuguezes, com tanta facilidade, quebravam o jura
lllento que tão solemnemente haviam prestado. 
~ Os ministros das cliversas potelicias estrangeira13 tinham cessado as suas func- 

Çoes junto elo governo ele Lisboa; facto demonstrativo· elos sentimentos elos seus 
soberanos, que La viam reconhecido o senhor D. · P edro IV, a abdicação na se
nhora D. Maria II, e a carta constitucional ; facto demonstrativo da etfectiva mu
dança ele governo. E os portuguezes haviam de ficar tranquillos, slevoranclo o seu 
proprio opprobrio e festejando os f erros? .. . 

Sempre foi para defencler os seus r eis jurados, não para tirar-lhes o sceptro, 
gne a nação portugueza correu ás armas. Não foi a nação portugueza a que eles
tbronou_ o infeliz senhor D . Sancho II, mas sim alguns nobres descontentes_ e al
guns ecclesiasticos orgulhosos, a quem favorecia o espírito ele dominação temporal, 
que a côrte ele Roma, em tempos ele barbaridade, tinha manifestado. 

Foi preciso um esforço; o brioso exercito portugnez, sempre firme na honra 
e na_ obecliencia ao rei, secundou a nação que o sanccionou, elegendo a junta 
Pl'OVJsoria, que ha ele manter as importantes funcçõ es de que se encarregou, em 
llome elo senhor D . Pedro IV, e dar as mais energicas providencias, até receber 
as suas r eaes determinações, ás quaes jura, á face ela Europa inteira, obedecer 
consta11temente. · . 

A convicção, que tem a nação portugueza, da justiça ela sua causa, aug~enta 
hs seus proprios recursos, faz-lhe nutrir as mais bem· funclaclas ·esperanças ele que 

a ele merecer o agrado e a cooperação elos soberanos ela Europa; de que ha ele 
al~ançar a protecção elo Deus ele Affonso Henriques, protector dos reis legítimos, 
~llJo poder se tem manif<?staclo na felicidade e rapidez com que todos os bons 
Portnguezes se t êem apinhado em roda ela junta provisoria. 

1 "' O desvairamento elos espíritos tem de acabar. Os que em boa fé t êem errado 
lao ele esclar ecer-se, e confundir-se-hão os que se interessam em propagar o erro, 
~ara chegarem melhor aos seus fins. Um raio ela verdade afugenta as mais clen
sas e escuras nuvens, alumia o mais espesso horisonte. 

38 
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O ·senhor D. Pedro IV é o r ei legitimo .clc Portugal. E se o não fosse, reco-
nhecei-o-Iam os soberanos da Et~ropa? . 

O senhor D. Pedro .IV não é um estrangeiro; a senhora D. lVIaria ela Glona 
é portugneza; ella nasceu em tempo que o Brazil pertencia á familü1 europêa; . e 
se casos extraordina6os r elaxaram os vínculos que prendiam os brazileiros e hoJ e 
constituem uma :q.ação independente, nem por ser imperador do Brazil deixou ·o 
senho1• D. P ech·o IV de ser r ei ele Portugal, nem sua augusta filha, princeza ela 
Beira perdeu a qualiclacle de portugueza. 

A~ côrtes ele Lam.ego probibem, sim, que o r eino de Portugal recáia em uDl 
estranho, mas não, que um rei portuguez adquira npvos r einos e conser ve os seus 
estados. Consulte-se a historia, e a dos senhores r eis]). Affonso III, D. Affonso V 
e D. Manuel responcler~'t. 

Nunca esta disposição se alterou; e se os estados ele 1641 supplicaram lei para 
este "objecto, o senhor r ei D. João IV nunca chegou a promulgai-a, nem os seus 
successores. 

Se a nação tem exercitado o direito · ele dar-se um r ei, foi só na extincção elas 
dynastias; porém a dynastia de Bragança, a dyri.astia elo senhor D. Pedro IV, 
vive e reinar{~ sobre os portuguezes . Os portnguezes e o munclo civilisaelo conhe
cem muito bem a nossa histeria . e o dü·eito publico, para metterem em cluvicla 

. estes principias. Não . . . Elles ' os não contestam; são contestados por um bando 
ele ambiciosos perversos, que desejam estabelecer o seu egoísmo sobre a clesgraça 
da n'fição. · 

Os direitos, pois, él_o senhor D. Pech·o IV; a tentativa ele quebrantal-os; os ma
les da nação; a per spectiva ele uma guerra civil, ele uma dissolução geral; a im
possibilitlacle, em que tanta distancia collocára o senhor D. Pedro IV ele vindicar 
aquelles mesmos direitos, determinaram a junta a sustentar um movimento qne 
fará sempre a gloria ela nação portugueza, e ele um exer cito que offerece ao mundo 
o mais pasmoso exemplo ele valor, lealdade e virtude, defendendo o seu rei e as 
liberdades nacionaes. 

Taes são os principias el a junta provisoria; e seus membrçJS perclerão antes a 
vida, do que faltar a tão sagradas obrigações . . 

Porto, 28 de maio ele 1828. . 
Por-taria 

A junta provisoria encarregada c1e manter a legitima auctoriclacle de el-rei o 
senhor D . P edro IV, tendo na devida consideração o importante serviço que os 
estudantes ela universidade de Coimbra, alistados no corpo ele volnntarios acacl~-

- micos, fizeram, e a cooperaçãp dei seu brioso esfor ço o nobre exem}Jlo ele fideh
dacle, para ser destruída um a facção r eb elde, que clesgraçadamente havia tomado 
as m:mas contra os direitos do mesmo augusto senhor e contra a carta fundam en
tal ela monarchia; e attendendo, por outra parte , a que o alistamento auctorisaclo 
por portaria ele 23 elo corrente mez e anuo im}JOssibilita os que a elle concorre
rem n'est e semestre os seus r espectivos actos e exames, e nem é conveniente que 
nas actuaes circumstancia.s deixe ele aproveitar-se o seu r elevante 1westimo, nem 
é justo deixe ele attencler-se uma causa t ão extraordina;ria : ha por bem, em nome · 
elo mesmo augusto senhor; que todos os estudantes ele qualquer das faculdades 
e anno,. que dentro em quinze dias ela data ela mencionada portaria se alistare~, 
c effe?üvamente servirem emquanto o exigir a causa ela legitimidade ele e]. r eJ, 
?u seJam ~'aquelles que ·compozeram o r efericlo corpo ou outros, anim·aclos ele 
1guaes sentimentos de patriotismo e fidelidade, fiquem dispen sados elos ditos actos 
e exames , tendo sido habilitados pelas coLJ.gregações das suas faculclacl es para os 
fazerem, e. possa~ sem depenclencia d'elles· matricular-se em tempo competen-te 
nos ann_oS· Jmm ecbatos . E outrosim ordena que esta disposição se entenda tamb~n1 
a r espeito elos estudantes das aulas ele philoso1Jhia r acional e moral ele rhetonca 
e de geometria elo r eal collegio elas artes . ' 

O vice-reitor da universicl.acle ele Coimbra o tenha assim entendido e faca exe
cutár, dando á presente p ortaria a :o.ecessaria publiciclaeTe. Porto, em 28 ele maio 
de 1828. = (Segttem,se cts assignatnms.) 
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A jLmta provisoria encarregada ele manter a legiti)pa auctoriclacle ele el-r ei o 
senhor D. Pedro IV, firm e nos princípios ela carta e ela legitimidade, que pro
testa manter inalteravelmente, e por que só pugna ; qufl r enclo prevenir quo pes · 
soas mal intencionadas r enovem as clesastrosas sceuas ele julho prox.imo passado 
em Lisboa, incitando indivíduos (que pela sua ' desmoralisação ou poucos annos 
se tornam capazes de tudo) a que, por meio de palavras illegitimas e subver sivas, 
proclamem entre os tumultos g·overnos democraticos e r evolucionarios, e isto 
com ? depravado fim ele que a jnsta imputabilidade ele poucos se faça extensiva 
a m:utos e áquelles que só querem o seu r ei e a carta, que este lhes dera : de
termm.a mui positivamente ao clesembargador encarregado ela policia, e a todas as 
a~lctonclacles civis e militares, que, tendo estas reflexões na mais ponderosa con
Sideração, dêem todas as providencias effi caze~, para que similhant e piano não 
po~sa ter effeito; evitanclo por isso toclas as circumstancias que derem log·ar· á 
0Rl~tencia do mesmo, e tomando quaesquer medidas a este r espeito que lhes sug
gerlr a sua aptidão e zêlo pelo serviço elo mesmo augusto senhor. 

O clesembargador encarreg·aclo da policia e t odas as auctoriclacles civis e mili
tar~s a quem competir, o tenham entendido e assim o cumpram. Porto, 28 de 
ma1o ele 18281. =(Seguem-se as assignaüwas) 

P o rtar ia 

. A junta provisoria .encarregada ele manter a legitima auctoriclade ele el-r ei o 
senhor D. Pedro IV, t endo em consideração o quanto convem nas actuaes cir
cnmstancias haver na posição ele Coimbra um clelegaclo ela policia , que vigie sobre 
0 socego publico e dê immecliatas ]Jrovidencias contra os perturbadores, fazenclo 
por todos os m eios manter illesa a leg·itima soberania elo mesmo augusto senhor; 
~ attenclendo ao m er ecimento e letras que concorrem no bacharel Leonel Tavares 

abral: ha por b em nomeal-o provisoriamente para o· dito emprego, devendo 
?~mmunicar ao desembargaclor encarregado da policia cl'esta cidade tudo o que 
Jt gar conveniente, pru:a ser ]Jresente á junta pela r epar tição competente . 

. As anctoriclades a quem competir o tenham assim entenclido. Porto, 28 de 
lUa10 de 1828. = (8eguern-se as assignaturas) 

OrdeJtn do dia 

p Quartel no Porto, 28 ele maio ele 1828 . - A junta provisoria na cidade elo 

1
orto, encarregada ele manter a legitima auctoricla cle de el-rei o senhor D . Pe

~ ·o IV, acaba ele permittir, por decreto ele 25 elo corrente, que o batalhão ele 
ol~mtarios r eaes elo mesmo augusto senhor possa ser augmentaclo e levado ao 

lUa10r numero ele praças que queiram alistar-se; acaba igualmente ele honrar os in-

o h 1 N\im edital que se publicou sem data, depois ela integra cl'esta ordem cla jlmta, acrescenta 
c efe ela 'policia : 

fi «Por esta pmtaúa, que para conhecimento ele todos e sua exacta observancia se faz publica, 
8~a sobejamente demonstrado a toda:; as luzes que a junta provisoria jamais perde de vista, na 
ta a

1
navcgação politica, as duas cstrellas polares, oarta e seu augusto auctor. Firmes susten

dectt ?s elo throno. l~~itimo, z.eladores fiei~ ela liberda~le publica: a sabia junta.? que atrav~s 
a tt abalhos e v1gthas pres1cle aos clestmos ela patn a, mantem a carta, mas nao quer senao 
Ptlc~rta, e jamais permittirá que alguem se desvie da linha que nos trnça o rei legitimo, e fará 
pr Til~· C~m a severidade ela lei aquelle que usru: infringil-a. Taes são os sentimentos da j tmta 

OVtson a, taes elevem ser os sentimentos ele todos os bons portuguezes. ' 
do «O encal'l'egado da policia, animado dos mesmos sentimentos e fiel ao exacto desempenho 
si; seus deveres, empregará todos os esforços para evitar que os perturbadores · da ordem ·con
ba1~m seus perniciosos fins. Será plmiclo com toda a severidade qualquer paizano que se em
coU::'l,Çar c?m soldados e ele alguma maneira attentar contra sua honi:a, o que a policia vigiará 
ch f 0 mmor cuidado, e será inexoravelno castigo ; assim como se espera que r:;eus respectivos 
te~· ~s castigarão os soldados que se embaraçarem com paizanos, o que até aqui não tem acop.-

l C o, nem se receia, attenta a sua exempl ar subordinação e disciplina. 
ele "E para que chegue ao conhecimento ele todos a quem possa competir, mandei passar este, 
·de que se cxtrahirão exemplares para todo o circulo d'esta intendencia e as auctoriclacles a quem 

va pertencer., · 
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divichws que j~l. se acham alistados, e que ele novo se alistarem dentro do praso 
de quinze dias, com o distincto privilegio ele serem isentos do r ecrutamento ~le 
linha e milícias, r espons.abilisanelo-me, na qualidade de commandante, p ela admiS
são dos indivíduos que se alistarem. 

O acrisolado patrioLismo, a invariav el adhesão que os portuenses têem sempre 
mostr~do ao senhor D . Peeh·o IV, nosso legitimo re i, e ás instituições esponta
neamente outorgaclas pelo mesmo augusto senhor, são docnmentos anthenticos, 
pelos quaes o commandante do batalhão t em a certeza ele que todos correrão .a 
alistar-se · no mesmo, para defeza do throno e legitimiclacle de um tão g-rande rei. 

Ninguem ignora que o Porto foi quem nas r emotas idades deu o nome a Por
tugal; e todos sabem que p.or limitas vezes t em salvado o reino e os seus monar
chas, inesmo <Í custa elos. maiores sacrificios . E se os nossos maiores, ó pol'tneJ?:
ses, colheram os louros ela victoria na clefeza ch sua patria: quem vo·s r eta.rdarH1 
o passo para não corren1es a ali'star:..vos em um batalhão que tem por divisa o 
nome elo imperante, e por timbre defender-lhe a legitimiclacle e seus direitos {~ 
corôa portugneza? Ningnem, porque a vossa lealdade não soffFeria tal affronta. 

Eia pois, compatriotas met1s, correi ás armas, vinde unir-vos aos vossos concida
dãos; eu estou prompto a receber-vos, para que unidos melhor possamos conservar 
e manter illeso o throno ao melhor dos monarchas o senhor D. Pedro IV, ou pere
cermos todos, primeiro que lhe seja usurpado. Assim mostraremos ao mundo in
teiro a nossa lealdade ao rei legitimo, e que descendemos de verdadeiros e antigos 
}JOrtugnezes. =Manuel Gomes elos Santos, commanclante elo batalhão de voluntarios 
reaes de D . Pedro IV. 

P:roclanaaQão 

Quartel da villa da Feira, 28 de maio ele 1828.- Soldados :- O major com
mandante interino do r egimento r ecebeu a maior distincção pelo commando elo ba
talhão provisorio d'este regimento, que a junta provisoria acabou de conferir-lhe ; 
o vosso commandante confia em vós, e firm es nos juramentos que todos prestá
mos, não r econhecer emos outra legitima auctoricl acle senão a ele el-rei o senhor 
D . Pedro IV, sendo esta mesma que a sabia. junta provisoria defende e sustenta, 
e por cujos clireitos a maioria elos nossos companheiros de armas está prompta a 
cOJ;nbater seus inimigos. - . 

Camaradas, o vosso commandante espera de vós a mais exacta disciplina ; _e 
com o maior valor sacrificaremos nossas vielas a f?>vor elo rei e ela patria opprl
mida. Solc1ac1os, rporrer é nada, soffrer é muito! E elo vosso r estricto dever ser 
obediente á lei; esta determina que qualquer cidadão faça conhecer á anctoridade 
competente aqnelles malvados que pretenderem p erhubar a ordem; e se .estes s@ 
atrevere:rp. a querer tentar a vossa firmeza e conclucta, ignorando talvez que v~s 
sois os mesmos defensores da patria que ainda ha pouco hatestes e fiz estes fugn· 
para um paiz estrangeíro os r ebeldes contra a legitima auctoridade que defende
mos, correi logo a participar-m'o, pois entregues i:'ts severas leis da policia, estas 
os farão arrepencler de seus pla!llos. O soldado que cumprir este religioso à.ev~r, 
será por mim beneficiado e receberá de premio á sua fidelidade 2t)l400 :r éis, assJlll 
como igual premio darei úquelle que prender qualq~1er ioJJ.clividno que anele de 
noite pondo pelas esquinas papeis incendiarios . Camaradas, fugi d' estes mon stro~ ! 
entregae-os ás auctoriclades, que assim fareis os maiores serviços ao r ei, á p atn_a 
e á r eligião . = Ll&iz Ignacio de Gouveia~ major commanclante interino elo regl
mento de milícias da Feira. 

Auto 

Vereação geral e extraorclinaria ele 28 de maio de 1828, n' esta cidade do 
·Porto e casa da ill.ma camara, onde forarp. v inclos o clr. juiz ele fóra dq cível, v~
readores immediatos, bem como o procuraclor da ciclacle, tamoem immecliato ; jul
·zes almotacés e mais pessoas da governança, bem como o jniz elo povo, procura
dor, escrivão e mesteres ela casa elos vinte e quatro, todos abaixo assignaclos. 
Aqui n'esta mesma vm·eação foi por todos, geral e unanimemente accorclaclo, que 
muito ele suas espontaneas vontades e sem a menor coacção, por este revogava.J)l 
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e . haviam por ínito e nullo o auto da camara, em que se tinha acclamaclo ou pe
~tlclo ao serenissimo senhor in~a?-te D. Migue.l se ar~·ogasse ~ titulo ele r ei ab.so- .. 
uto de Portugal e seus clom1mos, por ter s1do o cltto auto ülegal e fiubvers1vo a:. legitimidade elo nosso augusto soberano o senhor D. Pedro IV, e elas institui
~oes que liberal e espontaneamente nos outorgára, o qual auto j amais teria exis
tido, . se. não fosse a coacção em que a perfi.clia de alguns poucos ele inclivicluos 
c?nstttmu os fieis e houraclos habitantes cl ' esta h!3roica cidade, abusando da aucto
l'ldacle e força publica, que para esse fim antecipadamente· se lhes havia confiado, 
kara. ser o timbre e brasão dos portuguezes, e principalmente elos portuenses, a 

clelidade á r eligião, á patria, ao throno legítimo e ao juramento, que uma vez 
~re~taram. E u'estc mesmo acto, propondo o cidadão, o clr. Carlos Vieira ele Fi
gueiredo, que convinha antes ele mais nada ser visto esse auto, que por este re
vogam, para se conhecer os. princípios e rp.otivos em que se fundaram as pessoas. 
fue n'elle fig·nraram; foi respondido pelo dr. juiz de fóra, que se não podia satis-
azer ao exigido por não apparecer o escrivão d'esta ill.ma camara, em poder de 

qnem se acha o livro das vereações em que elle foi lavrado. E para constar man.
claram fazer este auto, que todos assignaram. E eu João Joaquim de Oliveira e 
~~stro, pelo respectivo escrivão, o escrevi . = Antonio ela Cunha e Vasconcellos, 
Jtllz ele fóea elo civel = D . Antonio de Amo rim da Gama Lobo, immediato verea
dor = João J.l!IonteiTo ele Cm·vallw, vereador immecliato =Antonio Fm·1·eiTa Velho, 
F~'Octu·adoe da cidade, immcdíato = José l!'o1·twzato FmTeÍ1·a de Casl·ro, juiz ele 
ora elo crime = Manuel José Lopes Pacheco, bachare l formado em medicina = 

Joa7.uim José Vaz, actual Jtú.z almotacé = Custodio Lttiz de il!fú·ancla = lvianttel 
Joa~uún do Otttei?·o, synclico da i!!. ma camara = João Ed~ta?·do ele AbTett 7àvCL?·es, 
e~cnvão dos degradados= J.l!Ianuel Alvcwes dct C?'llZ = Antonio da Silva G~tima
?'aes =João Antonio F?·ede1·ico Fe?'?"O =Antonio José Leite Fm·?·eim J.l!Iachado = 
Joaquim José de Sá Pa.ssos=Fmncisco Alva1·es dct Silvct= lie1·rnenegildo Balha= 
Caetano Joaquim de Oliveim =Domingos Victorino Alvm·es Ribei1'o = Antonio ele 
Soz.tsa .Fe?·reint e Fcwia =Antonio Montei To Alva1·enga · Jzmio1· = João Felix de 
B?·~to e Sousa = João Pe1·eim Baptistct Viei1·a Soares= José Joaq~tim de Olivei
?·a = .LÜJtom'o R1:bei?·o elos Santos Dias = Francisco Antom~o ele OliveiTa e Silva= 
~o sé. Hem·iques Soa1·es =João Salgado ele Almeida = Antonio da Sílw G-ttirnMMS 

Umo?· = B ento Ribeú·o ele Fan'a = J oão Baptista Ccwdnso Coelho == Manuel Ca?'
nei?·o Pinto= José C~tpe1·tino ela Costa Ramos= José Caetano do Co ztto= iVlanuel 
~sé fi'e?'?·ei-l·a Brcmelão = iVb:guel Joaquim Gomes Ccwdoso = P.ed·ro Antonio Som·es 

elloso = Diogo José Fe?'?'eÍ?'a Fortuna = F'nmcisco Fa1tstino da Costa = Caetano 
~o sé Vieint de A zevedo = F1·ancisco Xavie1· Nunes de ll!fatos = F1·ancisco ele Sousa 
ionteú·o = Antonio José da Silva Pe1·eint = Fmncisco ela Roclw Soa;·es = Anto-

1 • • ' 
tto ela Ctmlzct Bw·bosa. 

Declaro que confirmo tudo o que se acha escripto n'este auto, menos a coacção 
de que se falla, a respeito elos que assignaram· o auto antecedente, de que n'este 
se faz mençfio . = Ccl?'los Vieim de _ Figuei?·eclo =Constantino Ant01âo Alves rlo • 
l'ctlle = Joaquim ela Costa Limct e Cunhct = Damas o ela Silpâ G~túnarães 1 juiz 
do ~povo = Joaquirn da Costa Lima SamzJaio_, escrivão elo povo = João Coelho= 
Joa.o Alves Smtto Maio1· =José de Pinho elos Santos = Antonio ele Almeida Car
~~lho = Mamtel P e1·eim ela c~mha =Ped1·o JJ!Icwques da Silva=Joaquirn Ribei1·o 
~lva=João F1·ancisco. Mmyues=Joaquirn José dos Santos . 

Est{t conforme o ?rjginal. =João Joaquim de Oliveim Casl1·ó. 

Officio 

(N. 0 H O reservado) 

I!]. mo e ex . mo sr. - Hecebi o de~pacho reservado que v . ex. a me dirigiu em 
data de 22 de março proximo passado, incluindo explicações elo que se tem pas
sado n'essa côrte depois da chegada do serenissimo senhor infante regente, e das 
;ausas que necessariamente cleviam produzir taes effeitos, com ordem ele SLla al
leza r eal, de pôr este governo .ao factó ele toclos estas circumstancias . Não p~1cle 
c ar a devida execução a estas ordens, porque sua magestacle o imperador e o VICe-
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chanceller conde de Nesselrode se acham ausentes cr esta capital; mas servir-me
hão as noções que sua alteza real me mandou transmittir para regular-me nas 
praticas que posso ter com os meus collegas e outras . pessoas d'esta côrte, bem 
como para combater as àsserções atrevidas que se succeclem todos os correios nas 
gazetas francezas e allemãs, e principalmente nos jornaes inglezes . Eu j á tive a 
honra ele apontar a ·existencia cl'este mal, bem como ele suggerir o r emeclio . 

Não obstante ter dito a v. ex . a que, em rasão da ausencia do soberano e do 
seu ministro, não pod.ia dar execução às ordens qlle me transmittiu, posso toda
via infor-mal-o ele haver, pouco mais ou menos, antecipado a execução cl'essas 
mesmas orclens. _ 

Em varias conversações que tive com o conde ele Nesselrode, e principal
mente na vespcra da sua partida d'esta côrte, oppuz sempre ás queixas que rue 
fez ácerca elo que se passava em Portugal, que cumpria que sua magestade im
perial e o seu governo suspendessem a sua opinião a esse respeito até saber ao 
certo o que se tinha passado, e, sobretudo, até apparecerem factos que poclessem 
desculpar a opinião que se queria formar; que tudo quanto se tinha passadQ era 
inconstitucional e tinha por objecto de abrir a estrada para chegar ao fim- que, 
tanto o imperador como os mais governos seus alliaclos, tinham aconselhaclo de pôr 
em pratica. O melhoramento e urgentes moclificações ela carta, a fim ele a pôr em 
harmonia com as nossas antigas instituições ; que para isso era necessario a r e
forma no exercito, o qual "clescle a chegada ela carta, e sobremaneira nos tres roe
zes que precederam a elo ser enissimo senhor infante, tinha sido reformado n'outro 
sentido pelo governo então estabelecido; que sobretudo tinha sido de absoluta ne
eessic1ade o clissol ver a camara dos eleputados, cuj a tenclencia era patente, e ~ão 

_podia deixar de ser outra, quando se examinavam os elementos ele que tinba s1clo. 
composta; que cumpria separar na natureza elas leis e r egulamentos (incluindo 
n'estes o ela reg·encia' que ella tinha preparado, os qnaes, se passassem por aro- · 
bas as camams, poriam o regente no terrivel elilemma, se os sancciom.sse, ele ficar 
nullo e impossibilitado para o futuro de corresponder á expectação dos soberanos 
e ela nação, se lhes pozesse o seu veto) ele entrar em. uma lucta arriscada com a . 
mesma camara, que de antemão se tinha preparado para a sustentar; que alelll 

' ele t ão ponderoso como m·gente motivo, só dissolvendo a camara poderia sua ·al
teza real proceder a emendàr o r egulamento para as eleições; das quaes depende 
inteiramente o futuro e conveniente andamento das côrtes; que a lucta acima 
apontada, bem como a natm·eza do r esultado d'elJa., t inham sido antecipados pelo 
partido clemocratico, como provava a vinda apressada do general Saldanha a Lis
boa, onde de certo não teria ido, se elle e o seu partido em Londres não julgas
sem que as cousas em Lisboa tinham. tomado a direcção que tinham convindo 
dar-lhe.; que, finalmente, a emigração de Lisboa nada provava contra a direcção 
que se dava <l.s cousas, porque, com um2, ou duas excepções, todas as pessoas que 
tinham saído ele Lisboa er~m ali marcadas pela exage1·ação dos seus principias-

Ao mesmo tempo que vo n dizer a v . ex .<L que estas minhas explicações produ
ziram. effeito , é da minha obrigação, a risco mesmo ele desagradar, ele acrescenta:r 
que ellas não destruíram a impressão que no espírito elo imperador e do seu ml
nistro fizeram relações officiaes, tanto de Lisboa como de Paris e Londres, eDl 
que os agentes russianos têem v .. tt:ribuido a sua alteza o serenissimo senhor infante 
intenções que elles não têem tido escrupulo de caracterisar quasi como r esoluções 
adaptadas. E foi em consequencia d'iBso que este vice-chanceller me disse que 
me devia lembrar que seu augusto a.:mo tinha sido o primeiro a r econhecer que o 
serenissimo senhor infante tinha, como o senhor D. Pedro, direitos .que culllpria 
fazer valer; que a Europa tinha r econhecido tanto uns como outros ; que por con
sequencia não podia agora esperar que se rompesse a harmonia d'estes dir.eitos, 
e que, se desgraçadamente tal cousa vie:sse a succecler em Portugal, os ministros 
elas r es1)ectivas potencias se 1:etirariam de Lisboa. 

Confesso a v . ex. a que fiquei atordoado com este discm·so; não obstante re
pliquei que não entendia como se podia attribuir ao serenissimo senhor infante o 
que, segundo as r elações em que s. ex .a se fundava, parecia .ser desejo, e, como 
dizia uma cl' ellas, voto quasi ge?~az da nação i que em tudo isto via uma torrente 
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formada "pelo desgosto e descontentamento nacional, que produzia a dependencia 
em que Portugal se achava elo Brazil, etc., etc . 

Não elevo occultar gue o conde ele Nessehode não me pareceu convencido lJor 
estas rasões, e para que v . ex ,a t enha dados para julgar ele facto elo moclo de 
P~ns~r elo imperador a r espeito elo. que se passa em Portugal, direi que, em au
ch encla. que deu a este emb:1ixaelor aus~riaco, sua magestacl e impm~ial lhe pergtm
tou quaes emm as noticias que a sua côrte tinha ele Lisboa. 

O embaixador r epetiu o mesmo que este governo Y~ sabia, e acrescentou que 
seu augL1sto amo não o podia acreditar, mas que não obstante tinha mandado or
d~m ao seu ministro em Lisboa ele partir, se desgraçadamente aquélla informação 
Yl~sse a verificar-se. A isto respondeu o imperador que muito estimava saber que 
0 Imperador ela Austria e elle pensassem elo mesmo modo a este respeito, e que. 
Ís mesmas instrucções mandadas ao conde ele Bombell~s receberia o barão ele Pa-
ença. 

A_qui é o logar de pôl' fim a tão desgraçado assumpto, invocanclo a benigni
dacleN elo serenissimo senhor infante r egent,e, para que se digne releval-o em at
tençao ao motivo c1ue me cl eterminou a tratal-o. Faltaria á minha obrigação, á 
.verdade, á devoção que professo á sua augusta pessoa, se deixasse de o fazer, e 
estas são outras tantas rasões que me obrigam a acrescentar , para que o mesmo 
augnsto senh01; conheça ao cer to o modo ele pensar cl'este governo, iclentico, por 
q~lanto sei, com o elos seus alliaclos, que, á excep ção elas modificações e altera
çoes que confessaram ser necessarias na desastrada carta, tanto es te soberano 
como os mais não r econhecerão mudança alguma em Por tugal, e se conformarão 
ao que a este r espeito fizer a Inglaterra. 

Resta-me agora accnsar a recepção ele outro despacho de v. ex. a, com data 
cl~ ~ de ~bril proximo passado, acompanhando duas cartas ele sua alteza o sere
Rssn;no senhor infante r egente para sua magestade o imperador ele todas as 

,ll!>Slas, em uma elas quaes sua alte:,a me acreclita, para continuar . a r esidir 
n. es~a côrtc na mesma qualicbde ele enviado extraorclinario e ministro plenipoten,
crano, ele que tenho estado r evestido ; e na outra manifesta o mesmo ser enissimo 
senh?r o seu agradecimento a este soberano pela par te que t em tomado a bem elo 
que mter essa a sua alteza. Guardarei a primeira cl'estas cartas em men poder até 
á volta elo imperador a esta côrte, e r emetterei a segunda ao conde' ele Nessel
rocle, para que a entregue a sua magestacle imperial. 

Incluo um supplemento extraordinario elo Jo1·nal de S. Petm·sb1..wgo., pelo quàl 
v. ex. a ficará informado ele tudo quanto aqui se sabe elo exercito . Eis-aqui o que 
a~tualmente se póde mandar cl'esta côrte, e isto mesmo tarde e quando é j á sa
blclo por outros canaes . Em rasão cl'esta pemu·ia1 e quasi falta total ele noticias, 
se resolveram a maior parte elos meus collegas a partir ele Petersburg·o com li
cenca 

A. vista elo referido não se admirará v. ex. a ela r aridade e nenhum interesse 
dos 1neus officios durante a ausencía elo imperador e elo conde ele Nessehocle . 

D eus guarde a v. ex.a S . Petersburgo, ~de maio ele 1828. - In .mo e ex.mo 
sr. visconde de Santarem. = Raphael ela Cntz G-uer1·ei1·o. ~ 

"' 
. A Gazeta de Lisboa) prosegnin~o nas refl.exõe.s contra o movimento da segtmda 

01clacle elo r eino, publicou este artigo : · 
l «Lisboa, 28 de maio .-0 espír ito r evolucionario, que desde a luctuosa epocha l e 1~20 t ePJ. acarretado as maiores calamiclacles sobre um r ein9, por ta.utos titu-
os cl1gno ele melhor sorte, acaba ele pôr novamente no Porto em agitaçrio os ele

mentos ela cliscordia civil. Um punhado ele homens, a quem é ocliosa a tranquilli
clacle. publica, e cujos nomes sempre fig·nraram nos fastos da r evolução ; homens 
a cuJos olhos os mais pi·eciosos vínculos da sociedade humana são um phantasma, 
e a magestacle elos legítimos príncipes ela terra uma chimera, se ajuntam, ji~ não 
n_as trevas, porém á luz elo dia, a fim ele abrirem ele novo as mal cicatrizadas f~ 
rlclas, que as políticas innovações têem causado á nação portugueza . Co~ S~Crl-
ega ousadia fallam ela .força dos juramentos, quando nenhum ha que elles cons1cle-
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rem sagrado; faliam do respeito ás leis, ao passo que i_ndigna e es·candalosamente 
as calcam aos pés; ousam declarar-se defensores ela carta constitucional, quando 
ab-ertamente violam um elos seus mais positivos artigos, que veda e prohibe a 1·ezmião 
da jo?'ÇCt cmnada sem consentimento dct legitima cmctoTiclade! Taes são os homens 
que se atrevem a levantar as bandeiras da re;;olta e a descarregar seus golpes no 
coraçlío do estado, golpes que ele certo seriam funestos para a nação, se esta não 
tivesse na inconcussã firmeza e na provada fidelidade dos amantes do throno um 
adamantino e invencível escudo contra os ataques elos jui·aclos inimigos ela sua 
gloria e do seu renome. · . 

((Pedindo a naçã.o portugueza legal e justa illnstração, r elatintmente ~ís lets 
fundamentaes do r eino, exerce um direito qne ,pertence e tem sempre pertencido 
a todás as nações cultas da terra. Porventura commette ella alguma violação dos 
direitos alheios quando exerce os que indi sputavelmente lhe competem? T erá _o 
augusto príncipe, qtw hoj e preside aos nossos destinos, menor r asão pant anmnr 
aos votos dos corpos mtmicipaes . do r eino, elo que tiveram outros imperantes pu.r~ 
tomar na sua elevada consideração os votos dos seus r espectivos estados ? Não fot 
acaso por este mesmo principio que teve logar a dissiclencia elo imperío do Bra
zil? Sendo a tropa um corpo que pelas leis organicas ela sna instituição é essen
cialmente passivo e obecliente, tem ou poderá em tempo algum ter o clireito ele 
decidir a r espeito ela legislação ela monarchia:, como aconteceu no anno 12 em Ca
diz e na mesma cidade do P orto em 1820? 

c<É para atalhar tão grandes males que o nosso illustraclo governo acaba ele 
adoptar as medidas mais decisivas . Já soou a voz do augusto chefe da nação por
tugueza por meio ela proclamação que na nossa penultima folha deix{unos tran
scripta . Qual será o portuguez, digno ela briosa nação a que pertence, que não 
acuda rn·essu1·oso a tao ,expressivo chamamento? .Á voz do príncipe excelso eDl 
cujas veias circula o sangue elos Bourbons, ele um príncipe leg·itimo descendente 
dos nossos r eis, quem vacil lad um só momento em seg·nir o clictamen ela honra? 
Qual será o militar que não voará debaixo elo estandarte ela ficleliclacle para esma
gar no proprio cov:il essas víboras que agora ergL1em a venenosa cabeça contra a 
patri?<, que infel.izmente as nutriu no seu prop,rio seio? 

<<Céus ! D epois ele tantos estragos e ele tantos horrores ele que este reino te1n 
sido victima, ainda lhe faltará offerecer ás nações ela Europa novo exemplo elo 
mais atroz e execranclo fi.1ror revolucíonario? Ainda nos r estava, ó portuguezes, 
vermos n'este mesmo solo, tantas vezes testemunha elas victm·ias ela lealdade, le
vantadas sacrílegas bayonetas. Ah! que horror! A pena se r ccnsa a dizer o resto. 

<<Não contem, porém, com victoria esses que ha tanto sustentam desigual con
tenda com os verdadeiros defensores da r ealeza. Se o espirito ela Tebellião chegou 
de novo a contaminar uma naçKo que na . serie ele longos seculos ela sua l)olitica 
existencia se tem mostrado insigne pelos seus heroicos sacrifícios na clefeza dos 
seus princi1)es ,e elo seu Deus, é chegado o momento em que esse espírito pertur
bador ela sociedade humana vae ser lancado na tenebrosa mOTac1a ele onde saín 
para castigo e ruina elos doi s r einos peni~sulares. 

<<Leaes portugnezes, não o duvideis, o Deus ele Affonso Henriques protege 8-

no:o~a causa; elle nos é agora tão propicio, como outr'ora nos campos ele Ourique 
e amda recentemente em Villa Franca ela Restamacão ! » 

. _Pouco ~epois appareceu nas columdts .de .um ;upplemento a primeira noticia 
m1~tar satlsfactoria para a causa que advogava, seguindo-se a promulgação ~e 
:nmt~s actos g-overnamentaes, emquanto pela sua parte a junta provisoria faz1a 
msern·. na Gc~zeta o.fficial elo .Porto diversas proviclencias consoantes a consolidar 
o parttdo cart1sta, como tuclo se demonstra nos documentos adiante }ranscriptos. 

Rela-torio 

Senhor:- Tenho a honra de pôr na r eal presença ele vossa magestacle to elos 
os acontecimentos que n 'este r eino tiveram lo o·ar clesele o dia 25 elo corrente até 
hoj e. No clia 25 elo corrente se espalhou n'est~ cidade a noticia de que no Porto 
tinlut havido uma sublevação contra vossa magcstacle, e que ali se havia formado 
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uma junta que estava governando aqnella cidade á testa de oito mil homens; logo 
no mesmo dia correu que em Lagos o ln'Ímeiro batalhão elo regimento ele infanteria 
n. 

0 
2, junto com as milícias da mesm~1. ciclacle, e algLms inimigos elo throno e do 

altar, se tinham tambem sublevado (sobre cujo obj ecto levo á presença de vossa 
mag;estacle os o:fficios que me foram dirigidos) ; então o major .l'lhnuel Bernardo 
de Me~lo, commanclante elo segundo batalhão do mesmo regimento aqui estacio
n~clo , Junto com a sua officialidacle, / se apresentou no meu quartel general, e me 
~sse qu.e estavam deciclidos a anuullar o auto ele acclmuaçã.o que o honraclo povo 

esta Cidade tinha voluntariamente feito no dia 30 ele abril elo corrente anuo, e 
que, se eu não annuisse a isto, correria muito sangue n' esta cidade, pois que elles 
com o seu batalhão esperavam as tropas de Lagos e que fariam o que cletenni
nava!Jl; vendo eu esta resolução, mandei chamar o governador ela praça, o tenente 
coronel ele milícias, o corregedor e o juiz de fóra, e consultando com elles assen
t~mos q_ne não havia remeclio senão cecler á força, a fim ele evitar effusão ele san
gue, pms bastantes exaltados, inimigos elo throno e elo altar, haviam comprado a 
tropa, e ,n?io tínhamos n'esta cidade outra força para lhes r esistir senão vinte ho
mens de artilheria, pois que as milícias er am em mui p equeno num ero e tinham 
g~·audes cli:fficuldades para se poderem reunir. Attentas estas tristes circnmstan
Clas, aunuimos, com bem pezar de nossos corações, ·e n' esse mesmo dia, a sen 
salvo, fez a tropa e os exaltados revolucionarias um novo auto como bem lhes pa
~eceu, e obrigaram -as auctoridades a ir á ca.mara a assignar. No c'üa 26 come-ça
la~ a. mancommnnar-se os exaltados, inimigos do throno, para me assassinarem e 
ao JUiz ele fóra, pondo interinamente em meu logar o coronel de milícias ele La
~·o.s , José ele Mendonça, emquanto não viesse o conde ele Alva, e em Jogar elo 
JUlz ele fóra o ex-juiz de fóra Joaquim Antonio ela Costa Sobrinho; fomos avi sa
dos cl'este conluio no dia 27, e então n' esse mesmo dia entraram alglllls soldados 
ele .g·rauacleiros a desconfiar da traição que lhes urdiam os seus officiaes, o que 
constando-me, mandei chamar o major commanclante elo batalhão e lhe disse que 
en e.stava r esolvido a ir ~t frente cl ' elle pai·a lhe fazer ver o seu engano; que im
n:,eehata.mente desse ordem ao batalhão para se r eunir; e que todo o official que 
~ao. qnizesse acompanhar-me desde j á o havia por desligado, em virtude ela carta 
1 ~g1a que vossa magestade me tinha enviaclo ; aterrou-se o major com tal resolu
l a:o, e ás quatro horas ela tarde saí elo meu quartel general com o meu ajudante 
c~- or~leus , que n'aquelle momento acabava ele chegar cl'essa côrte, e fallei aos 
Pllmeu·os soldados que encontrei, clizenclo-ll!es que fossem buscar a bandeira a 
cas~ elo seu commanclante, pois que este . era um trãidor, e que m'a trouxessem; 
~utao um brioso soldado pôde tirar a bandeira e appareceu no meu quartel gene-· 
la~ seguido de dezeseis gTanacleiros ; n:wrchei para a praça com a bandeira na 
U:lllha mão, acompanhado elo t enente coronel de milícias Manuel José da Concei
Ç~o e Matos, e com vinte homens ele artilheria, . que juntos com as ordenanças ela 
bldacle, que ele toda a parte se me reuniam1 e alguns outros soldados elo segundo 
.atalhão com o capitão Gaspar de Villa Lobos, o tenente Cayolla e um sargento, 
~l:arneci as cinco bôcas ele fogo ·qtte aqui. existiam, determinado a clefeucler os cli
le,t~s ele vossa magestacle ; então o ma:jor commanclante se retirou com toda a 
~flicralidade, obrigou o batalhão a seguil-o, e se r etirou pela estrada ele Faro; 
oda a noite me conservei em armas até hontem e assestei a artilheria em cliver

sas -})osições, a fim de me defender no caso ele ser atacado; todas as auctoriclades 
111e desampararam, menos o juiz ele fóra e os o:fficiaes acima mencionados, e isto fhr .muito tem}JO. No dia 28 ele maclrugacla sentimos ao longe estrondo ele arti
. er1a, e poucas horas depois sonhemos ·que o dito major commaudante, depois ele 
~llstar o correio · que vinha para est.'l ciclade, marchára com o batalhão em direi-
)l~~a a Olhão, a unir-se com seis c~mpaubias ele milícias de ~agos, co~màncladas 
l 0 coronel J:V(endouca e pelo maJOr Chateaunenf, e que tmham partido a ata
car a p . d ,., , , h . . J "Ih . 1. t . lo 

c • ntça e .C aro; porem, que .o noso r eg1mento cte artl ena a r es amo~ac 
0~ hav1a r e_batido; venclo os soldados do batalhão n . 0 2 a traição elos seus officraes 

tos abandonaram e se me vieram entreo·ar n'esse mesmo clia pelas cinco horas da 
atde :::. 1 · J • ' em que entraram n'esta ciclacle entre vivas elos seus camarac as e Cte Im-

lllenso povo que, armado, estava disposto a defender os direitos ele vossa mages-
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tacle até ao ultimo extremo; n'aquella occasião fiz ver aos soldados a grande falta 
·que haviam commetticlo em desamparar a sua bandeira e o seu general; então 
resoaram repetidos vivas .a vossa ·magestacle 7 e vi correr as lagrünas elos solcl~clos, 
o que mostrava o arre])enchillento elo erro_ que a~abavam ele commetter . F-mal~ 
mente, hoj e, 29 elo corrente, tenho a glon a ele d1zer a vossa magestacle que, a 
vista elas diffe1·entes participações qne acabo ele receber~ est{L r estabeleeido o so
cego D.' este r eino 

1 
e que os officiaes e officiaes inferiores l'e b elcles que seduzira?: 

a tropa foram presos p elo povo n a sua fng~, e que o major Chateauneuf fo1 
morto pelos habitantes ele Faro . Em todo este reino o pov o está em armas para 
defender os direitos de vossa mage~:;taclc , e por toda a par te as cadeia~; e~tlo atu
lhadas ele malvados, que o povo diz que não quer conseTvar entre si. Eu clevêra 
informar a vossa magestacle cl' estes acontecimentos pelas differ e11tes. secretarjas de 
estado ; porém, n :'io o faç.o por não t er um momento de meu, e esp ero que voss_a 
magestade me desculpe . Logo que eu possa dirigirei a vossa magestade um m1-

nucioso cletal}1e elo que tem occorriclo n'este r eino, e entã.o t er ei a l1onra ele faz er 
constar na sua r eal prese11ça a bl'iosa conclucta de varias auctoridacles, e ao mes · 
mo t empo de r ecommendar o compOJ·tamento de alguns officiaes e da tropa elas 
differentes linhas . Vão juntos_ os officios que n'este momento acabo ele r eceber elo 
governador ele Faro e coronel ele artilheria n. 0 21 para qu e vossa magestacle :fique 
sciente das occorrencias que ultimamente tiveram log·ar n'aquella praça. · 

-Deus guarde a preciosa viela de vo ssa magestacle por dilatados atmos, como 
hej mister. Quartel general ele T av.ira

1 
29 ele maio ele 1828.=Luiz Ignacio Xa

vie1' Palmeú·im, tenente general governador elas armas. 

Por-taria 

A junta -provisoria encarregada ele mantei· a legitiina auctoriclade ele el-rei o 
senhor D . P edro IV, consicl er anclo qu e uma das suas principaes obrigações é tor-

. nar effectivas as garantias concediclas 1'1.a carta constitnciomtl, que não dep endem 
ele leis regulamentar es, e que a pnbliciclaele ele todos os actos do proc;.esso crimi
nal, depois ela pronuncia decretada desde logo n.o artigo 126. 0 ela mesma carta, 
é elas mais transcencle11tes ; e attencl enclo outrosim a que, não obstante as cli:ffe
r entes proviclencjas a este r espeito, se t êem suscitado embaraços e duvidas sobre 
a execução elo mesmo artigo: determina, em nome elo mesmo augusto senhor, que 
se observe immecliat~t e provisoriam ente o seguinte : 

§ 1. 0 Em effectiva e immecliata exe.cuç~to elo artigo 126 .0 ela carta constitucio
nal, em primeira e següncla instancia, serão ímblicos os aetos de todos os _proces
sos criminaes depois ela prommcia, e assim os intenogatorios aos réus, acariações, 
repergunta ele testemunhas, inquirição elas que se proc11iZirem _de novo, allegações 
finaes elas partes ou ele seus procuradores por palavra ou escripto e publica.ção ela 
sentença serão feitos nas casas ela auclieucia a portas abertas , pocleri.elo assistir tq-
das as pessoas que ahi couber em . . · · 

§ 2 .0 Os assentos elas visitas serrio celebrados com: a mesma publicidade na 
sala .ela re lação para isso destinada. 

§ 3.o As partes, seus procuradores e testemunhas estarão separados elos espe
ctadores! ~ estes não poderão por gestos ou palavras approvar ou clesapprovar, 
nem em1ttu a sua opini ~to . 

§ .4: 0 Ao j~1i~ e, quando forem muitos, ao relator, pertence manter o decoro 
e pohc1a elo .JUlzo, e quauclo o exija a tranquillidacle cl'este farão prencler os 
perturb:;Lclores em :B.a.grante, :;L1Üuanclo-os e procedendo contra elles competente-. 
mente . . 

§ 5 . 0 A . discuss~o, clelib era~ão e votação elos juizes serão feitas a portas fe
chadas. 

§ 6. 0 O governador das justiças, ou quem suas vezes :fizer na r elação, e ~s 
corregedores e proveclores nas comarcas ficam encarregados da prompta execuçao 
el' este regulamento. 

As auctoriclades a quem pertencer o tenham assim entendido e executelll· 
'Porto, em 29 ele maio ele 1828.=(Seguern-se as assignc~turas). 
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Por-taria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridade de el-rei o 
senho ~· D . P edro IV, at tenclendo ao que representou a maior parte elos moradores 
do s ch strictos ele Ta~'Ollca e l\1oimenta da Beira, manifestando os desejos ele cle
~enderem os direitos de legitimidade elo senhor D. P edro IV e a manutenção elas 
In~tituições por elle outorgadas : ha por bem permittir que nos mencionn,clos dis
tnctos se forme um batalhão ele voluntarios da denominação elo mesmo augusto 
senhor, com o n. 0 5, debaixo elo commando ele Luiz ele Sousa Machado, conce
dendo-lhes por similhante serviço igual isenção dos r ecrutamentos na mesma ex
tensão c sentido q_1w se ordenou para o batalhão ele voluntarios el o senhor D. Pe
dro IV, cl' esta cidade elo Por to, em portaria ele 25 elo corrente. 

As auctoriclacles a cujo conhecimento eleva pertencer esta determinação assim 
0 tenham entendido. Porto, 29 de maio ele 1828. ' ( S egllem-se as ass1~gnat1tras.) 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridacle ele el-rei o 
senhor D . Pedro IV, desejosa de mostrar a pureza ele sentimentos de que é ani
lll.acla, . e querendo que os escriptos publicas pela imprensa sirvam unicament~ 
para clu·igir os espíritos .no senticlo ela legitimidade e da carta, e por modo algum 
par~ ataques pessoaes : maneJa, em nome elo mesmo augusto senhor, r ecommenclar 
lll.lnto posFti vamente ás commissões de censura que não deixem passar nos escri
pto.s que licenciarem ataques, clitos ou epithetos· injuriosos que, não faz endo a bem 
da verdade, servem só ele fomentar as cliscordias e desacr editar pelo abuso ela im
prensa o exercício de tão nobre e justa liberdade. 

Porto, em 29 ele maio de 1828. = ( Seg1tem-se as ass1~gnaturas .) 

D e creto 

. E Tendo-se briosamente offer~cido muitos habitantes das cidades ele Evora e 
lvas, e elas villas ele Santarem, Covilhã, Setubal, Campo Maior, Extremoz e 

Borba para se armarem em minha de fez a e ela patria i e querendo · eu mostrar
lhes quanto esta prova ele lealdade é elo meu r eal ag-rado : so.u servido ordenar 
rrue nas ditas cidades e villas se formem batalhões clcmominaclos (( voluntarios r ea-
lStas >J ele tal cidade ou villa a que per tencem, conforme o plano que baixou com 

0 decreto ele 26 elo mez passado; ficando deb.aixo ela elirecção elo coronel general 
duque ele Cadaval i e se o numero das pessoas offer.eciclas não for o preciso para 
colll.pletar um batalhão, determino que se formem uma ou mais c?mpanhias, com
mauclaclas, sendo duas ou tres, por tun major, e, sendo quatro ou cinco, por um 
tdenente coronel; e n' estes clois ultimas casos terão um ajudante, como os corpos 

e milícias . 
O conselho ele gu.erra o tenha, assim entendido e faça executar com os clespa

~hos necessarios. Palacio ela Ajuda, em 30 de maio ele 1828. = (Com a ?'Ub1·ica 
0 senha?' infante ?'egente) = Conde do Rio Pardo 1• 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele ma.nter a legitima auctoriclade de el-rei o 
sen~or D. Pedro IV, constando-lhe que no presente anno lectivo foram .riscaclos 
~~Itos estudantes ela univer sidade ele Coimbra, alguns elos quaes lhe têem diri
gtc 0 requerimentos, em que se queixam ele se haver assim procedido contra elles, 
Por ser em affectos ao mesmo aug·usto senhor, cuj a legitimicla,ele clefencleram, bem 
~Olll.o as institui ções que generosamente nos outorgou; e sendo elas intenções c~a 
Jllnta ~azer respeitar deliberações que sej am ele justiça, sem comtud? consentir 
que trnnnphem princípios de }Jartido, tendentes a opp1:imir a innocenm?' e at~car 
a honra e ficlelielacle, clanclo-;,se cl' esta maneira castigo ao crime e premiO á vntu-

1 Publicado ao exercito em ordem do dia 4 de junho. 
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de : determina, em nome elo mesmo augusto senhor, que o vice-reitor informe sem 
p erda ele t empo, declar ando os nomes dos riscados, o dia em que o fora:I:q, por 
que motivos, as faltas q'-1e cada um tinha e a causa ele que nasceram, e que in
terponha a respeito ele cada um cl' elles o seu parecer. 
· O vice-reitor o tenhaassimentendiclo e faça executar. Porto, 30demaio ele 1828.= 

(Segttem-se as ctssignatunts.) 
Portaria· 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle de el-rei o 
senhor D .- P edro- IV, t endo em consideração o quanto convem nas actuaes cir
cumstancias haver na posição ele Braga um delegado ela policia que vigie sobre 
o socego publico e dê immediatas provicleucias contra os perturbadores, faz endo 
por todos os meios manté.r illesa a legitima soberania elo mesmo augusto senhor; 
e attenclenclo ao merecimento e letras que concorrem no bacharel Basílio Teixeira 
Cabral, actnal corregedor cl'aqnella cidade: ha por bem nomeai-o provisoriamente 
para o clito emprego ele delegado ela policia, devendo communicar ao desembar
gador, encarregado ela policin, cl'estn,. ciclacle, o q;ue julgm conveniente para ser 
presente á junta pela r epartição competente. 

As auctoric1ac1es a quem competir o tenham assim entendido. Por to, 30 de . 
maio de l 828.= (Segttem-se as assignatums.) 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auc.toridacle ele el-rei o 
senhor D . P echo IV, sendo informada que alguns r egulares, esquecidos elos ele
veres elo seu estado, têem, em diver sos lagar es, espalhado, em vez das pacificas 
max imas do Evangelho, as perniciosas sementes ela anarchia, exci tando os povos 
á r ebellião: determina, em nome elo mesmo augu sto senhor, que todos os prelaclos 
r eligiosos, cassando quaesquer licenças concedidas aos seus subditos, os façam r e
colher á clau sm·a, ela qual lhes não permittirão sair sem motivos urgentes , p elos 
quaes e pelo comportamento dos mesmos relig iosos os torna r esponsav eis ; e n 'este · 
caso lhes 'r;oncederão uma licença que não exceda 0 espaço do vinte e quatro ho
ras, pois as licenças ele maior praso só as concederá a junta provisoria, prece
dendo informação elos respectivos pr eladós. 

Assim o cumprirão . Porto, 30 de maio ele 1828. = (Seguem·se as ass1'gnatz~nts.) 

A junta pr ovisoria encanegacla ele manter a legitima auctoricladc ele el-rei o 
senhor D . Pedro IV, attenclenclo á graduada affiuencia ele negocias que têem con
corrido é diariamente concorr em na secretaria elos n ego cios ela guerra: h a por 
b em, em nome do m esmo augusto senhor, encarregar interinamente ao dr. Joa
quim Antonio de Magalhães elo expediente Llos n egocias ela marinha e ultramar, 
que até agor a occupava o, t enente coronel José Baptista ela Silva Lopes, encar - . 
r egado elo expediente miljtar. 

Porto, 30 ele maio ele 1828 . = (Seguem -se as ctssignaturas.) 

Circular a bispos e outros pre1acelos 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridade- de el-rei o 
senhor D. Pedro IV, sendo "informada. que alguns sacerdotes têem alterado a col
lecta que no santo sacri:6cio ela missa se costuma 1·ecitar ou entoar, substituindo 
·a esta titulas que nfi,o são r egonheciclos : determina que v . .. . ponha immedi;;tta
m ente termo a um tal excesso, não p ermittindo que os templos elo Senhor seJ~U11 
profanados com vozes ele r ebellião ; espera:nclo dó zêlo e :fidelidade ele v . . . . que 
vigiariL sobre todos os ecclesiasticos ela sua jurisdicção para que or em fervor osa
mente p ela felicidade do senhor D . Pedro IV, nosso legitimo rei, e se abstenhal11 
ele dar este titulo a quem o não tem . 
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Deus gnarde a v . . . . Porto, 30 ele maio ele 1828. =(Seg~tem-se as assigna
turas .) 

Officio 

A legitimidade elo senhor D . Pedro IV e seus incontestaveis direitos á corôa 
ele ~ortt'lgal foram reconhecidos por todos os soberanos ela Europa, bem como a 
abchcação que o mesmo senhor fez na senhora D . Maria II e a carta constitucio-
nal que nos outorgou. . 

Debaixo d'estes princípios, que para um portuguez fiel são axiomas, r cpresen
t~va v . s.a, junto d 'essa côrte, a ele Lisboa, na qual bem extraordinai·ios aconte
cupentos produziram mna completa alteração ele princípios, uma usmpação formal 
da soberania elo senhor D. Peclro IV. · 

~stes acontecimentos, collocanclo a nação na justa necessidade ele sustentar o 
seu Jlu·amento ele fidelidade ao mesmo senhor, e de defender seus direitos atra
'Vez dos maiGres sacrificios, produziram a crea.ção da junta provisoria encarregada 
de consummar tão importante obra. 

E sta, que houve por bem encar regar-me do seu expediente elos negocias es
trangeiros, me ordena que transmitta a v . s. a alguns exemplares do manifesto que 
~lcaba ele publicar, e ele solicitar que v . s. a, d ignando-se abr ir com ella relações 
Immediatas , empregue junto d'essa côrte as mais vivas instancias }Jara obter o seu 
r~conhecimento, e para lhe alcançar aquelles auxílios que são compatíveis com as 
Circumstaucias. . 

A junta p~·ovi soria, fazendo justiça aos sentimentos ele v. s. a, confia que de 
bom grado ha de pres tar um serviço tão importante ao ' senhor D. P edro IV, po
dendo v. s. a assegurar -se e assegurar a essa côrte, que a junta nunca se desli
sará ela linha de conclucta, que traçou no mesmo manifesto. 
" A junta persuade-se que as funcções diplomaticas que v. s.~ exercitava não 

te~m cessado, e-que, em nome do senhor D. Pedro IV, póde va.rificar os seus de
S~J os; se, porém, acontecer o contrario, desde Y• o auctorisa para este fim, e en
I'Jará, com muita satisfação, quaesquer despachos ou diplomas que v . s. a julgar 
con~eniente. Aproveito esta occasião para dirig·ir a v . s. a os protestos ela minha 
particular es tima e consideração. 

Deus guarde a v . s.a Porto, 30 ele maio ele 1828. - m .mo sr. encarregado elos 
~egocios de sua magestacle o senhor D . Pedro IV, rei de Portugal, junto ela côrte 
c e Stockolmo 1• = D1· . Joaqitim Antonio de Jl!fagalhães. 

* 
Tendo, por uma singular coinciclencia, como diz o marquez ele Rezende, che

gado tí. Europa o deereto pelo qual D . P ech·o IV abdicou completamente a cor~a 
ele Portugal em sua filha primogenita D. Maria II, no proprio dia em que o in
fante D . Miguel assignava o diploma para a convocação dos tres estados elo r eino, 
ent~nderam os plen ipotenciarios do Brazil nas côrtes de Vienna e Lonch·es, que, 
á 'VIsta dos factos occorrentes, deviam dirigir nma circulat aos ministros brazilei
r~s nas outras legaç.ões, a qual vae junta por copia ao officio ele 8 ele junho diri
glclo para Lisboa pelo conde ele Oriola, visto como a sw:t r ec1acção differe ela que 
dst~ a pag. 113 do Elo.c;io histo?·ic,J do senho1· 1·ei D . P ed1·o I V , impresso em 1867, 

e'V1clo á penna ele um dos signatarios, o marquez de Rezende. 
O governo elo infante regente e o ·alto clel'O envidavam entretanto todos os esfor

Ços para aniquilar a revolução liberal, aquelle creanclo novos corpos de voluntarios, 
l ste persuadindo os seus diocesanos a manter-se na ordem, como consta ele alguns 
c os subsequentes documenteis. · 

Decre-to 

l Tendo-me representado. a camara ela villa ele Setubal que nlll grande mll?-ero 
l e pessoas se· têem offerecido para tomar armas em minha clefeza e da patna, e 
~el:en~lo eu dar-lhe uma p_ro.va elo quanto apre?io a aérisolac~a lealdade . e brioso 

erec1mento elos leaes habitantes cl' aquella villa: sou servrclo ordenm que se 
1 Identicos para as mais legações po1:tuguezas. 
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forme um batalhão ele duzentos noventa e (lois homens, fardados ~t sua custa, que 
se denominará «batalhão ele voluntarios r ealistas>>, conforme o plano que baixa 
com este, assignaclo pelo conde elo Hio Pardo, ministro e secretario ele .estado dos 
negocios ela guerra. -

O conselho de guerra o tenha assim entendido e faça executar co:tn os des
pachos necessarios. Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, ~m 31 ele maio ele 1828. = 
(Com c-- 1·Hb1·ica do senho1· infante ?'egente.)= Conde do Rio Pw·do. · 

Plano a que se r efere o decreto s upra 

Será composto ele um estado mt~ior .e ele quatro companhias, na fórma seguinte : 
Estado maior~Commanclante 1, major 1, ajudante 1, quartel mestre 1; 4. 
Estado menor - Sarge11to ajuclante 1, tambor mó r 1; 2. 
Composição ele uma companhia -Capitão 1, tenente 1, alferes 1, priineiro 

sargento 1, segtmclo sargento 1, furriel 1, cabos 3, 'anspeçaclas 3, tambor 1, sol-
dados 60; 73. Total 292. _ 

O fardamento d'este batalhão será regulado pela camara. 
Secretaria de estado dos negocios da guerra, em 31 de maiO de 1828 . = 

Conde de Rio Pardo. 

Aviso 

Tendo elevado á presença do senhor infante regente o officio que v._ m.cê me 
dirigiu na data ele 2õ do corrente mez ele maio, em que refere o brioso e leal 
comportamento dos soldados· do batalhão elo regimento n. 0 2 de infanteria, esta
cionado n'essa cidade de Lagos, os quaes, não se esquecendo que eram solclaclos 
portuguezes, souberam repellir com indignação e vigor as tentativas ele alguns 
o:fficiaes elo mesmo regimento, que, possuídos elo espírito r evolncionavio que clescle 
o anuo ele 1820 tanto m?-l tem cansado a Portugal, os pretenderam seduzir e re
voltar contra o Jegitimo governo ele sua alteza real, cuidando engauadamente que 
os ditos solclaclos eram capaze_s el e um similhante acto de traição e reb ellião, que 
em todos seria ufn delicto e muito mais em um corpo militar : é o mesmo augusto 
senhor servido que se proceda immediatamente, na fórma elas leis, contra todos 
aquelles que por qualquer maneira concorreram para que se houvesse de verificar 
a r eferida projectacla rebellião, fazendo v. m. cô concluzir logo para esta capital as 
pessoas que estiverem ou forem presas por ·se considerarem compromettidas no 
referido gravíssimo delicto, não sendo militares, pois a r espeito cl' estes se elevem 
esperar as orclens que sua alteza real for servido determinar pelo ministerio coro
}Jetente . Outrosim ordena sua alteza real que v. m.c<\ ele accorclo com. os honra
dos govemaclor da praça ele Lagos e capitão Lúdovico, do dito regjmento 2 de 
infanteria, empregue as medidas de policia mais activas para prevenir qualquer 
ontra similhante criminosa tentativa dos mal intencionados. , . 

Deus guarde a v. m .cê Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 31 de ma10 
de 1828. = Luiz de Pat~la F~~Ttaclo ele Castro elo Rio ele J.liienclonca .=Sr. corre-
geclor da comarca ele Lagos . ~ 

Por-taria 

-A junta provisoria encarregada ele manteT a legitima auctoriclacle ele el-rei o 
senhor D. Pedro IV, tomando em consideração que nas actuaes circumstancias e 
segundo os princípios que a dirigirem, não póde continuar a observar-se o formu
laria estabelecido no clecreto de 26 de fevereiro d'ei'.ite anuo : determina, em nome 
elo mesmo augusto senhor, se observe provisoriamente o formularia clestinaclo na 
circular ele 20 ele março ele 1826, na parte em que for compatível e .pela fórroa 
-seguinte: 

§ 1.0 As cartas, pllitentes, sentenças, provisões e quaesquer diplomas ou títu
los que se costumam ex1Jeclir em nome do soberano, serão passados n'esta fórroa : 
«D. Pedro, por graça ele Deus! rei ele Portugal e elos Algarves, ele áqtl.em e ele al~111 
mar em Africa senhor ele Gumé e da conquista, uavegacão e commercio ela Ethio-

I}ia 'Arabra Persia e ela Incha, etc. '' ~ ' 
I • J b. J · § 2. 0 Os alvarás serão conce lCLOS do modo seguinte: {(Eu el-r ei faço saber»· 
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. § 3. 0 Os a vis os e p01:tarias serão passados do mesmo modo que actnalmente 
se passam, isto é: c< a junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctori
dade de el-rei o senhor D. Pedro l'h. 

~ 4. 0 A f!. supplicas e ofQ.cios para a j nnta provisoria serão dirigidos ao seu 
presidente, que, tendo pela sua patente ele tenente general o tratamento ele ex
celle~cia, terão no alto do papel : c<lll.'"0 e ex. mo sr. presiclente» ; e no corpo das 
supphcas ou officios, o tratamento que lhe compete. Sendo, porém, as supplicas 
ou officios dirigidos aos tribunaes ou estações que costumam ex pedir os seus di
plomas em nome do soberano, comecarã.o no alto: c(Senhern . E no corpo se dará o 
tratamento de ((JYiagestacle>> . ' 

§ 5.0 A clirecção dos officios e mais papeis en,caminhados á jtmta provisuria 
;erão enunciados cl'este modo: qDo r eal serviço. A junta provisoria encarreg·ada 
c e manter a legitima auctoriclacle de el-rei o senhor D . Pec1ro IV. Por mão elo 
becretario da_ repartiç~o~ elos nego.cios ele ... », etc. ; e quando forem clirigic~os aos tri
l l:n~e~ e mms re:partlçoes menciOnadas .no paragrapho antecedente ter~o no .:;o
)IescrJpto a segumte formula: ~A el-rm o senhor D. Pedro IV. Pelo tnbunal ou 
auctoridacle (a competente, a que forem encamiJthaclos))) . Senclo, porÉ:m, dirigidos 
entre as auctoriclacles subalternas, terão a formula até aqui usada, tendo sempre · 
no, alto a expressão de : «Real serviço>> . . 

As auctoriclacles, a quem pertence, assim _ o tenham eiJ.tenclido e façam exe
cnt~r . Porto, 31 ele maio ele 1828. =Antonio HypoUto Costa> presidente = Ducwte 
Gt~~lhm·?1W J?mTe?·i> vice-presiclente=Fmncisco da Gama Lobo Botellw=José Joa
gutm Gemrdo ele Sampaio= Ch1·istiano Nicolau Kopke = AlexanclTe Thomaz ele 
~01'Ctes Sa?'mento= Pnmcisco Ignctcio Vanzeller= iVfanuel Antonio Vellez Caldei?·a 
vctstel-B?·an co. 

Pastoral 

D. Bernarclo- Antonio ele Figueiredo, por mercê ele Deus e ela santa sé apostoli
ca, bispo elo reino elo Algarve, elo conselho ele sua magestade :fidelíssima. 

Aos nossos amados fi lhos e diocesanos, :fieis vassallos elo senhor D. Miguel I, 
Satlcle, paz e benção em J esus Christo.Nosso .Salvador. . 

Amados :filhos: quem não admira o vosso amor e a vossa :ficleliclacle para com 
0 nosso legitimo rei o senhor D . :JVljguel I? Os povos elo AJgarve n,unca tiveram. 
ontra divisa ! Não é necessario r emontar aos seculos passados para se conhecer 
ate que ponto subiu a heroicidade a.lgarvia para augmentar a gloria elo throno e 
~ esplenclo~· ela corôa elos seus monarcbas . Emquanto se conservar na memoria 

os homens a gloriosa restauração cl'este r eino, em que vós fostes os primeiros 
qne sacuclistes o pesado jugo ela tyrannia franceza e levantastes a voz contra o 
Pel'fJ.clo usurpaclor, inimigo elo genero hnmano, nem o vosso valor pócle esquecer, 
nem os vossos louros podem murchar. Os que agora acabaes ele ga.nhar não s?Lo 
lllenos glorios os, nem fazem menos recomrnenclavel o vosso valor. L !'wantanclo-se 
bha porção ele rebeldes que ameaçavam esta cidade para annullarem o acto pu-

co e solemne ela nossa lealdade na feliz acclamação do mesmo augus to se~1hor, 
como se aguelh não estivesse consagrada em caracteres incleleveis dentro elos 
~olsos corações, vós correstes às armas com heroico clenoclo : e qual foi o resul
J?~~ 0 ? Ah ~ Uns, por altos juizos cl.e Deus e seg1~eclos ineffaveis ~la sua adoravel 
, 0Vlclenma, sotfreram a pena clev1cla aos seus cnmes ; otltros fug!l'am e clesappa-

1 eceram como as areias elo deserto ao vento do mei'o dia. 
Porem, amaclos :filhos, assim como sois intrepiclos nos perig:os e valorosos na 

gnerra, assim tambem sois obedientes ::t lei, e esta, uma vez que cessou o perigo 
qlle nos ameacava, exig_·e ele vós a 'maior moderacão no em1Jre9:o da forca armada, 
Para "' ' ~ ' ~ ' 
8

' ' nao caírcles em excesso algtrm, ainda mesmo contra aquellcs homens pm·ver-
los, q:1e julgardes criminosos e que elevem ser castigados com toda a severiclacle 
~a~ le1s, mas sempi·e prececlenclo as devidas formalidades legaes, para qu~ _m~1 
1 
asa algum se confunda o r éu com o innocente. A este fim, pois, nós vos clingi
nos estas vozes pastoraes e vos pedimos em nome ele J esus Christo nosso sal
"Vaclor, ele Maria Santíssima, protectora cl~ reino, e elos santos especiaes advogados 
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elo Alga.rve, que, depondo toda a paixão c l'esentimer:,to particular contra os indi
víduos, vos abstenhaes de qualquer vi·olencia Otl acçao immecliata contra a sua 
vida, pois isso seria attentar contra os direitos da soberania, que nós queremos 
conservar inteira e absoluta, como os nossos r eis a · ;:eccberam de Deus . Confiae 
na vigilancia e r econh ecida :ficlelidacl.e do nosso ex. mo general, governador elas ar
mas d'este r eino; cleixae aos zelosos e imparciaes magistrados o conhecimen~o ~ 
o castio·o elos r ebeldes;· voltae ás vossas occupações e aos vossos trabalhos e v1ve1 
tranquiÜos no seio elas vossas famílias, na certeza de que os projectos · elos malva.
clos serão sempre impotentes, e que a nação portugueza nacla ma-is quer elo que o 
seu legitimo soberano o senhor D . Miguel I e as antigas instituições políticas e 
religiosas,. que têem feito })Or tantos secnlos a sua feliciclncle e a sua gloria . Os re
ver~nclos parochos cl' esta cidade e elas fre_guezias onde chegar esta nossa exhor
tação, a publiquem em um domingo ou dia santo, á estação da missa conventual. 

Dada em F~u·o, aos 31 ele maio ele 1828. =B. Bispo do Alga1·ve . 

Nota 

O abaixo assignaclo, enviado extraorclinario e ministro plenipotenciario ele sua 
magestacle o imperador elo Brazil, teve a honra de receber a nota que o ill.'~10 e 
ex. '0 0 sr . marquez ele Palmella, eml;>aixaclor extraordinario e plenipotenciario ele 
sua magestade fidelíssima el-rei D. P edro IV lhe dirigiu, remettendo-lhe por co
pia a circular que passára ao corpo cliplomatico r esidente em Lonclres, para lhe 
fazer constante a r esolução que tomára, em consequencia elos acontecimentos oc
corridos em Portugal, ele romper as suas relações o{üciaes com o governo que ora 
existe n'aquelle r eino, e que pelos seus actos illegitimos ha assumiclo o caracter ele 
um governo de facto. . 

Este nobre rasgo ele fi cleliclacle era bem ele esperar ela parte ele um servidor 
que tanto se tem assig·nalaclo no serviço elo estado, e que tão conspícuos e reit~
raclos testemunhos tem r ecebido ela real benevolencia e confiança. O abaixo assl
gnado o acha cligno do applauso de todos os amigos da legitimidade, e aproveita 
com: o maior prazer esta nõva occasião para congratular-se com s. ex. a por tão 
honorifico motivo, e para gratificar-lhe a commmlicação official que lhe ha feito, 
r enovando a s. ex.a os protestos da sua maior consideração. 

Lonch·es, .em 31 de maio ele 1828 . - Ill. 010 e ex. mo sr. marquez de Palmella. = 
Visconde de Itabctycma.. . 

Officio 

In. mo e ex. mo sr.-Tão digno de ser imitado foi o nobre exemplo dado por 
v . ex.a n'esta côrte pelo's ministros elas potencias estrangeira.s, r ef>iclentes em Lis
'boa, que os plenipotenciarios ele sua ·magestade o imperador elo Brazil na Europa 
(a saber, eu e o meu benemerito collega o ex. mo marqucz ele Rezende) r econl;tece
ram que nãQ deviam tardar mais tempo em a1)plicar ás deploraveis circumsta.ncias 
ele Portugal as instrucções preventivas ele que o seu augusto amo os havia munido . 

. E tendo elles desempenhado esta penosa e honorífica obrigação pelo meio ele 
um protesto dirigi elo, não ao governo actual cl' aquelle reino, que consideram como 
um governo de facto, e portanto illegitimo, porém sim ~\,briosa nação portugueza! 
que tem a ficleliclacle por brazão hereditario: tenho a honra ele transmittir a v . e.x::' 
os exemplares inclusos elo referido protesto, na firme persuasão ele que v.· ex. a, 
que é quinhoeiro no })Czar qrie nos causam os acontecimentos occorriclos em Por
tugal, daní. a imporw:tcia devida a um acto, clictaclo p elo sentimento elo nosso de· 
ver e fLmd.aclo, no principio tutelar ela legitimidade. · 

Deus gua1fie a v. ex. a Londres, 31 ele maio ele 1828 .-Ill. mo e ex .010 sr. m.arquez ele 
Palmella. = Visconde de Itabayana. . 

Officio 

(N.0 1 ·li rcscrYado) 

In.mo e ex. mo sr. - Recebi o .despacho de v. ex. a, r eservado, n. 0 2, no qu~l, 
depois ele se r eferi r á nota circular dirigida por ordem do serenissimo senhor Jll· 
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' fante r egente ao corpo diplomatico . residente n'essa cuitc, sobre as occorl.!encJas 
ela capital e ele alg·umas partes elo r eino, e a r esposta que o mesmo se,nhor den 
ao scnad@ ela camara de Lisboa, v. ex.a me ordena, da 11artc ele sua alteza, que 
faça _uso da doutrina da referid~ r esposta, como do contexto da circular, e com
lllumque logo o que podér c.o lher elos sentimentos cl'este gabinete a r espeito das · 
consas cl' esse r eino . 
. Qnaes estes sentimentos são, cx.mo sr ., ted , sua alteza o serenissimo senhor 
Infante podido ajuizar pelo contet'tclo elo meu officio . r esm·vaclo n. 0 110; e ·:1Ín_da 
~uando me fosse possível fazer uso elas noções que acabo de receber, o que não 
e ~gora pra~icav el, em rasão da ausencia do imperador e elo conde ele Nesselrocle, 
estou persuadido que a communicaçã.o cl 'ellas não alteraria aquelles sentimentos. 

, D esde o 'elia 1." ele março,, principalmente: a crise· para a qual se caminhava 
n;esse r eino era patente aos olhos· ainda os menos observadores ; as informações 
chplomaticas começaram logo a apontal-a , e, ão mesmo tempo que traçavam o seu 
futnro desenvol vimeuto, não encobriam que este eTC6 des~jado po.1· todo o povo e 
pela maío1· pa1·te elas o1Gt'i·as classes ela nação! Em taes circum stancias e com os 
olhos velaclores das grandes potencias fixos sobre nós, cumpria não ter hesitado, 
e. haver-lhes desde logo exposto clara e francamente esse ·estado de cousas e as 
c1lfl3.cnldac1es em que sua alteza e o seu governo se achavam, para que ellas vis
s~U: e se con;vencesscm que não se promovia, mas se procurava e era urgente cli
.rlg'Jr a torrente da Gpinião publica em Porh1gal; .já cp.w se não via meio de a pa
rar sem expor o soc~go c paz a'aquclle r eino e talvez ele tocb a peninsu!a . 

Ao mesmo tempo, c logo depois ela dissolução da camara elos deputados, devia 
0 ~governo, alleganclo os víc ios e impérfeição elo ultimo i:egnlamento para as elei
Çoes, proceder, sem perda ele tempo, a substituir-Ih ·, em r-asão ela urgencia e em
quanto se não achava outro, aquelle que antigamente r egulava as eleições, 

E perante as côrtes assini formadas devia a situação do reino ser hazida, para 
que fosse tomada em consideração e se fizesse o que pareceria pro1:Jrio para o sal
V'aT . Um tal andamento auxiliaria as explicações que f61 '-'l. seriam dadas, e o re
Sttltaclô viria a ser aquelle q'ue agora se procura e qne não será facil de obter, ao 
menos tão cedó . · · · 

.São obvias ·as rasõ~s que se podiam dar para justificar ou desculpar o impulso 
nac10nal; a hi.storia mod erna elo Brazil as offerece de sobejo; .o que foi bom para 
~qnelles povos não podia cleixat: de valer para os ele Portugal. Em lagar ele tudo 
lst·o, e:k."'0 sr. (seja-me licito desencarregar a minha consciencia, ponclo o dedo 
~n-de a chaga se acha), t em-se seguido um systema de hesita~"Lo, que todos têem 
caracterisado de elupliciclacl~ attribtlincl:o á ambi ção de úma só pessoa o que visi
velmente é voto de toda a nação e consequencia inevitavel do estado a que se 
deixaram chegar as cousas . Portanto,. se ainda e tempo (e mais vale tarde do que 
llLUtc~) , cumpre pôr de par~e todo o disfarce, . e o que erradamente . se chama çli
plomacia, e di1·ig ir-se franca e abertamente, perante o tribunal das potencias, uma 
exposição do estado em que nos pozeram, dos males que soffi:eruos <:: do remeclio 
que a clura e absoluta necessidade obriga a dar-lhes . 

Deus g-uarde a v . ex. a S. P etersburgo, ~ ele maio ele 1828. - n1.mo e ex. mo 

sr. v-isconde de Santarcm. = Rapha_el dct Cntz Gum-re.t1·o. 

* 
No eapitulo anterior allucliu-se á polemica entre perioclicos absolütistas por 

causa ele mn artigo communicado da Gazetá ele Lisboa, que deu assumpto para 
extensas cousicleráções do redactor e collaboradores ela TrombP.ta final, cuja lei
tur~ seria fastidiosa; appareceu, })Orérn, um. fo lheto firmad_o por psendonymo, re
call1htlanc1o todos úS argumentos aclcluúdos, que ·convem conhecer-se . 

Carl:al 

b Sr. re cl~ctor. ~ Muito se· t em escripto; e muito ainda se poderia escrever so
l'e o artigo communicado da Gazetc6 n. 0 103, em que se ·pretende cri minar os 

~ O titulo completo é Carla ao 1·ei:laotor da. Trombeta soln·e o artigo communicado da Ga
- 30 
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sentimentos que com tanta lealdade como justi9a_ e conhecimento ele causa expres
sou v. m. cê no n. 0 62 do · seu periodico a r espeito dos direitos incontrastf.l,-veis qu.e 
•tem o senhor D . Miguel I para ser acclamado e reconhecido como unico e legl-

, timo sob erano cl'e&tes r einos, sem ulteriores formalidades nem discussões de qual
quer auctoriclade, nem ainda mesmo elos tees estados do . reino . T udo o q ne o an
ctor elo tal artigo quiz contrapor para criminar e refutar n opinião que o mesmo · 
r eclar.tor havia publicado, é tão destituído ele ex acticlão. historica e j uridicâ, tão 
contradictorio e insidioso, que seria necessmio um grosso volume para bem ~los
entranhar toda a malignidade que se encerra nas poucas linhas elo tal artigo, tão 
pequeno na apparencia, como vasto e perigoso na sua enticlacle e consequencias . 

D epois ele eu ter visto o muito que j á se tem escripto , e muito a proposito, 
sobre esse artigo, não r eputo neéessar io entrar em uma extensa analyse sobre a 
sua materia toda, e limitar -me-hei a fazêr algumas breves reflexões sobre uma 
proposição · d 'esse artigo, qne julgo mere~er mais attenção pelas cons~quencias que 
d'ella se têem deduzido e que muito vão grassanclo entre o v1.1lgo. E esta a p ro
posição qne se- lê no§ 4 .0 do di,to artigo, concebida nos segt1intes termos : (I Se a_s. 
camaras r epr esentam os povos, representem · pr:imeiro que estes povos desejam, 
como elevem, que os tres estados se reunam em côrtes para decidirem a l·elevan
tissima questão (elos direitos elo senhor D . Miguel á corôa) com o exacto ·calculo 
elas suâs eventuaes consequehcias >> • . o 

Não me occuparei em mostr~n· até , que ponto as cawaras r epTeseuü1m os po
vos, e ele barato admittirei 'esta opinião do auctor elo artigo .em toda a sua exten
são,' comtanto que elle não exija que as camaras r epresentem n em mais nern me
nos 'elo que o que os povos realmente .expressam, e que ·as não crimin e, como faz, 
ele não r epresentarem · que qs povos deseja-vam que se .r emússem os tres estados 
antes de. acclamar em r ei o senhor D . Miguel. Exigir qu.e as camaras J·epresentas
sem: isto ou attribuissem tal desejo aos }Jovos, é exig ir uma falsiclacle ou criminal' 
as camaras porque não mentimin, pois é b em not01.,jo que o.s-povos, o.n a maioria 
da n ação, comprehendeLlclo todas as classes ele que se compõe, por toda a parte têem 
acclamaclo o senhor D. Miguel como seu legitimo soberano, · desde jà, 'sem fallal' · 
em côrtes, nem nos tres estados, porque. todos r econhecem que os seus direitos á 
corôa são tão C'.l ~u·os e incontestaveis, que não se precisa a mínima discussão. E ste 
é que é o -voto e -vontade geral ele todos os povos, que as camaras deviam repre
sentar OU clec]arar1. COmO effecti vamente t êem feito COm O maiOT euthusiasmo Í e 
se. ellas representassem o contrar io ou dissessem que os povos pediam côr tes ou 
estados, como pretende o auctor elo artigo, diriam a mais impudente e insusten
tavel mentira. · 

Passa a mais o auctor, e qu ci· que sej a nm rigoi·oso rl, ever dos ]JOvos· (como 
devem) ·pedieem a r euni ão elos t res estados . 1\'J as ·em que se funclai·á eJle para im
por aos povos tal dever? Acaso igno!'a que o que é Iiotoi·io n~i.o necessita ele pro-

. vas nem ele discussão? Quod n ,,forhtm est non indi,qet p1·obatione, E que l\on<'a 
mais-notoria, mais simples, perceptível e patente a todos do c1nc o dieeito do se
nhor D . Mig·nel á corôa d'estes r einos (es tando inhabilitado ou impedido, como 
está, · seu augusto irmão mais velho) para os possuir e governar dentro cl'esté ter
ritorio_? A successão da corôa ele J:>ortugal é hereclitaria e n ão electiva, indepen
dente da eleição elo povo, e até mesmo ela nomeação elo rei antec·essor; de ma
neira que, ve-rificado o fallecimento cl'este, lhe succecl e o filho mais velho q1.w não 
esteja impedido, transferindo-se para elle ipso jw·e a soberania, e ficando desde 
logo todos os vassallo~ obrig·aclos a obedecer-lhe, em virtude elas leis fnnclamen
taes ela monarchia e pactos de seus maiores , que as actuaes r epTesentam. O auctor 
elo a.Ttigo, no meio. elas suas incoher encias, v em a confessar is.to mesmo, quando 

· diz aque o senhor D . J oão VI, em seu ultimo acto ele 6 ele ma.r co, deixou unica
ment~ á lei o cuidado ele r egular a successão, sem nomear expr"essamente o bcr
cleiron. Logo, pelas leis, e não p elo arbítrio elos tres estados, é que se el eve conhe-

zeta n. 0 103, em que se mostrct que a acclamcu;ão elo senho r D. Miguel i p6de preceder á ?'el.miâo 
dos trP.s fstados, que é nullo o jwramcnto ela cm·ta constitucional, ~ que não são 1Je1·igosas as cm~
sequencias da cteclama ção do mesmo augusto senho1·. Lisboa, na impressão rrgia, com licença da 
commiss1io ele censura., 4. 0 ele 28 png. 
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cer quem é o legitimo succes::.or elo senhor D . J o fio VI; o sendo estas tao notarias 
e claras, eomo s?ío1 para que ou porque cleviam os povos pedir a convocação elos 
tres es~ados? Diz o auctor qne <<para deêiclirem esta relcvantissima questão com 
0 exacto calcul o elas suas cvcntuaes conscql1cncias)) . 

. . N'isto é que consiste a maior e ma.is it~sicliosa falsidade, que o auctor elo ar
tigo quet· perst~ad ir, c o que mais merece ser combatido, negando-se redondam ente 
~u~ P?r dire ito oil por facto tivessem jamai s os tres estados a aucto riclade que o 
u~·tJ~·ntsta lhes qner conceder para cleciclir a pn~scnte questão ou outra qualquer 
smnlbantc a esta. . · 

Por direito ccrtmuentc nm1~a o anctor pocl erá tal sustentar, pois nunca poderá 
apop.:ar uma só lei, diploma ou documento júriclico, que conceda aos tres estados 
~u cortes cl 'cste reino voto deci sivo em <]Ualquer questão ou objeoto tratado pe
~?-?:te cllas; e nem o poderá clecluzir ela !nclole e natureza da mona r chia cl' estes 
1t~os~ que, sendo he_rceli taria; pura c p!en~, exclue essenci~lmente no exercicio 
c o_s d1_rmtos magestattcos toda a consoc1 aça.o ou depenelcn01a de qun,lquer outra 
f~ctonclacle çm ela nação para leg.islar e clecidir •. terminantemente e com toda~ va-

1 aclc sobre todo e qualquer objecto ou questào tendente ao governo elo r emo e 
snccessão ela corôa, comtanto que não se altGJ:em leis fnndam entaes. I sto mesmo, 
~ara evitar mais extensão ele c:; cripta, poderá o auctor elo ar tigo. ver franc.:1. e cla
~an;te:qte ensinado pelos mais apurado s juristas l)Ortugnczes, e particularmente pelo 
s~SJgne_ Mello, na sua obra Instit. jw·is civilis· l1tsitani) livro r, pa.g·. 2 e seguintes ; 

ampa10, P1·elecções de clú·eito patrio) parte II1 titulo nr, etc.1 etc. 
Por factos ainda menos. poderá o anctor sustentar essa sna insidiosa e falsa 

p~·opos i ção 1 poi~ ele certo não poder á apontar um a só occasião (exceptuande a elas 
cortes ele 1B85

1 
ele· m~jas singulares circumstancias depois tratarei), em que os 

h es estados decidissem, deliberassem, nem mesmo con·sultassem sobre qttalqüer 
q~estão de sucoessão ela. corôa. ele Portngal antes de ser acclamaclo ·e jurado o 
prmcipe cuja successão poderia questionar-se . Pelo _ contrario, consta e prova-se, 
cont a m-1ior certeza e evidencia, que sempr e as accl an~ações elos soberanos de 
~ortugal, ainda mesmo nos casos susceptíveis ele alguma duvida, sempre prececle
Ian: ás reuni0es elos tres estaclos em côrtes1 ele maneira que es tas nunea fizeram 
!llats elo que ?·econhece1· e sujeitar-se ao que já estav<.~ decidido pelo soberano 
~ esse ' r esp eito, limitando-se a jurar-lhe ooecliencia. e prestar preito e homena
gem. E ste m·es mo é o sentido unico e legal em · que se eleve interpretar a phra.se 
<<t·econhecei·>J, de que justa e sabiamente se serviu posso actnal soberano o seo 
ll_Ior D . Miguel no seu decr eto ele 3 ele maio cl'este anno, quando diz fJUe é ser
VJclo convocar os tres est ados elo r eino «a fim ele que nconheçctm a applícação de 

. graves pontos de direito portugt~ez >) . . 
Por esta phrase, pois, não pócle nem eleve presumir- se que o senhor D. l\1ignel 

ch~me os estados para deliberar ou cleéidirem tal questão, _ e para lhes dar uma 
anc~oridaêl e que elles1 segunclo as leis funclamentaes ela monarchia, n em segundo 
.a h1storia ela mesma monarchia, nunca tiveram nem poclem ter . Nem tão pouco, 
de tal phrase se pócle ou deve clecluz1r que o mesmo senhor, desprezando o exem
plo el e seus augustos maiores, quizesse inhibir-se ele se fazer acclamar e jurar 
como rei antes ele se reunirem os estados e ele r econhecer em a atpplicação que elle 
pó~e fazer a si mesmo das leis e direito patrio que o chama ao throno. De ma~ ' 
nen·a que, se nãp fizer esta applicaç.ão ou não tomar esta decisão, cnmo lhe com
pete, ántes elo reconhE(cimento elos tres estáclos·, se eleve concluir que é por mera 
generosidade _sua, e por um rasgo ele franqueza e imparcialidade a mais singular 
~. ~clmiravel 1 que eleix~ ele o fazer; e tanto mais aclmiravel 1 sendo tão notaria e 

. Sincera a espontaneidade e enthusiasmo com que os povos e as camaras do reino 
• ~odo ? com<:çaram a acclamar r ei, e r ei absoluto, desde o feliz momento elo seu 

1<'gresso. , 
.. Em confirmação do que deixo dito se offer ece logo a acclamação elo primeiro 

1e1 de Portugal o senhqr D . .Affon~o 'H enriques, acdamaclo pelo exercito em 1139 
antes ela batalha do Campo ele Ourique, e que só passados quatro annos1 em 1143, 
chaUJou os tres estados a côrtes em Lam.ego, como é assás notor~io. O senhor 
D. Manuel, primo rlo se11hor D. ~oão II, a r espeito de cuja successão ao throno1 
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em vista ela s leis · fnmlmnentacs das côrtes de Lam'ego, pocleria offerecer-se al
guma quest?l,o, foi solemnemente acclamaclo rei de Portugal e snccessor elo senhor. 
D. João li a ·27 ele o.utubro ele 1495" ·eúl Alcacer elo Sal ; e só passado algnTJl 
t empo é que_ mandou chamar os tres estaclos a côrtes em J\1ontemór o Novo .. ? 
senhor D. J oão IV, m~jo direito á corôa cl 'estes r einos de certo não era tão YJSl
vel e 1Jroxirrio como o elo senhõr D. l.Vliguel, e em cjrcum stancias muito mais me-

. lindrosas e t emiveis do que as nossas actuaes, foi acclamaclo r ei cie Portugal eDl 
Lisboa por toda a povoação no 1 .o de dezembro de 16t10,·e ·desde logo tratado em 
tudo como sob erano. Fez repetir a suá acclamaçao a 16 do mesmo mez ~1e de
z embro com a maior pom1Xt e splemniclade, e chamou depois OS tres estadOS a 
côrtes para 28 ele j an eiro ele J 641. · 

E que deliberaram ou cle.cicliram os tres estados s-obre esta questão, por tan
tos motivos t emível e espinhosa ? Nacla. Appareceram-lhe re'L1J~clos em uma sala 
elo p alacio, cleno.minada elos <<Tucl~scOSJJ 1 e sem mais preambulo nem discussão 
lhe prestaram jüram~nto de obecliencia, preito e hom enagem, com as formahdac~cs 
costumaclns, r econhecendo juntan]ente por h erdeiro e succe:'isor da corôa o }Jn n
cipe D . Theoclosio, seu :filho primogenito. T ornaram a r eunir-se na mesma sala 
no seg~ÜB.te dia para ouvir o decr eto em que el-rei aboliu os triputos impostos 
p elo anterior governo h espanhol; e depoi s, por ordem do mesm0 soberano, é qu~ 
pass~ram a discutir e consultar cada um elos tl' es estados, em sec1.local separado, 
os meios de defeza que se haviam ele empregar na .guena com HesEJanha. O. as-

. sento ou manifesto que os tres estados :fizera:m n' esta occasião é elataclo ele 5 tle 
março· e destinado a esclarecer os estrangeiros, como n'elle se diz . ·' 

O senh õr D . J oão V, que, pela rasão de filho elo senh or D . Pedro II, irmão elo 
senhor D . Affonso VI, não podia ser r ei ou successor da cor ôa de P'or tngal selll 
que ._ os tres estados o fizessem, segnnclo as côr tes de .Lamego (e que só n' es<te . 
ca so exigem a expressa vontade el' elles); foi jurado e r econhecido como h erdeiro 

·e successor da co1'Ôa no 1 .0 de dezembro de 1697, antes de qualquer cliscc~ss5,o 
ou decisão dos tres est:!~:los , apesar do obstaculo que lhe offerecia a clisposiçno ela 
lej Elas côrtes ele L amego, e sem que esta ainda estivesse derogaela ou explicada, 
como se fazia necessaTio, pois que só' a 6 do mesmo mez de dezembro é que os 
tres estados der am princÍl)ÍO ás suas conferencias ; e o primeiro a cto elo estado dos 
povos no dia. 7 foi agradecer a (')l-rei D. P edro II como gran c1e h onra e h ene:ficio 
o mandar-lhe jurar o príncipe D. J oão como her clei ro e successor ·da cor ôa., se
gundo se v ê ela embaixada que n'esJ?e dia levm~am ~o estado ela n obreza, sem se 
occuparem da mínima cdntrover sià a est e respeito; limitanclo-se, como lhes fôra 
ordenado, e elles confessam, a formalisar ·os t ermos coin que se devia enunciar a 
clerogação cl'esse ar tigo das côTtes de Lamego, que se entendia obstar á · succes
são do senhor D ., João V na corôa cl' estes r einós, pela rasão çle ser filho de innão 
ele r ei. 

Á vista de ta~s exemplos, · constantes dos mais authenticos e notorios clo'cn
·ment.os ela nossa historia, das actas impre.ssas el'essas côrtes e ele algumas leis 0 

a lvarás , como é a de ·12 de abril ele 1698, como se• atreve o auctor elo aTtigo a 
quer er dar aos tres estaclos a faculdade . de decidirem a questão da s~10cessão elo 
senhor D . l\liguel .na corôa cl' estes reinos , e a inculcar que n ão eleve S§r aocla
mado rei antes c1'esta decisão, como se ella sej a essencialmente necessarià. par::L 
legalisar os seus direitos? Não é isto faltar 4 verdade e á justit;a 1 queTer enganwr 
a n~ção, abusar da .. sua boa fé e pacíencia? Não é o maior insulto que se p <Jde 
prat1car para com os povos, camaras e Ração · toda reprehe~1cler e cümina.r s:m 
fund~mento alguTI: o_s que não pecliram ~ rem:1~ão elos tres estados para decidir~lll 
prev~amente os direitos do senhor D . JYhguel a corôa ? Não é uma oft'ensa gra>ns-

. sima contra este augusto. senhor inculcar os seus clii·eitos como menos claros e in
dispntaveis., elo que os ele seus augustos antecessores , e querer sc~ eital-o a~· jui~o 
e arbítrio de uma au ctorielacle incompetente ou fal sa, a q.ue seus maiores; em Clr-
cumstan.cias muito menos favoraveis,. nunca se suj eitaram? . 
. Sim, é, e mui de p ensado se quer isto ~esmo para salvar talvez certos pr~n" 
d.pios r·egenemdores~ que tanto t êem .vogado em nossos dias . Já qu e se não pôd.e 
priYar es te augusto senhor, n em ela viela, nem ela patria, nem ela extremosa affel-
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~~o que "lhe consagra a nação, faça-se fi O menos passar pelo vilipendio de o Sl!l

'Leltat: ú deci são de uma anct01)cl ade que nunca houve legitimamente, nem deve 
aver em P ortugal, qual é a de côrtes fegislativas e constituintes, de ma]leira que, 

~1~ che~·at· . a cingir a corôa, fi.51ne entencle)ldo que é por auctoric~acle, favor e arbi- . 
0 elos t1es estados, dn. naçao ou povo ; e que, p~r consequencm, vem a ser como 

1~1 delegado ou mandatario elo povo soberano, e que, por consequen cia, póde ser 
prrvado ela corôa por e:::sn. mesma anctoriclacle, nacão ou tres estados que lh'a de
ram. E assim fica salvo o grande p~·incipio regenéra clor da sobem nia do pow, fe
~~1cl~ ~·erme? _de revoluções, espaço..:a porta ele fortlma pm:a todos <:s empr~h en-

c 01 es amb10wsos. Entretanto que se convocam e ana.nJam as COl'tes r ema a 
~m:t&ilissima ca?·ta, ganha- se tempo para embargos, intriga-se, trapaceia-se, e 0 

01 to· · . as loj as . . . 
1::l'ão sei qliem é o auctor de tal artigo, nem me importa saber; e por isso não 

~e atr,:vo ~a assey-orar .9-ue tiv~s~e em vis ta to~las estas conse9-Rencias ; ellas, po
. ~~ sao tao obvws e tao permc1osas, que o dmxal-as progredir sem as clesmasca

}ar e combater seria nma inficlelidacle iL patria e u·m enorme crime. Seja quem 
f;~b ~ au~tor, ell~ não cleseonhece a nossa histori_:; nem ~gnom que tenha havi c~o 
-alo· eianos portu_g~~eze~ acclamados antes da reunuw de c~rtes e sem depend~ncra 
. onma da de01sao cl ellas; e para ele alguma sor te moclrficar o que derxo chto e 
se defender contra os factos que deixo indicados, passa a dizer : <<Nós nlto existi
mos no ·caso em que a ~cclamaçlio deva ser primeiro GF16 a leg-al decisão )). 

1, Confessa, portanto, qu e tem haviclo e pócle haver casos em que se pr escinda 
1: essa decisão elas côrtcs, n. que elle, por seu alto poder , se digna clwmar legal ; 
;as que~· com os inimigos elo senhor D . Miguel excluil -o da regra cl 'esEes c.asos 
avora.ve1s, em que a acclamacã:o possa l)rececler á decisão dos ires estados . Para 

est fi ' , ~ i m, e affcctanclo querer provar esta sua asser ção por u m argumento de clis-
fa~·rclacle, pretende expl icar a rasão por que os senhores D . J oão I e D. J or:o IV 

- oram acclt1mados antes cb decisão· ele côrtcs . E ngana-se, porém, redondamente 
~ea~l~~or em c~~u· a ent_cncler que o _senhor D . João l f~sse acc!amaclo rei antes da 

1 9~Isao dar; eortes, pors é bem sabido que antes elas . cortes, a 16 de dezcmbr<J ele 
t 3 ~m Lisboa, foi apenas .r,cclamaclo defensor e governador do reino, c só a G 
(e _ abril ele 1385 é que foi acclamado r ei em Coimbra, pelas 'côr tcs que ali se re
lt_:nram , onde, cle13ois de lnrga. discussão , · e em virtucle .da auctor idade que a na-
cao tem l ' t l ~ · · 1 · t · t"' , . cpresen ac o em cortes nas crrcumstanCias ne m erregno, como en ao so 
'V'e~·Jficavtl., c não havendo nenhum pretendente á corôa, cuj os direitos fossem 1i·
~.t_:ndos , . se prefehu e decidiu por muitos e attenclivcis motivos ·que se desse a co
l un, ao 10fante D. João, mestr e de Aviz, sendo· este o unico rei por tuguez que se 
)os~a ele algum modo dize r eleito peh naçã o. Todas estas cil"Cltmsta.ncias são sém 
( ll"V"râa por extremo a iffer entes das elo senhor D . 1\iig-uel e só serviriam para pro
~:ar que este -senhor não eleve snJ"eitar a discussão ~le seus diTeitos i decisão ele 
CÔ't · . D • es i, po1.s, se _fosse cert~, cc:,mo ? auctor quer dar a entencl_er, que, o senhor 
. . J oao r, em Cll'CLlmstanClaS tao chvcrsas das elo senhor D . 1\'IJgnel, fo ra accla

lltaclo r ei antes ela. decisão das côrtes ele Coimbra, cl'ahi deveria deduzir -se cont1·a 
~ro clucentem que, com rnuitã mais rasão, esfe senhor , cujos ciireitos são· íncom1Ja- . 
\n.vehnente mais clar os e indisputaveis, •pó ele c deve acc1amar-se ·antes da decisão 
( 08 tres estados . 

1• <?N exemplo ela acclamaçllo do senhor D. J oão IV, que r ealmente precedeu ~1.. 
~llnJ.ao elas côrtes, como j á expuz, não offer ece uma dispariclacle ele circumstau

C.I as taes que devaJ,n fazer t er como inj üsto c illegaÍ a respeito do :-:enhor D . 1\fi
~ll:l o q:n~ o auctol' pr~s:ume j~1sto ·c legal a_ resp~ito do senhor D .. João IV. Se 
p· 1:ecess1 cl~cle de sacuchr um JUgo estrangmr o e msupportavel , como era o. dos 
., 

1 1Ppes de Hespanha, qtie produzin. a clesgraca cl' este r eino, j ustificou, como o 
" llctor t ] J 1 ~ D J I'T - b ] . f il pre enCLe, a previa acclamacào cto sen 10r . oão , , t am em CLeve JUS I-

i ~ar a do senhor D . Miguel a urgente nece'Ssiclacle de repellir a guerra maçonica 
.~- en:a e externa, qne tantó nos opprime, e de sacudir o jugo de uma carta c~n
~~;.llci onal c1ac1a por um sober ano que, por sua livre vontade, se fez es~rangmro 
~ a com os IJOrtno·uezes que se ser)arou ele nós e que esüí reconheCido como lUclep J o , . ~ _ 

eunentc êl e P ortugal ; que n 'essa. carta mclevicb mente alter ou e r \=)vogou as 
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leis fundamm1taos ~la mona~·chía,, aísponclo mbjtrariamente da success!i.o da corôa ' 
com manifesto prejuízo elo filho segundo elo ultimo rei, e ele cuja cart~L resultou a 
guel'l'a civil, que tem assohdo a nação e fomentado sedições fune~tissimas , etc., 

· clamnos estes tão notorios e fataes, que· ainda mesmo qua.nclo l10uvesse alguma lei 
que, positiva e terminantement.e, mandasse preceder a decisão elas côrtes no ~r~
sente caso ~t acclamação, deveria inteiramente cessar para obedecer ao prinC1lJ1? 
mai s s;>liclo e funG1amental ele .toda a sociedade, qual é ,o eh salvnçfLo e pTospe~·I -· 
clade :fn1blic?, mais elo que nunca IJerturbada entre nós, depois da dolosa acbms-

- são cl' essa carta, a cujos· momentos de duraçfio col'l'e ponclem CI·imes e clesgraças 
pulJlicas de cada vez maiores . Eis-aqui •a boa fé, exadidão logica e historica com 
que o a~lCtor elo artigo se atreve a querer metter em questão os direitos elo se
nhor D. Miguel ao 'throno, o fazel-o dependente elo arbítrio .elos h·es estados com -
tanto vilipendio ela justiça, como ruína da nação . 

Resta ainda analysar o epitheto de ?'ele1.:antissima que o auctor dá a esta ques
tão e fazer o calculo exacto das [mas eventua?!s conseqnencias 130m que elle1 a moclo 
de :papão, quer intimidar-nos. Não ex1Jlica em que consista a r elevancia cl'esta 
qnestão, mas faci lmente se i)ercebe ·que a que1~ inculcar como cliffi cil, intrincada ~ 

·perigos[L ~ e é bem de presumir que a considere on queira fingir como tal, em · 
consequencia da veneração para com a carta constitucional, juralla pelos portu
guez_es, em _vi rtude ele cujo juramento nem o senhor D . lVIio·uel, nem a nação 
portugt.wzn poderão desviar-se um apice elas determinações cl'esse cocligo, que se 
nos tem pretendido jncnlcar conto a cousa mais sagrada "e inalteravel. E ste jnra
mento, porém, cvm que tanto nos atordoam os ouvidos os inimigos elo senlror 
D. Miguel e da nação, e no q·ual aliás nacla crêem, n?io tem a força e valiclacle 
que lhe querem attribui r 1 n~m pócle legitimar ou 'faz er licito e obrigatorio um acto 
(ou para melhor dizer pacto), tal como o que offerece a carta constitucional. ~ara 
provar isto basta r eflectir que todo o j nramento, e, particnlannente 1 o proJJnsso
rio, como .é este, pelo qual se exig·iu que os t>Qrtuguezes promettessmp1 em no~16 
ele Dons ou dos Santos Evangelhos, ·cumprir e faze1' c1.unpl'ir as cleterroinaçoes 
cl'esta carta, demanda, entre outros requisitos, como mais essencial, que a :mate
ria elo juramento . seja justa e Jicita1 ele maneira que não c011tenha cousas injustas 
e il licit~~~ contrari~s ao bem IJuhlico ou elireitos ele algum: }Jarticular

1 
ou ás m_es

mas le1s estabelemdas; porque o juramento, como ·esttL clecicliclo e r econhemclo 
unanimemente por toclos os juristas e moralistas, non est vinculum úziq·uitatis; nunca 
pócle obriga:r alguem a pratic:ll' cousas iníquas, prejucliciaes ,á ju~ti ça e direitos ele 
outrem ; pms r epugna qne Deus, ]Jeranto o qual o homem, quando jura, se ~oJ11-
promette a ' responder }JCb observancia cl.!aquillo que promette, exija ou c:astJgne 
o homem porque não commette uma injustiça. 

Esta qualidade . es::;enciaJissima ch justiça ela materia, claramente falta p~ so
L1rec11ta carta constitucional i pgrquanto1 entro outras causas iújustas e illie1~as7 
n'ella se 01~clena a iuiqua usurpação elos direitos que o senhor D. Miguel (no n~
p eclimento ele seu irmão mais velho) tem iL corôa cl'estes r einos, segunclo as ]eJS 
funcl?.mentae~ quo regulam a succcssno do throno portuguez, as quaes o senh~r 
D . Peelro, amda mesmo depois çle acclmnado e r ecClnheciclo r i ele Portugal, nao 
podia revogar pur si só, sem o consenso era nação em côrtcs, como é corrcHte en
tre todos o~ nossos publicis~as, o sem a audiencia ela parte intCl'essacla, que é os~
nhor D. Miguel. Ora, as lms elas côrtes ele Lamego, qne são as :rn·imeh·as e malS 
funclamentaes sobTe a · successão da corôa, excluem c1' ella todo o estrangeiro ; e 
n'este caso estava o senhor D . Pedro, que, apesar el e ter nascido em Portuga~ e 
sel' o filho mais vel-ho elo senhor D . João VI, voluntal'Íamcnte se fez cstrangen·o 
e soberano independente ele Portugal, occup~nclo um throno diverso e form ando 
uma nova clynnstia, vindo pol' isso a inhabilitar-se para occuP.ar o throno e~e For
t}lga1, o qua~, segtmclo se estapelece1J nas ditas c&rtes

1 
nunca eleve estar Sl~J elÍO .n. 

rei estraugen·o ou ~ue occupe outro . throuo. E ta.uto é verdade q1.~e os r eis n[)scl
clos em ·Portugal, mncla mesmo depo1s ele acclamados e empos~aclos n'estc tlu-ono,_ 
se reputayam como estrangeiros e inhabeis para continuar a occupal-o e exer~er 
aqui actos ele soberania (quando tinham de succccler em outro ·throno estrangen·o 
ou chverse), que o senhor D . Affonso V, ' quando foi jurar-se r ei ele L eão e Cas-
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~e~la, entregou todo o governo ele Portugal ao priucipc D . João, seu filho, depois 
101 segt~ndo cl'este nome, chamando á successão cl'este o filho cl'elle, D. Affonso, D excl1;nu~lo oxpr:essamente ela st~ccessão ele_ Portugal todos os . fi lhos que elle, 
. · Affonso V, vwsse a ter depots de ser ret de Castella; tudo rsto para bem e 
le~ouso .elos reino~ ele Castella e Portugal, como expressamente diz; sem duvida 
P~rque reconhecia que deviam ser in:clependentes uma e outra corôa. Esta clec·i
s.aol sendo approvadn., como. foi, pelos tres estados elo r eino, para esse fim congTe
â:c o; , seguu_do const;_ da cm·ta p~tente do dito rei_ s.~n~or D. Affonso V, datada 

1 ~ ~le maw de 14 1 b, em que diz tomar esta dectsao para se co11jonncw com o 
a!te f o~ s_emp1·e mais acostumado em taz · cluvicla n'esÚs 1·eú:ws, explica e comprova t maueu·a mais antbontica e fu·me em direito qual é a intelligeucia das côrtes 
c e Lamego, e que sempre se entencleu que nunca ·o throno por tnguez podia ser 
o~cup~do pelo se11hor de qualquer outro; é que este, ainda. que portuguez ele nas
punento, eleve lJOr isso ser considerado como estrangeiro e inhabil para ser r ei ele 

ortugal . 

Ih lpsta indepencleucia elo throno portuguBz e inhaoiliclade el-e qnalqner soberano· 
a . ero para occupal-o, comprova-se e firma-se ele uma maneira. ainda mais positiva 
~ 6~·~evogavel pela carta patente elo senhor D . João IV, ele 12 . de setembro ele 
c '"'' ~ue approvou e mawlou, com as expressões mais fortes e solemnes, que se · 
p~~111fnssem e produzissem em todo o effeito as respostas que tinha d do aos cao · 
)
1 

nos das côrtes do anuo de 1G41, e iJarticularmente ao 2. 0 e 3.0 do estado elos 
!~~os·'· que r epresentou· que o prin ~~pe que ho~lvesse ele hercla.r es~e .thr~na, não· 

l osse portuguez, mas que alem c1 1sso se oungasse a moTaT e asslst~?· n elle p Bs
soa mente,- e ao· 1. 0 elo estado ela nobreza, que representou que no .caso de occu
J!ctl' 

0 filho mais 1:ellw elo 1·ei ele P01·tugal alqum 1·eino estranho
1 

seja o filho segundo 
J~bJ'a elo · · l · · l' ' d P t l -· · l t d t · 
11 po1·· p1·mctpe e eg1.tww success01· c este e O?' _ uga > e:s:1gmc ú o os ernu-
Q'tntemente que a corôa cl'cste reino esteja sempre separada ele qualqnm·. outra. 
to~: as r espostas ?u ~pprovação qne ·cl-r ei deu á clo ntr in~ cl'estes. capitulo.s t~nlw.m 
sob .a força de let: a~n~la que se ?-ão ch~ga~so a fon~ml_~-sar a 1 ~1.1 como mchcou o 
lllit~tano!, é um p~:mCJp t o certo e mquestwna:vcl. éle dtrCJto publico ]JOrtugu~z, r.c~- . . 
g . elo J<t nas cortes ela era ele 1390, artigo 23.0

1 e nas da crb. elo 139\1, artl
tool :2.o e 14.0

, e em muitas outras côrtes antigas, em que se d~v força ele lei a p: as as resoluções ou Tespostas que os reis cleclararem .sobre os capítulos ou re
p10rntações de qualquer e, taclo do r eino em c6rtos . (Vide memoria elo dr. João It ~;.o ,_,Ribeit·o ~. sobre as côrtes ele. Portt~gal.) Nada ob.sta, portan~o, que o senJ:or 
t • 

1
oao .IV nao mandasse formahsar let sobre os capitulas ruencwnaclos elas cor

a~~ c.e ~G '11, sendo aliüs certo e inqu~stionavel. que ~lle, pela _slla carta patente, 
foi f<~ chta, ~pprovo:l e mandou ct~mpnr a clou~rma c1 esses capitulas; tuclo o ~ue 
\T 

0a 0 pubhcaclo e Impresso em Lls1Joa- na o-fficma ·de Paulo Craesbeeek e mmt.as 
ezes r eimpresso. 

cicie ~lll vis~'t das leis que ficam ~pontadas?.. e que, .por i~so mesmo que estabcle
só [).s em cortes e concernentes a successao elo r emo, nao podem ser revogadas 

P~lo sober:ano, fica claro que o senhor D . P edro, como imperador elo Brazil, 
~~a~cl~ seu · augusto pae fall~ceu, esta~a inha.bilitado para succeder-lhe na .corôa 
q . Oitngali e que .esta clev1a passar 1mmecliatamente para o senhor D . M1guel, 
allle era n 'csse tempo o filho segundo elo ultimo rei, e que por não possuir tbronó 
8 gnlll estrangei1·o não poclia comprometter a iucl ependencia de Portugal (que foi 
o:~pr~ 0 grande cuidado de nossos maiorés), nem tinha, como não tem, qualquer 
te. 

1 ~ .. !Uhabilicladé ou impedimento para succecler immecliatamente na corôa cl'es-
s I etnos. 

g11 pe tuclo isto se segue que a carta constitucional, que exclue o senhor D. Mi· 
im e., lic~a successão .ela corôa, dando-a ao senhor D . P edro (quando elle j á estava 
11 pec elo de vi?· 1ÍJ07'ar n'estes 1·einos e occupava nm throno diver so, e formava 
p~n.a nação. e clynastia inteiramente separada. ele Portugal) , e assim reconhe~ida 
cõ 

1 
um tratado solemne e por toclos os soberanos ela Em·opa, contém determma

bels ?Pntrarias ás leis fnnclamentaes d'esta monarchia, desde longos seculos esta
tanâ~Jc~~s e ,adaptadas coJ?-~ parte e.ssencial elo direito yublico ele ~.o~:tugal, .bas: 

Isto so para tornar lllJUSto e c1e nenh1pn valor o .)mamento e:s:Igtdo a fttvor 
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.ele uma carta constitucional em que se violam e offenclem leis tão sagradas, q a e 
ainda 'não estavam, nem podiam sei· legitimamente clerogad.as p elo au ctor ele tal 
carta . 

. Alem cl' esta injustiça e offensa publica contra as leis estab elecidas · ela mona,r
chia, se comprehende n'essa nova e arbitraria disposição da su·ccessão ~1a corôa 
de P ortugal a mais manifesta injustiça, chmn o e offensa dos direitos que o ~enho1· · 
D. 1\'Iiguel t em á corôa, os quaes nenhum imlivicluo , nem a 1nesma riação, pód~ 
arbitrariamente til:ar-lhe, segundo a bem sabida r egra de direito 1·omano, âlteTz 
per alte1·um iníqua ·infe?-ri condit·io non potest. E sendo um crime, como é, defratt
dar ou roubar a qualquer os seus direitos, fazenda e ainda mesmo r eputaçao7 nad:t 
póde haver mais absurdo, mais immoral, nem mais contrario aos principias d~ r e
ligião e ela rasâo, do que suppor e apr egom· que o jm·amento que se extorqmu a 
1·espeito da tal carta, t endo por obj ecto tao iníqua u surpação, tem alguma força 
ou valor moml, 011 que nos torna r esponsaveis diante de Deus, se deixarmos ele 
o guardar. · 

Cessem, portanto, esses inimigos elo senhor D. Miguel , da nação e da ~·eligíãa 
de accusar ele perjuros aos que não querem abraçar as doutrinas ele t al carta. 
Sendo certas e estabelecidas em direito ·as condições- necessarias para a validade 
elo juramento p1·omissorio7 e não se lJOclenclo aclrnittir ignOl'ancia invencível e~ 
materia de ·direito, eleve presnmil·-se que os que prestaram íal juramento ~ã.o tl
nham tenção do se obrigar por elle senão áquillo que lhes é licito, segunüo os 
p rincípios de direi to e de moral evangelica, o~ quaes aliás não era necessario res
t ringir ou r esalvar expressamente no acto elo jur:nnento, porque se subentend~:Dl 
e devem ser conheci elos ele quem . o exigiu . Se os ignorava ou suppunha que o Ju
ramento sobre materia iníqua, contraxia ás leis e aos direitos de outrem, é vahc1o 
e obriga perante D eus7 offende a Deus em o suppoT protector do crime c cb mal
J ade (o que é uma blasphep:lia), e gravissimameute o insultou fazendo invocar 0 

seu santo riome par a. corroborar ou santificar a iniqnidacle. . 
A estes, pois, qtle nos a rgnem ele per:juros, com mais r a.são nós poderemos 

arglúr de blasphemos e impios, e pelo menos elo ignorantes ou de patetas, por 
pensarem illudir-nos com o r espeito devido ao j uramento, não r;abendo até que 
ponto e quando elle liga ou deixa ele ligar . 

P ar a mostrar7 emfim, a inbabilidade em que estava o senhor D . Pedro para 
succede1· na corôa ele Porttlgal, não só em consequcncia das leis e1'este r eino, roas 
tambem elas ela constituição elo seu imperio do Brazil, e que por conseguinte c?n
tém grave injustiça contr~ o senhor D . l\'Iiguel a ord_ç m de rmccessão estabeleclda 
na carta constituciona.l, basta r efleetir qne ci ,senhor D. Pedro immecliatam ate 
cedeLl e abdicou em sua filha a senhora D. JYhria da Gloria esta corôa c1c Portu
gal, que as leis do seu imperio lhe _prohibiam acceitar, e de que nunca cheg·01~ ~ 
tomar posse com a formalidacle que, cb maneira mais inalteravel, determina a 1~1 

de 9 de setembro ele Hi47 7 que tem a força ele lei estabelecida em côrtes e qne -
prescreve a acclamação do novo r ei e j uramento c1e g uardar_ os usos, fóTo s, cos
tumes e privilegies da nação , como condições esscnciaes para legitimar a pos~e ~1o 
r:ovo_ rei; e igualmente ela parte da nação o r eciproco jnrarnento de obedienClílJ 
fidehdacle, preito c homenagem. 1\ ada e1'i sto se praticou, e, conseguintemente, 
nunca o senhor D . Pcc1ro chegou a t ornar posse legal e valida da corôa de Por: 
tugal , ela qual aliás j :i estava excluído. E não podendo o senhor D. P.ech·o ser 1"81 

de ~ortugal, n em tendo tom ado posse d'esta corôa, como a podia transmittir ~ 
abd1car e~ _sua filha ou em ql1 alquel' outra pessoa ? Por cer to nil1guem pó de clal 
ou ·tr~n~ínl~tn· para outre~ ;alidamente aquillo que não lhe per tence; e eis u~~ 
nova lDJUsüça contra os dn·e1tos do senhor D. JYDguel n'essa arbitraria abclicaçao, 
e, consegníntemente, um novo motivo de nullidade do jurmpento a respeit~ da 
carta. 

Suppondo mesmo que o :senhor D. Pedro. era o legitimo success0r da corôa 
por morte de seu a1ignsto pae o senhor D. J oão VI, ainda r esta indagar se a po
deria abdicar em alguem, e, particularmente,_ em uma filha tendo filho varão. 
Segundo as disposições .das leis de -Lamego e de todas qy:mtas leis se têem ~cl
optado entre nós a r espeito da successão da corôa, esta é per feitamente Lcr echta-
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ria de m · h l l · · 6 1 b' h ' .anen·a que nen uma p essoa c a c ynastm r emante p Cte su Ir ao t rono 
sem que se verifique a morte do seu antecessor ·;· e assim se explicam con~tante
meute todos os artigos aas leis de L amego, estabelecendo como condição pàr a 
e_ntr~r na successfto a morte do rei antecedente, Patm· si lui.btte?'Ít regmtm, ctbm 
ju~i~ mo1·ttm~, filiús habeat, etc., e particularmente 1·equer em esta condiçao para 
: a c~o r eí entrar na successão da corôa, dizendo : úta m·it Tegina, postquam 
7 b~{.Juent nw?·tuus, etc . D 'onde se vê que não depende elo arbítrio 'do r ei actual 
~ Clcat o tl1rono e chamar a -eu e em sua vida quem lhe parecer . E tanto quize
Ianh estns ' CÔrtes cohibir ao r ei a faculdade de nomear SUCcessor em SUa vida, que, b; .· yPothese ele mon'er o r ei sem filhos, ainda _qu e tenha ü·mão, depende elo ar-
1119 elos t r es estados a snccessão do filho elo irmri.o do ultimo rei. 

E, portanto, contraria ás leis cl'este reino toda a success~io na corôa por m er a 
v?~tacle do r ei, sem que .preceda a sut1 n~orte, e totalm~nte r epugnante com o es
~lllto d' ellas a abclica9ão arbitraria; nem ha. exemplo de tal na nossa historia, 
sem . que acceda, como é inclispensa"\lelmente n ecessario, .expresso e formal, con
lenso dos_ tre ~ estados, sem o qual certamente nã.o póde alterar-se jamais a ordem 
c a successão da corôa, ndmitticla pela nação . 
vil Quando, porém, f_?sse licito a qualquer rei portuguez abdicar a corôa em sua 
fe~i~l sem. consenso ~los ~~rcs estaclml (3, quo se. n~ga), dever~a sem ~uvicla ser pr.e
,;. 0 pa1a esta abdiCaçao o filho vamo do rm a qualquer filha, porque, tanto se
~~ludo o espírito elas nossas leis, como elas dos poucos r einos em que as fi lh as são 
e~:mac1.9's á successão ela corôa, sempre -os filhos varões lhes prefer em, e nunca 
:r) ~ sao aclmittidas senão na fal ta de irmfios varões. T endo, p or ém, o senhor 
l'~ · edro, GOmo tinha e tem, um fi lho varãQ, qual é a rasfi.o por que abdica a co
s 
0~ de Portugal em sua filha e não em seu filho? Sem duvida porque, devendo 

ge; este o successor da corôa do Brazil, está inbibiclo para succeclcr na ele Portu
d;o· Mas essa~ l~i~ do imperio elo Bra_zi], q~1e inhibem ? , :filho elo senhor D. _Pe
q ' tambem mlu b1am sua magestacle 1mpcrw.l, porqne .Ja estavam estabelec1das 
b~1luc1o se verificou a morte do senhor D: João VI , e, por consegninte, tfio inhi
t~~~o estn:,:a o senhor D . P edro, como está seu ~lho, d_e Ecr re~ ele Portugal; e 
q11 e mms se co_n~rm a que o ~enhor D . P edro n i:to . pocbtt serA r e1 ele P?rtuga_l, e 
em ' quando leg1timamente o fosse, e , podes se abdicar a coroa, a cley1a abdicar 
l'i .~~ ll ~h9 varão c não em sua filha . E, portanto, esta abdicação, nf'lo só contra-

a •ls le1s b · J · · • • T ·, mas a snroa e quas t llTJSOrJa.. . 
{Suei an~a é a m_ali ~·nid~de e ?,egueira c?m qne se quiz defraudar o senhor D. lV~i
incoh~l~s seus cln·: ttos, que n ao se r ecewu comm~tter estes e ·outi:os absurdos iao 
in · ~l entes e ocltosos, pEtra se perp etrar por mew ela carta a mms detestavel das 

JUstiças que se têem visto! · 
ta. ~ }Oc~erá acrcclítar-se qne sejam do agrado ele D eus, j usto pol' essencin, tn.n-

. ;""s lllJustrças e iuiquiclades, ou gue _no s castigará como perfi elos e p e1juros por 
ob~· quererm os cumprir a carta no qu e ella t em de injusto e a que n ão poclinmos 
d ?Jg"ar-nos, nem efl:'cctivam ente nos obrigámos? Certamente 11 ão . .Assim se deduz 
c1 a verc~adeira no ção elo juramento promi ssorio, o qual não é, exactamente falhm
fr~'. ~aiS elo que a invocação qu e fa zemos do r espeito devido a D eus para asse
~ n aQ ao~ homens a sinceridade com qu e lhes promettemos fazer alguma coma; 
r·~lomo nmg nem pede licitamente prometter senão aquillo que lhe . é possivel, mo
t~m0~1 ~h_ysicament e, segue-se que, se aquillo que ele nós se exige (por quem 'aliás 
V"el egitima auctoriclade pma o exigir, debaixo ele promesea juracb) for impossi
ta~ ~lora~ on IJhysico, injusto ou impraticavel, segundo as nossas fo:L·ças, _não es
cou ~s ~b~Jgaclos a c um pril-o, sendo certo que D eus não quer impossiYeis, nem 

sas lnJn ·t D ' · l · J • lllent s. as. aqm vem a r egra gera , com~ummente seguwa, que o JUra-
011 °11Pronussor~o não torna licito e obrigatorio aquillo qU:e ele antes era illicito' . E':n o, n em s~na nulliclacle~ pr~j;,1cli?i~ es. ao bem }Jnb~ico ou p es?oa·l. . . 
tes (h ~bon_o d esta r e$'ra nao citarm .JUnstas e, moralL tas cathohcos, c1ta_rei an
§ 305 ~Cio, l1vro n, cap1tulo XIII , § 14. 0 ; W o] f., Jus nat.tt?·., pa~·te nr, cap_1tu:o v, 
no ·~' os quaes, por ser em protestantes, e por ter em Já mornclo l1 a ,mmtos an
qu! ' nao })oclerão incorrer na suspeita çl 'esses apostolicos, que tanto têem dado 

entender aos chamados liberaes dos nossos dia s . Não elevo, comtuclo, negar 
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que alguns juristas catholicos, são mais rigorosos a este .r espeito elo que .os protes-
. tantes citados. Esses mesmos, porém, mais rigorosos, unanimemente seguem que 
todo o jnramento prom~ssorio , por · mais solemne e valido que seja, perde a sua 
força e deixa de obrigar quanrlo a observanc.ia d'ell.e perturba ou offende o bem 
publico ela sociedade. E que maior perturbacão, que maiores clamnos contra o 
bem publico cl'esta infeliz naçfto poderão imaginar-se, alem dos que ·temos so:ll'ríclo 
e estaLO.os soffrenclo? Que outra cous.a senão a cliscordia e guerra civil pócle resul
tar ele uma carta que, destruindo as leis fnnclameutaes ela monarchia e pacto ~o
ciftl portugnez, veiu restaurar com p0110as cliffereuças um systema r epreseutat1v? 
e abrir a porta aos progressos de uma fa.cção qne a nação, tres annos antes, h~
via reprovado e clestmiclo? Que maior flagello, e desgraça do que o da guerra Cl

vil! ·E uma carta c11181 não. só pelo modo como foi introduzida, mas pelo que con
tém, e pdo abuso que d' ella têem feito os seus dolosos defensores, tem acarr etado 
sobre Portugal toda a sorte d e males, prej Llizos e desgraças, e que està facilita~1clo 
o triumpho a uma facção desorganisadora e ímpia, que effectivamente não quer 
essa · mesma car.ta que. apregoa, nem o r ei que .:fi.I).g·e respeitar e preferir; que tem 
dado as mais evielentes provas ele que· só tencle para o re1n1-blicanismo e para a 
Miarchia1 pocler fL tal Carta repu:tar-se conducente ·á prosperidade SOCial, qne é, _o 
eleve ser, a unica mira ele tocla a legislação? Pócle haver juramento que nos obn
gue a cumprir o que nos é tào prejudicial, elcsastroso e contrario ao fim ela so
ciedade? Certamente não .· 

Ainda mesmo 'quanclo a carta em si fo sse perfeitamente boa e justa em toc1o 
o sentido, e tivesse _proclnzielo apreciav eis vantagens em principio", p ass.pndo ele-

. pois a ser nociva por qu aesqu er circum ·tancías clifncci s ele r emover, exigia sem 
duvida o bem publico ela nação que ella deixasse ele se cumprir e se consiélcrasse 
como abolida, Isto mesmo ensinam os mais rigorosos j nri stas, estabelecendo co]JJO 
r egra que o jm~mJento promissorio, . por mais valido que seja, eleixa de obri?·a:r 
,quando as circumstancia.s ela co.usa jnracla mudam notavelmente e a tornam c1Jff1-
cil ele cumprir-se 011 nociva; e assim se acha determinado no capitulo Petitio 31, 
ele JLmyjt~ranclo, no capitulo Quemadmoclmn 25, etc ., em direi to canonico; e no 
civil L . ct~m 9_1âs, § 1, fj'. de solHtionibus, etc., étc . ; ordenação, livro rv, titu- . 
lo LXX1 § 3.0 

Acrescente;se a essa ·alluvião ele c1amnos publicas, que nos veiu.trazer tal c~u·
ta, e qnc tào notorios sr:o,_ o dolo, s1.n·preza c coacção com que foi jmacla, pre
scindindo-se até elo previa jmame.Dto elos tres estados elo reino, prescripto no ele
ereto que acompanhava a remessa cl'ella; a repugnancia qi.w a 11aç~io mostrou e!ll 
a jurar, e principalmente os numerosos corpos militares; qne se evadiram para a 
não cumprir; a facilidade e eothusiasmo com que todas as povoações :!L sombra 
cl'essris tropas, qnanclo entraram em Portugal, abjuraram a carta e }?J.:oclamaraJJl 
o senhor D. Miguel como seu unico e legit imo r ei ; acrescente-se, :finalmente, a. 
incomp.ctencia e illegaliclade com que um soberano cstrang·eiro, sem estar ac_cla
maclo nem ter recebido ainda elos portt1guezes juramento algum ele obeclicn01a e 
ficleliclacle, os oln·iga a jurarem uma carta ou le . .i contraria a toclas as leis fnuc,a
·mentaes cl9- _mouarchia, e que contra a pratica e dever de toclos os r eis portugue
zes (que são obrigados a sustentar os usos, fóros, costumes e pri vilegios ela na
ção) c·omeça por iuvertel-os, r evogai-os e clestrnil-os ; acrescente-se tudo isto e. 0 

mais qt~e t~m occor:;iclo e é oem patente, e :fi.cm·à· certo e incontestavel, iL fac~ 
elos mms ngorosos principias de religiã.o e el e direito, que o juramento da.c1u [ L 

carta 11.ão legitimou as nnlliclades e injustiças que ella contém, que do nenhuma. 
sorte faz valioso e obrigatorio o que u 'ella se determina, com offeusa elas leis fun
damentaes da monarchia e dos clireitos pessoaes elo senhor D. Mi o·u:el · que está 
tal cart~ destituída ele todo o vigor e effeitos, competindo ao mesm~ ·sen'hur, ainda 
na quahclacle de r egente, r elaxar e eleclarar. nullo esse juramento, quo vers-a sobre 
materia temporal concernente ao estado político ela nação, sem que pos ·a Gbstar
lhe a injusta r enitenci<"L ele qualquer auctoriclacle superior que se queira imagiual'· 

Em vi.sta el e tudo isto não se elevem consicleTar clerogadas pela car ta, _ue~ 
pelo juramento com q11e se pretendeu cQrroboral-a, as leis de· Portuga.l anter~ores 
á introclucção da carta; e como estas chamam tão claramente o senhor D. lV!Jgnol 
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t S UCC.es~~O da COrÔa cÍ.' estes re mos, segLle-SC ,qn~ nada tem de- difficil, nem de ?'e
~IJ~nttSSWUt esta questão, c1ue o auctor elo artigo communicado quer st"0eitar á de
CJ s~o elos tres estados. 

Resta, :finalmente, dizer alg·uma cousa sobre ~sse exacto calculo ele eventuaes 
con , · - ' N • . seq_nencws) com que o mesmo auctor nos ameaça. E pena -que o auctor nao m-
~que nem ao rnenos por A-1-D algum a cl'essas consequencias que ~elevem en~rar 
m tal calculo; e faz-se n ecessario, portanto, ,abandonar as operaçoes· algebncas 

que . se costumam empregar para dar valor aos XX e deitarmo-nos a aclivip.har. 
·í. Acaso r eceia o auctor que a acclamação elo senhor D. ·Miguel, sendo ,anterior 
c sua pretenc11c1a decisão elos tres es tados, venha a confundir-se com essas accla
lllações populares, tumultuarias. e anarchicas, qne _a alliaoça continental tão justa
~ento detesta e r eprova como nnllas e secliciosas? Não deve r eceia:r tal, adver
tllldo que o jJovo portuguez c auctoriclacles, peclín,do ao senhor D. Miguel que se 
accla~e r ei desde j á, sem clcpendencia c1 e côrtes, pede o que é conforme ~ís nos
sas le1s, usos e historia, de onde consta, como :fica mostraclo, que sempre, ainda 
~os casos susceptíveis _ele rluvida e disputa, as acclamações dos soberano_s portn
tnezes prececleram á reunião elas c.6rtes e o solemne r econhecimento cl 'ellas . Por-
auto, as camáras e os povos, pedindo o que sem]:Jre se pediu em casos analogos, 

âo 8~l?ressauclo os seus des_ejos, co:no têem~ expressado, em ,con~ormiclacle ~a.s leis 
I etuo, mostram-se. obecltentes a ellas, nao :figma.m ele anar.clustas ou sechcwsos, 

~:tn ele povo-1·ei) mas ant~s cl~ vassallos ~ntigos!; leaes, c nenhum. vicio de n:llli
t ele ou tumulto popular 1mpnmem na acclamaçau elo senhor D. 1\ilgucl, que JUS
ckn~:mteyoss~ mer ecer ~ ce?snra rla sant~ allia~ça, se?do. o facto exposto co~n a · 

Vlda stncendade e conheCimento rlas lms, e ll ~LO com mtr1ga e maneJo maçomco. 
d Receia quç o imperador do Brazíl nos declare guerra e venha fazer a lgum 

esembarque em Lisboa· ou nas nossas ilhas? Oh! E stá. mui longe e muito oc
~u~acl.o com outra guerra mais prox ima e importante . · E quando tal intentasse, 
l 0 . ena succecler o mesmo que snccecleu em 1641 e nos vinte e oito annos se-
0'll t . ? In es, em que os portuguezes com as armas na mão souberam c pocleram de-
]cnclel· . a accJamação elo senhor D. João IV contra todas as forças· de H espanha e 
\ e lDaJs alguma potencia, sendo então a Hesp:mha muito mais forte e temível, 
c 

0 ~ue é hoj e .o Britzil; o tanto mais temi vel p ela sua vizinhança e até pelo grande 
P~rbclo que ~tqui tinha, n:íaiormeiü e entre a nobreza, empregando-se alem d'isso . 
c~ acl as, subornos e t raições ele to do o gcnero, e estando P ortugal tanto e mais 
a t,ennaclo elo (l ue prese:atemente está, em consequencia ela invasão elas icléas ou 
~n las libe1·aes, que ele certo são mais agudas e diJapiclatorias elo que e[;\sas ttnhas 
e Castella, ele que tanto falla o auctor ela A1'te ele fiu tm'. E não baverá ainda 

lJortugnezes valorosos e leaes -que, t euelo ~í sua frente um r ei como temos, não 
Poss~m arrostar -se e defender-se _ contra qualquer aggressão estrangeira, dentro 
on. fora do r eino? D e certo ainda ha, e ele cada vez haverá mais quem sustente 
a tnclepeudencia de nossa patria e a gloria do nome portuguez . 4ppareça quem 
com fi~·meza e r esolução queira guiar os portnguezes, li;vranclo-os d' esia comichão 
lDaçomca, que tanto os t em arnúnaclo, e· ver -se-ha o muito ele que ainda são ca
Pazes . 

~eceian'L o auetor alg um caso f mdeJ'Ís ~ Não ha muitos mezes qu e vimos esse 
)apao, mas porque o pediram · e lhe paga ram bem. E, apesar ,cl 'ísso, que fez? La
~ eon e foi-se ele maneira que não lh e chegasse algum tifo de · caçadores de mon
.auha., que são cliabo1icos, e que tendo a hàbilidade ele incendiar · o povo, arran -

- Jc~am elo pé para a mão uma g·umTa .nacional similbante áquella em que :ficaram 
.terre l ~ -

~' ac as_ as ctecantadas agrúas elo grande Napoleão. ' · 
é l 8 se JS.so succecleu, precedendo c9nvite, qne sed, não precedendo agora, como . 

J c e acreditar? Com que titulo, pois, ba ele vir ago ra ? Para decidir com ba_zone
~'ts l~a qLlestão do nosso direito patrio, em ·que nenhum soberano estrange~ro é 
Se~. pode ser juiz, v isto que niog nem póde iulgar senão entre os seus subchtos? 
~l ~ · para nos forcar em a sermos constitucionaes e maçons? Oh! Não é de.presn-

Inn·q h' , . --c lle aJa soberano algum (a não es tar vendado e vend1clo por mm1stros ma-
~o~s) que queira obrigar a tal uma na~Jio e que não- reconheça que, protegendo 
' acção que dilacera Portugal e contrai·fa os clil'citos elo sep_hor O. Miguel , não 
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venha auxiliar o espírito revolucionaria da presente epochà, e conseguinteinente 
a voltar, mais tarde ou mais cedo, contra si mesmo, essas armas com que·intente 
acudir á facção dolosa, _que implora o seu aux ilio . E consentiriam em tal tod?~ os 
outros soberanos? Estarão todos tão illudidos que não conheçam as calummas e 
falsidades com q11e a facção encobre os seus sinistros fins e tuclo des:figma? Que
rerão os soberanos da Europa .entrar em guerra 1ms com os outros e com a pobre 

. naçac portugueza, para assentarerq no throno de Portugal uma joven princez~ ~1o 
BraziJ, de iclac1e de oito annos, e qne nunca viram, em logar de um principç, :filho 
elo u ltimo rei, homem feito e experimentáclo, que conhecem e· tanto obsequiaram, 
e que só tem por inimigos, os inimigos de todos os r eis ela terra? Nao r eceien:;os 
tal da illustrada politica que rege os gabinetes, nem das actnaes circumstanmas 
ela Europa . · 

Mais que tudo, e qur.si 1mieamente, t emos a r ecei·ar a intriga e subornos da 
seita maçonica d' este reino, Combinada CQm a de outros paizes mais opulentos, 
aos quaes tanto favorece a amabilíssima carta~ e qne só por isso, que lhes fran· 
queia o passo para outra constituição mai s democratica e mais clesorgani sador~-, 
é que tanto defendem e forcej am para que subsista esta. D estrua-se, pois, &nl· 

· quile -se para todo se]))prc esta perni(Úosa guarida elos r evolucionarias; r estabe
leçam-se em todo o v)gor as nossas leis de policia e segurança publica; vigiem-se 
e castiguem-se com toda a severidade todas e quacsquer ~euniões secretas; r emo
vam-se dos empregos publicos todos os homens sus}Jeitos, emquanto não derem 
-provas em contrario; r eduza-se o exercito de terra ao numero indispens:we]mente 
necessario para sustentar a segurança publica ; applique-se para a marinl1 a o qlile 
se gasta de mais com o exercito, promo':'enclo-se, o mai s possível, o melhoramento 
e commercio de · nossas importantíssimas posse.ssões ultramarinas ; trate-se colll 
desvelo da educação publica e ele r estaui·ar os bons costumes ela nação, e não te
r emos mais que r eceiaí.· d'essa infernal seita, qu e tanto nos tem opprimido, sobre
tudo reduzindo-se a tropa {~ im.poqsibilidade de se deix ar seduzir por chefes r evo-
lucionarios e indignos . · . ... 

Eis-aqui, sr. r edactor, o que me pareceu mais a prO}JOsito dizer sobre esse 
artigo communica.clo ela Gazeta~ que ta.nto tem dado qu e fallar, e' que tunto. tell1 
ma.g"uado todos os sinceros portuguezes . 

Concluirei dizendo que, ap esar ele tudo o q1Í e deixo escripto para mostrar ·qne 
nosso legitimo soberano o senhor D. Mig uel nenlmma obrigação tinha pp.ra demo· 
rar a sua acclamação solemne até á r eunião dos t res estados, e que ~stes nenhuma 
anctoridacle t êem para decidirem a questão elos seus direitos á: corôa ; que esta 
questão é clara e facílima, q ne nada lhe obsta o juram ento dado ~í, carta constitu
cional, e que nada temos a r ecei.ar elas na-ções estrang·eiras quando se lhes expo· 
nha o verdadeiro estado de nossa quest ã.o, e o ·t eor das leis que chmnam o senhor 
D . Miguel ao throno portnguez. Apesar de tudo isto, de nenhuma sorte pretendo 
censm'ar a· determinação que sua magestacle tomou c1e fazer prececler a r eunião 
dos tres estados . Repntam1o, como r epntõ, clesnecessaria esta solemn1clade, tanto 
mais lonYo e admiro a incomparavel generosidade, umor ela jU:stiça. e do dcco_ro 
publico, e da augusta pessou de sua magestacle, que tão espontaneam ente, e r es1s· 
tindo suavemente à vontade elos seus povos, tão energicamente pronun ciada, se 
modera e contém1 p.ara dar mais amplo e sole]nne cunho de legitimida-de aos seus 
direitos . 

. Agora ·poderão convencer-se melhor as nuções estra11geiras (e os mesmos i~í
IDlgos do senhor D . Miguel) quão long~ est~~ este augusto e incomparavel prJJl· 
cipe do caracter ele um ambicioso soffrego e violento, que, longe ele apressar, re· 
tarda o momento ele cingir uma corôa que por tantos títulos merece, e que t t:tnto 
confia na certeza dos seus ·direitos, que não r eceia como que fazel-os dependentes 
ela approvação ele uma auctoriclacle a qne não tem obrigação a1gnma legal ele su.b· 
metter-se. Agora rccebm·am os tres estados do reino e a naêão toda uma pro-vs
cle confiança no seu juizo e ele. benevolencia "que nenhum ouh:o pr.i.ncip e ainda lhe 
outorgou. 

Compete aos tres estado s, maiormente, corresponderem coin acatamento, grl1· 
tidão e generosidade .a um soberano que · tanta generosidad e mostra para com el_ 
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les, fazendo ver qne 1:econhecern os limités da nob re funcção qne têem a des~m
penhar, qne são leaes, r espeitosos e modestos corno os antigos portuguezes, cuj(i)s 
fórqs, depois el e mais de um seculo, t êklm a gloria ele r epresen t~.r; que não pre
tendem imitar os modernos e altanacl~s salteadores das soberanias; q ne lhes não 
compete discutir on decidir o q11e já est{t decidido pelas leis, e só r econhecer e 
confe~s.ar á face ela nação c do munelo inteiro que o senhor D. :M:ignel I é o uuico 
e leg tttmo soberano ele Portugal, cham ado ao throuo 1)elos direitos do sang Lw e 
pelos heroicos serviços que j1í: tem prestado á nação, digno entre todos os princi
tles . ? ortug uezes.· elo. am0r, fidelidade . e o~edienc ia elos poi'tug~1ezes, digno ele se 
le Iender o mms smcero e extr emoso pr elto e homenagem; cbgno·, emfim, de ser 

por todos obedecielo, a<:l orado e defendido, como é pr0prio de portuguezes honra-
elos, leaes e valorosos. · · 

Lisboa, 31 ele maio de 1828 .- ,De v. m .cê, venerador muito a.ttento.=Filaletes. 

A sobr edita arg um entação, que os perioclicos absolutistas clefeneliam"a toelo o 
~rans~, mal podia ser r efutada pelos censtitucionaes, visto imperar o regimen da 
~tole.raucia; mais tarde, poré-m, publicaram-se va.rios escrjiÍtos contestando a re
gnlan clade do acto convocatoriô das intituladas côrtes . J osé Maria ele Sousa Mon
teiro, r eferindo-se -na st{a Historia de Por·tz~gal áquelle grave p-onto, eliz : 
. ccEsta convocaç~o elos t r es estados era \ una amarga irrisão, porque não era pos-

81,Vel dar a cada um cl'ell es a força que j á n~o tinham . A antiga nobreza possu'ia 
11~a grande parte ela j urisdicção civi l e criminal, e o pç>der mi litar ele direito pro
P~'1?; eis porque era chamada a tomar parte nos :uegocios publicas pelo sabio prin
Clpl~ ele que deviam ser contemplados aquelles em quem reside ele facto a força 
~lo estado; mas hoj e ?> nobreza nã.o possue nada cl 'isso, e os empregos publicas, 
q1~e alguns preenchiam, era por nomeação e dep enclencia elo governo, que os el e-
111lttia quando o julgava necessario. Os bi spos e grandes pr.elados estavam no mes
fo caso; elles exerciam em outro tempo, ele · auct.oridael e propria, grande parte l 0 poder c~ Yil e militar, ele que a legislação moderna os havia privado, tornan
c _o·o~ cle]:J'enclentes do soberano e com ingerencia só ·nos n egoci.os puramente espi-
l'ltuaes . · · · · · 

~As antigas mun icipaliclàdes e;·am eleitas pelq voto livre ele s·eus concidadãos; 
nomeavam magistrados, levantavam e armavam soldados; tinham por conseg uinte 
11ll1a J)arte ela força publica, que p ela moderna legislação haviam perell.do, limi
ta~do- se suas attr ibuições á. aclmü1istração municipal, e niesmo n'esse caso cl e-

an;:o ela maior depenel encia , do govei·no: Ora a sua reunião actualmente, bem 
?Olllo a dos outros_ estados, n ão podia representar senão a vontacle do governo, e 
Jan1ais a vontade inclepenelente ela nação, que haviam r epresentado_em· outro tem
.lJo; e comtnclo o escmicblo seria menor se a oonvocacão fosse feita como era ele 
costume ; porém Jlão aconteceu ass im . ~ 

«All'tigamcnte o direito ele ser deputado ás côrtes pela nobreza p ertencia a to 
dos os titulares, aos senhores ele ten as, aos membros do conselho ele el-rei e a 

. tocl?s os alcaides móres, os quaes todos, se .a assem bléa era muito numer osa, se 
f~zram r epresentar n 'ella por rle.flniclo1"es, que elles nomeav:;tm. A convocação, po
rem, Jlà"o se fez; assip1, mas dirigiram- se cartas de convocação mclivicluabm!nte 
àqtlelles :fidalgos já compromettidos na usurpação, ou cuj as opiniões e clocilidacle 
eram bem conhecidas . O m e:::mo se fez com o éler o, qtte foi convocado incliviclual
rnente contra o costume, e no qual excltti ram muitos membros para se convoca
r~lll os principaes ela igreja ]Jatriarchal 1 entidade muito posterior ás côrtes e que 
lUto devia ter n'ellas· assento . 
. <c Na convocação elo estado elo povo o p·ocedil'nento -foi ainda m~is escandalo
so i muit~.s mt1nicipaliclacles, que tini1am o antigo direito de nomear procuradores 
ás CÔl'te;s, foram excluídas ; outras, el e- creação r ecente, mas a quem se tinham 
coucecliclo todos os privilegias elas antigas, foram despr ezadas . Ainda mais, nas 
cartas ele convocação dirigidas ás municipalidades elo reino, . se lhes recommen~ 
dava que elegessem pessoas segunts; qne só tivessem em vista o se?·viço ele De·us e do ' 
th?·ono; e que fossem zelosas pelo bem. Jntblico; corn o qne ch\.ramente se ordenava 
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que cumpria eleger para: procuradores pessoas i11imigas ~le D. Ped-ro, oppostas ás 
instituições ~ladas p6r elle e affectas a D . .Miguel i e como se isso n~o bastasse, por 
uma circular (17 de ma~ o) o intencleute, geral da policia mandava abrir em todo o. 
r eino, emquanto não findasse a eleição, uma devassa, pela qual se considentssen~ 
e qgalijicassem conio subornqdos todos os votos qzw ?'ecaíss~m em indiv·iduos suspeitos) 
q_lte po?· seus sentimentos e opiniões políticas se tivessem declarado inimigos dos ve7'~ 
cladeiTos princip1:os éla legitÍ!Iniclade e partidistas elas novas úzst.ituigões1 p ois q~te taes 
indivíduos não podiam ?·ep1·esenta1· a vercladeint opinião ela nação. 

«Acresce ainda a impuclencia com que se fez figurar entre· os procuracl~res 
do povo, pela cidade ele Goa; um frade de Sant0 Agostinho, que ·nao.foi, nem po~ 
dia ser eleito no curto ·espaço ele cincoenta dias, que tanü> clistou ela convocação 
á reunião d'estas côrtcs ! Quem á vista c1'estas irregu1ariclacles, ela coacção em que 
se achava o povo, vendo sobre si o braço armado do goyerno, prompto a cles
êarregal-o em quem ousasse contrariar as suas ordens, ousará dizer que estas côr
tes eram legit~mas, e que r epresentavam a opinião elo paiz? 

a0ra
1 

as côrtes @ram illegitimas, J;Das a sua convocação não o era menos: esta. 
só podia ser feita pelo · rei ou em nome do r ei; -a nossa historia apre;:;ent'a um unico 
exemplo do contrario, que não tem nada ele favoravel- a D. Miguel. As côrtes de 
C?imbra em 1386 foram convocadas pelo IÍ1estre ele _Aviz i ma~ esse era clefensor 
e r egente elo r eino por eleição e acdamação nacional, clnrante a vacancia elo thro
no i porém, em que qualidade fez D. "Miguel esta convõcação? Na ele r ei , não, 

, pois ainclf não estava cl E)claraclo tal, e as côrtes eram convocadas pa:ra n'essa qu~- 
lidacle o fazerem reconhecer i na de r egente é que, o podia fazer i mas quem.- o tl
nha nomeado? A nação? Não, que não vemos essa eleição_, nem mesmó acclama
ção i fo i o r ei, mas esse quando o designou regente foi pela carta constituciou~l, 
em virtude ela qual usari a clàs pocler es q:ne lhe ella conferia i · destruída a cart~, 
passava a ser um mero particular sen'l. auctoridade nenhmna : esta coi1 vocação f01, 
pois, il).egal como feita incompetentemente, de maneira que D. Migllel usurpou a. . 
r ealeza de ~ua propria e particulal' auctoriclacle, exerceu o poder r eal sem aucto
risação ele ninguem, e só representou a farça ela convocação elos tres estaclos para. 
enéobrir com este nome, .perante um voyo _ escravisaclo e 1!1ma populaça ignor{tnte, 
a sua usurpaçi'to. » 

Eis-aqui a resenh~ e apreciação elos factos políticos de maior intere sse ·que 
occorr~ram até o fim de maio; no càpitulo subsequente se verá como o governo, 
as suas auctoriclades e a juntá provi'soria do Porto prosegniram na porfiosa lucta 
elos par tidos constitucional e abso lutista. · 

-. 
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VJII 
llloqueio do P or to O · r t D ~ · ' · ' · · I' . . 't 1 cional·io. , · - li I a n c . . ll gu cl cl_ed ~ rd .. que v ao coll ecnr-sc a. frente elo escr cJto para. ex wg uu· o esp1n o !'êVo n• 

nrm· ' .. \o mesmo tempo a .Junt<.L p l'OV ISOl'la co ng •·atula·SC pela. cspontunea :1dl• e ren ew. de mmtos; corpos dns cl 1ver sa.s 
talh ~~ 0 cxhorta. o~ I'Cstn.ntcs .t ~eg uu·- l h cs o exem plo. - Noti cins mlhtai'Cs.-J~ aucto risnda a organ isação ele no\ OS ba-
0 fi 

0~~ 0 companh1as ele vo lnntn J•ios const i tucion n.eH . - D ecJ•eto ord enando qhe totlas as praças du proL com Uuixa desde 
Di ;~1 c 0 l 820 se al L-,t c m 1H1S fi lcir:.t!'i do chamado JM I' I itlo rea li sta..- ~Med ida s prcvcntivns do governo e seus de lcga.dos .
fh:~ o~a. pelo qn .d o I'Cge ntc do r e ino l'Ordoa. o CJun c d e dcsct yiio su11 p lcs , comt.mto q ue os r é u!'l F;e a.p1 c scutem n o prc 
lt'aJ ~ :.~so de tlm ~11 0z . - - P órnia como fi ca com po,~ta o e s tado m~t.io I' das cl 1 vtsõcs d o exe rci to de oper~\ções.- \7 n.l'i.l5 _ou-
3 L de 0 115· - A .Junta. d o Porlo abre nn1 c mpt•cs ltmo p.tra t::omplcrar a. quantia vot;_td::t. pelas cô1 tcs c ex pres:;n. 11a let de 
l'tdnd mu J·~o de 1827. -0 cnmml bt az il c iro em L i-boa protes ta. coutrn. tudo 'q ue seja offcnsivo c em pr eJ UIZO da. a ucto
cias ,e d? :sollora.no. - O ITi cio do ma.r !1:lCZ d e Palm elln. ü. junta. libcl·a l fazendo a ffun. pl'ofissüo do fé poli t icn.. - P 1 oYiden
dc.fe ·~C~J CU. !lo .nl ls t:.tmCJi to d e. volun t:trJo F:i r eali ~taS . - Po1 tm·ia;:, ga.ran ~ind o s oldos ús famil ws do_s que p e Jecc J·e m na 
Port~~" _ 08 dli'P_ILos de D: Pedí·o IV, d cs lt J!:~ndo dp se rviço algu ns gcncracs c p1 o vendo ao r eCI u tttmcnto ele milici as do 
stit . O n.nt1 go e mba DG.l.dO r de Po1·tugal ,Junto .\. cô1·te tle Lond t es proscgue nn. corresp ondcucia com o gove rno con-
0 g:?•~nnl, c en v ia importantes decl:ua.<,·Õcs dos p rin c1paes J>Ortue;nczes alli restdentes . - Carta do d ito diplomata. para. 
ü~ st' Cl nador da. ~" adej rn. .- O co nd e de Oriola. purLJCipa. d e Be rlim a s contra.l'ieclade::. q ue o galJincte prussia no aprese.ntn. 
l'ige las ob~crva.çoes . - Plano o rgani co do primc il·o b n.tn.lbão prov iso l'i o d iYrndicia.s dn. c.upita1.- 'l,crmos em (}u e· se di 
de !to mal qu ez de Pabnell tL a D. Pcd1·o expondo -lhe o seu proccd inl en Lo. - Nov.ns mis sivas dipl omaticas. - O , isçond e _ 
t a ri ·\nbayana cscre\'C ao prcsiclcllte da. junta. pJ ovisoria.. - Pastorul elo pntri a rcha. n. fávor ele D . 1Uig uel.- Divc1 ~rrS por.
<lo1 ~ \ pru~n.ulga<las na. scgllnda cidade do r eino1 officios e notas.- O mfan te manda. ri sca•· do serviço os d ~scmbarga
' irncs unph cados na. revolução . - UnifOI'InC d:.ts com pa.nhins ele nrba110S. - O gene ral Franco de Castro dú. t·on t a. do mo . 
:Por ento das tt'OI>·\S que cotunH\nda.. - 1\ lcd id:ts do seguran ça pulJiica adaptadas pe los l ibel'aes . - ll f cm01anclum e~cdpto 
nc.i .~rn notavel cstad 1sta.- Docu mentos d lp loru;:l.ticos .-A Gazeta de Lisboa estigmat1s<1. as idé as dos a.dversnrios. - i\l a
se ,~ ~L Pouco ngr::ula.Ycl como é recebido em l.>m is o conde da Ponto, e oll e propr1o declnrn no seu mini stro.-Dect:eta .. 
de ~ ~dra.n tamcn to el e '100:000~000 ré is pnr:t fa zer face :is drspezas extrnord mdt'tas do cst n.cl o, e anctori:m -sc n. ureaçfio 
do ; ·'.'S _corpos realis tas. - DespaclJos procedent es de Londres e S . Petc 1 ~bu rgo . - Commi ssã.o irac.umbida Ua. defeza. 
qn o; to . - Ordens de ma.i or in terussc ema.n:-t.das dos dois gove n10s.- No tJ ci.1s de Ooimbnt. - Seque:-tro nos bens dos 
pr: ,~oope ram na. revc·lta. - Sortida a.' 1ll n. da J'jga. - O embaixado r portuguez junto ú. s anta sé Pxpõe os pe ri gos q ue 
de ~ se D._ i\li g: uel OOo mudar de conducta. politi ca., c r em e ttc c:op1a de not:\s e o ut \as p eças d.iplomaticas. - Exlracto 

cotnnltUti Cuc;ões l'cecLJ:d.lS pela. junta p rovisor iu..- CaL·ta. de Der na.rdo de S.í Nogueira. _ 

No curto p erioclo ele quinze dias , segundo affirmam memorias ela epocha e ;e ~eprehende ele varias peças insertas no capitulo anterior, a causa liberal dis
/1n a ele !J.Umerosa tropa ele p rimeira linha, assim como ele milicias e volunta
~os, continuanà.o o povo · a al istar-se, se não com verdadeiro enthusiasmo, pelo 
gt~i~os sem r elnctancia,. Importantes ciclades., vl.ll as e outras povoações tinham S!3-
ilé· 0 a P?nco trecho o exemplo ele Aveiro e Porto no pronunciamento .de suas 
ccl· cts pol!ttcas, quasi sempre p'or iniciatiYa militar, mas coacljuvacla p elas mais 

cLSSes . 

sti A_ revolução começára, pois, appar entemente sob felizes auspícios para os con
ciltn:t?naes1 par ecendo_ todos de pleno acco~·do , e consi<_;leranclo . a em1Jreza tão fa
fin e 1;1falh : ei, . que . nmgnem onsava cluv1clar elo proti cuo ex1to . Os · emban~ços 

. an~eu·os, mev1tave1s em casos cl'aquella OI'clem, superaram-os de p1'ompto ncos 
Ptopnetari.os ~ negociantes, abrinçlo entre si subscr ipção, que produziu valiosas 

. ~ornmas, esperanclo-se a,i.ncla socco1TOS ele outros pontos e r eforço ele pessoal,,-cuj o 
Onselho prudente e pratica do_ serviço publico removeria quaesquer attritos. 

e E~tas circnmstancias e o aspecto da junta pl'ovisoria, composta ele indivíduos 
c~tn·Jmentaclo s nos campos el e batallia e membros notaveis 'ela magistratura, in
)1~ lll serias receios -aos ministros elo infante D. Miguel, e est e chegou mesmo a 
lt eparar -se para ab ::mclonar o reino; consta,nclo, porém, por ag·entes perspicazes, 
qne os ch f · · J • N ·b· · 1 b ctl · . e es ,contranos mostravam mne01sao e tl 1eza par~ vencer a guns o s.ta-

1 os, o partido absolutista cobr ou alento e desenvolveu· grande energia .. 
CorrDm_ dos primeiros actos do governo de Lisboa, quando teve p.oticia elas oc
co enct~s expostas, fôra determinar o b loqueio da foz elo Dourb, e a junta do 
sc~urnercw logo publicou eclitaes, assignaclos por J osé Accursio das Neves, tran
co evencl? .0 seguinte aviso : «Ü seHhor infante r egente ordena á r eal,junta do 

111llil'lmerciO, ágricultnra, fabr~cas e navegação cl 'estes rei~os que, sem percl~ ele 
bl momento, passe ·a annunmar na ;praça que a bana ela cidade clq Porto se acha 
as0r1~ac1a p_e!as embarcações ela r eal armada, que para ali ~e clirig·iram, segundo 

eis mantunas, tanto para as embarcações qne ::t demandarem, como para as 
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_ que pretenderem evadir-se . O que v.~ ex. a, n' esta conformidade, assim o fará exe
cutar.-Dens guarde a v. ex.a Pa.ço, em 22 ele maio ele 1828.= José Antonio de 
OZ.iveim L eite de Ba1TOS . = Sr. marquez mordomo mór. >> 

N'esta rigorosa ordem, communicada t arnbem a todos o~ consul es estrangeiro s, 
e que su::;citou protestos, occultava-se o mDtivo ele similhante bloqueio, o qual oo
me<,;ou no clia 28 do clito mez, apparec~nclo na:s aguas elo Porto dois v. as os . ele 
guerra sob, o comrnariclo elo capitão ele fragata José Gr ego rio P egado, inel o . out ro 
navio ancorar defronte da Figueira. 

- Conforme o plà no organico ele 21 de fevereiro de 1816, o quadro da primeir.a 
linha compunha-se, alem do generalato e corpo do estado maior, ele quatro regt
mentos ele artilheria, doze de cavallaria, vinte e quatro ele infanteria , dozê bata
lhões ele cãçadores, um de artífices engenheiros e quatro companhias ele conclu
ctores artilheiros ; ora, estando ao ser viço ela junta quasi metade elo numero 
d'aquelles corpos, e alg uns nas ilhas, um elos quaes (caçadores 5, na T erceira1 
pouco depois aclher.iu tambe)Jl ás idéas proclamadas pelo conselho militar do Por
to, clifficil se tornava reunir soldados em grande força para atacar com vantagem 
os r evoln.cionarios . Entretanto o govémo não poupóu sacrificios, e aux iliado lJelas 
milícias que se lhe conservavam fieis, e voluntarios reali~ tas , empre,hencl eu sem 
clemora a lucta. , 

Alem cl'isto, o intendente geral ela policia exercia severa e vigilante inspecção 
·so,bre. as familias e amigos elos liber aes, assim como a respeito cl'.aq uellc·s que por 
quaGlsquer mot~vos não eram affectos ao regimen absoluto; as prisões, j(t tão ex
cessivas , multiplicaram-se1 a ponto ele não eaberem os pres llppostos r éus nas ca
deias ~ fortalezas, sendo necessario estabeleéeJ: pres iga~g-as em a nau -S. Sebas-
tião e brig ne 1?·eze de Maio. . , 

.Assim pôde, por medidas violentas , conter-se na capital a effervescencia elos 
particla1:ios ele D. Pech·o, e }Jara s_atisfaz er as massas e crear prestig i.o, o infante 
regente resolveu pôr-se á frente do ex ercito. · 

Pro e la !nação 

Solclaclos:-Uma facção puramente- ml.litar, surgindo ele repente, ous,a pertur
bar a ordem e tranquilliclade pllblica, que por sua profissão clevia· mantet·; atteH
tar contra as austeras leis ela subordinação, que formam a privativa divisa e o 
honrado caracter elo bom militar; conspirar contra a minha augusta pessoa e real . 
auctoriclacle, e quer er, por meios vis e infames, seclu~ir e trazer ao seu partido a 
mais tropa para ultrajar o throno, })ara ca.lcar aos pés as sag radas leis funclamen
taes ela monarchia, para extinguir a santa r eligião, e para submergir no abysmo 
ele inexplicaveis• e insoffriveis males a inclependencia ela patria e o esplendor da 
nação. Soldados, esses miseraveis faccio sos j á teriam desistido de tão louca em
preza, e depondo as armas teriam 1)ediclo perdão ele seu hoi·roroso crime, se a 
immoraliclacle os não impedisse ele escutar os r emorsos ela consciencia, os senti
mento.s ela honra, as minhas voz,es e as r efl exões que lhes- clev~am inspirar o:> 
exemplos ela briosa ficleliclacle que tendes dado ao reino e ao mundo. Soldados, 

_ cumpre sem clernor~ premiar a lealdade el e vossa conducta e castigar com as ar
mas na mão a pcrficlia cl'e-sse punhado ele faccio'ses, para acabar ele uma vez e para 
sempre esse espirito revolucionaria, que ha tantos anB.os agita e t em levado · a na-
ção aos ultirqos parox ismos. ' 

Sqlclaclos : Tenho Cleterminaclo pôr-me á frente elo exercito; é este o logar mais 
nobre e· ele ]naior gloria · que posso occupar; pórque n' elle vos dou' o test emunho 
mais· positivo da confiança que em vó s t enho, e n'eUe me lisonj eio ele r eceber as 
provas mais briPhantes da vossa incornparavel :fiel eliclacle e elo vosso invencível va
lor. Segui-me, nunca trilhareis outra estrada" que não seja a ela. honra. Obedece~ 
escrupulosamente ás minhas • ordens ; debaixo elas bençãos cl'o D eus de Affonso 
:E(enriques, nunca entrareis em combate que nào· canteis a victoria . · . 

'Palacio ela .Ajuda em o 1.0 ele junho ele H328. = INFANTE REGENTE.=Conéle 
de lJaTbacena, Fmncisc'o, chefe elo esfaclo maior gen.eral i. 

J Pnblicacla ao exerci to em ordem do di a el e 2 elo mesmo mcz. 
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Ordc n1. elo dia 

. S.ecretaria elo expediente militar, em o 1.0 de junho de 1828. -A junta pro
vtsorta encarregada ele manter a legitima auctoridade ele el-rei o senhor D. Pe
cl~·o IV tem visto com verdadeira satisfação a rapidez com que os corpos do exer
Cito, por um movimento espontaneo, excitado pela mais acrisolada fidelidade, voam 
<t. reuJ;tir-sc, com o fim de. debellarem uma usurpação, de que não lia exemplo na 
lnstona portugueza, de sustentarem a honra nacional e de clesaggravarem o me
lhor dos reis. No curto espaço ele quinze dias têem tributado obecliencia á junta 
provisoria os r egimentos ele cavall aria 6, 9, 10, 11 e 12, os de infanteria 3, 6, 
9~ 10, 18, 21 e 23 ; os batalhões de caçadores 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 12; o re
g;nnento de arti lheria 4 e algumas milícias; a junta provisoria não podia deixar 
cl.e esperar tanto, pois são ainda bem r ecentes as provas de lealdade que o exer 
cito deu em Coruche, Amarante, Prado e Barca~ soffrenclo em todo o tempo "as 
maiores fadigas, e derramando com denodo o seu sano·ue para defender os inau
feriveis clil•eitos elo nosso magnanimo soberano; e entã~, cheia de prazer, cumiJre 
lhe, em nome elo mesmo angusto senhor, louvar o pobre ardor com que o mesmo 
exercito se mostra agora empenhado na justa causa que o seu experimentado va-
lor fará triumphar. · 
. A juntà provisoria tem bem fundadas esperanças de que o resto elo exercito, 

amda coacto, fiel .ao juramento que prestou, seg-uindo o exemplo ele tão heroica 
resolução, virá lançar -se nos braços elos seus irmãos de armas, e .que, iclentifica
~os todos em patrioticos sentimentos, aniquilarão de novo a mesma facção, como 
,lá o fizeram em 1827, pondo em vergonhosa fuga para solo estranho um bando 
ele pe1juros ;. todavia, se a]g·uns officiaes ousarem oppor-se ao heroico intento elo 
~xercito fiel, ousarem impedir que um espírito fraternal faça reunir a todos, a 
Junta provisoria confia em que o valor elo mesmo exercito levará ao fim tão ma
gestosa empreza, restituindo o throno ao rei, a liberclade á patria, e ass1m se co-
brirei. de gloria. = José Baptista da Silvct L op es. . 

Procla.n11a~ào 

Portuguezes : - O primeiro dever ele todo o cidadão honrado e de todo o bom 
portnguez é ser fiel ao seu rei, é guardar-lhe, ainda com risco da propria vida, o 

· JUramento de lealdade. A junta proviso1·ia encarregada de manter a legitima au
ctoriclacle el e el-rei o senhor D. Pedro IV compraz-se com a r ecordação de que 
só um momento ele erro poderia. arredar alguns elos seus concidadãos do desem
penho ele um dever , quo esta nação leal e amiga elos seus soberanos soube sempre 
r elig iosamente observar · a junta nutre a lisonjeira esperança de que esse momento 
tenha clesappareciclo, e ~onfi.a em que, depondo as armas aquelles que allucinados 
possam ter corrido a ellas contra o seu r ei, contra o senhor D. Pedro IV, vôem 
rapidamente a abraçar os seus camaradas. 

Um perfeito esquecimento cobrirá a sua falta, e então a paz e o socego mar
carlJ,o por toda a parte os passos de um governo srave e justo, porém energico e 
providente, se, por desgraça, a.lguem surdo á voz da verclacle, perseverar no ca
minho elo erro: 
. .Portuguezes : Olhae para os vossos ascendentes, vede um 1\fartim de Freitas 
l~vanclo as chaves do castello {L sepultura elo senhor D. Sancho. · Este exemplo, 
sun, e não o espírito do pmjtu·io, é que deve alumiar-vos. "O caminho da honra 
est<í abeYto; entrae n 'elle. O senhor D . P edro IV é qi..lem vos brada; e se, · para 
sustentar a corôa na cabeca elo senhor D. João VI, c1ebellastes um usurpaclor, po
deríeis ser hoj e o instrnm~nto ele uma usurpação? Portuguezes, voae ; o nome do 
senhor D. Pedro IV é o signal ela reunião. 

Viva o senhor D. Pedro IV; viva a senhora D. 1\faria II; viva a santa reli-
gião; vi v a a carta constitucional. -

Porto, 1. 0 ele junho ele 1828.=Antonio B.yppolito Costa1 prcsid.ente= Dua1·te Gui
lhe?''I1W F e1TerL vice-presidente= Alexand1·e Thomaz de lJ1c;1 ·a ~:,s S cwmento-::-Fmncisco 
da Gama Lobo Botelho= Ch1·istiano NicolmG Kopke=José Joaquim Gm·m·do de Sam-

40 
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paio= Fmncisco Ignacio Vanzelle1· =Manuel Antonio Vellez· Calcleim Castel-B?'Ct.n
co = Joaquim José de Quei·roz = José Baptista ela Silva Lopes = Dr. Joaqyim An
tonip de 111agalhães. 

Extra c-to 

Porto, 1 de junho.- O capitão Antonio P edro ela Costa Noronha, comman
dante do esquadrão ele cavallaria n . 0 10, que se achava em Bragança, participou 
de Fafe, em data ele 29 ~:ís onze horas da manhã, que Glle e · o esquadrão elo seu 
commanclo, constando-lhe as noticias da nobre r esolução tomada para sustentar a 
legitimidade elo senhor D . Pedro IV, deixára Bragança no dia 25, marchando 
para esta cidacl e, seguinclo a estrada da ponte ele Cavez. . 

Em officio datado de Guimarães, hontem 31, participa o tenente coronel Abreu 
que, tendo recebido noticias da villa ele Guimarães, ele que o corregedor e D. Al
varo ela Costa incitavam desobédiencia ao legitimo rei o senhor D. P edro IV, mar
chára sobre a mesma villa, aonde entrára no di~ 31 pelas nove horas c meia ela 
manhã, tendo combinado com o esquadrão de cavallaria n. 0 10, qlle se achava em 
Fafe e com quem abriu communicação para ver se surpreheneliam os revoltosos. 
Comtudo, esses chefes da rebellião se tinham precipitadamente r etirado, seguindo 
a estrada de Cavez . Cuidava-se em renovar o juramento ao senhor D . P edro IV, 
para o que · se ía reunir a camara. 

O itinerario da marcha dos.' facciosos foi pela estrada elas f~1das elos l\1orouços, 
que se dn·ige a Rossas e Cazaves. Os povos elos clistl'ictos por onde passam não os 
seguem; e na Senhora elo Porto, aonde D . Alvaro correu a faz er a insurreição, teve 
ele fugir, porque não adheriram á rebeldia, conservando-se fieis ao juramento ele 
honra, por cuidados e serviços ele Antonio Severo de Abreu e Vasconcellos e Ma
nuel José ele lVlirancla L emos. 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima anctoriclade ele el-rei o 
senhor D. Pedro IY, tendo em consideração a offerta ele varias }Jessoas das clas
ses ela nobreza e commercio el'esta cidade, fi eis á causa da legitimielacle, que se 
propõem a organisar entre si uma companhia ele cavallaria, debaixo da denomina
ção de «voluntarios ele cavallaria elo senhor D. P edro lVll 1 lhes defer e, auctori
sanelo que a mesma companhia se organise, sendo confiada a sua formação a 
Ignacio Antonio Vanzeller (escolhido pelos já alistados para sell eommanclante) -1. 

As estações competentes, a quem O·conhecimento cl'esta pertencer, _o t enham. 
assim entendido. Porto, em 2 ele junho ele 1828. = ( Segw;m-se as assignattwas.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ele el-r ei o 
senhor D. Pedro IV, attenclenclo ao que representou a maior par te elos habitantes 
do clistricto ele Barcellos, manifestado os desej os de clefenclerem os direitos ela. 
legitirnidacle do senhor D. P edro IV e a manutenção elas instituições por elle .ou-

-torgadas, lhes defere, auctorisanclo o sargento mór aggregaclo, Antonib ele Passos 
ele Almeida Pimentel, para a formação ele um batalhão ele voluntai·ios ele D. P e
dro IV, com o n.0 13, no referido districto, concedendo-lhes por similhant e ser
viço igual isenção elos recrutamentos na mesma extensão e senticlo que se ordenou 
para o batalhão de igual denominação n'esta.-cielacle, em portaria de 25 do passado. 

As estações competentes, a quem o conhecimento cl'esta pertencer, o tenham 
assim entendido. Porto, em 2 de junho .ele 1828. =(Seguem-se as assignatttTas) 

Proclan~ação 

Soldados : - Que apathia. é a vossa? Como olhaes com inclifferença o sagrado 
juramento ele fidelidade prestado solemnemente ao nosso legitimo rei o senhor 

1 Quatro dias antes tinha ·siclo publicada outra portaüa sobre o mesmo assumpto, a que esta 
serve de rectificaç:W. 
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D. P edro IV? Não sois vós os venceclores ele ~\.marante , Cornche, Ponte da Barca 
e do Praclo? Não vos cobristcs de o·loria em toclos os dias que. combatestes con
tra os i11imigos de el-rei, ela vossa patria e, finalmente, ela vossa liberd_acle? Que 
ag,:arclaes,. pois, para vo s reuuircles aonde já, se acha a maior parte elos corpos 
fiers do exercito? · . . 

8 olc1aclos! E.u vos chamo em nome elo r ei legitimo; a r eligião, o vosso dever, 
a ~ossa gloria vos chamam aos campos ele_ Concleixa ; esses que vos querem il
lucln· são irmãos cl'aquelles con tra quem vós soffrestes tantas privações, tanto frio 
e tanta neve nas províncias elo norte ; cleixae-os, vincle abraçar vossos irmãos de 
armas; a victoria é certa, a nossa patl'ia sérá livre, o rei vingado, e podereis em 

h
t oclo o tempo dizer a vo ssos filhos: «Aprenclei commigo a ser :fiel ao rei, eu sou 

· onraclo u. · 
Coudeixa, 2 de junho de 1 828.=F-r~ncisco Sa1'aiva da Costa .R efoyos) brigad~iro 

commanclante ela divisão volante. · 

No-ta 

O abaixo assignado, vice-consul de sua magestade sarda n'esta cidade, sa
~enclo que este porto se acha bloqueado pdr um navio ele guerra portuguez, e 
Jgnorando qual seja o fundamento d'aquelle bloqueio, não pócle deixar ele pedir 
a v . . ex. a os conhecimentos possíveis a este respeito, para em conformidade cl'es
tes poder resolvet· a saída ou suspensão ele um navio sai.·clo, surto u'este porto. 

O abaixo assignado aproveita esta occasião iJara testemunhar a v. ex. a os· pro-
testos da su.a clistíncta e particular cons ideração. . 

_Por to, ;:? de junho ele 1828 .=11fanuel Isola.=Ill .mo e ex .rr.o sr . Joaquim An-
tolllo de :Ma.galhf't.es, seçretario dos negocios estrangeiros. . 

Decre-to 

Sendo necessario que a força dos corpos que compõem o exercito que passo 
a commanclar se augmente com a brevidade que exigem as, cir.cumstancias pre
sent~s , e ele um modo a,dequado ao fim a que se dirige : sou servido que todos os 
b~c1aes inferiores, cabos c solclaclos ele qualquer corpo do exercito que tiveram • 

aixa desde o :fim elo anno ele 1820 se r eunam no prefixo termo de clez dias, con
~aclo s da pLlblicação d' este decreto, aos regimentos de cavallaria n.os 1, 3, 4, 5 e 

i ele infanteria n .05 1, 2, 4 , 5, 7, 8, 13, 16, 19 e 22; batalhões de caçadores 
n.os 1 e 8; e artilheria n. 0• 1, 2 e 3, cujos commandantes lhes assentarão praça 
em livro separado, para, log-o que c-essem os motivos que me induziram a ·cha
mai-os ás armas, lhes darem baixa independente de nova ordem e. de nova es
cusa., _lançando-se n'aquella que obtiveram, e gue elevem ~gora aprese~tar, a ne
cessan~ declaração, por onde conste gue se umram á~ :fileu·as elo exer~:~,t? 5u~ncl\) 
P01' llllm foram chamados. Aquelles, porém, que clmxarem ele cumpnr tao JUsto 
dever, r·ecni;ianclo tomar as a.rmas para defeza da religião e do throno portuguez, 
serã.o tratados como desertores. Ficam, porém, dispensados de se apresentarem 
aos ditos r egimentos aquelles individuas que já tiverem assentado praça nos cor
pos de voluntarios realistas . 

O conselho de guerra o tenha assim entendido e faça executar com os despa
chos necessarios. Palacio c1e Nossa Senhora ela Ajuda, em 2 ele junho ele 1828.= 
INFANTE REGENTE.= Conde do Rio Pm·do L. 

Edi-tal 

José Barata Freire ele Lima, elo conselho ele sua magestacle; vereaclor elo senado 
ela camara ele Lisboa, cavalleiro professo na ordem de Christo, intendente ge-
ral da policia ela côrte e r eino, etc. , 

Convindo que a policia geral tenha um exacto conhecimento de quaes são as 
armas que existem em poder elos particulares cl'esta capital, com a designação ela 

3 Publicada ao exercito em ordem do dia immediato . 

. , 
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sua especie, seja de fogo e de córte, ou P.erfurantes de toda a ~ualidacle e dimen
são: determino que no praso de tres dias, contados da pu~hcação elo ~rese~te 
edital, toda ~ pessoa que tiver em seu poder qualquer arma, ::tpreseute nesta m
tenclencia ou ao ministro elo seu bairro uma declaração escripta e assignacla, em 
que se -especifique a sua morada e quaes as armas qne possue, debaixo da pena ele 
serem autuadvs como r ebeldes c traidores a sua alteza r eaJ ·e ao· estado aquclles 
a quem forem achadas sem as terem manifestado. N'esta generalidade ·se compre
hendem tambem todas as armas ele qualquer natureza que os negociantes tenham 
PM'a commercio, e se declararão igualmente os Jogares em que estão depositadas i 
tudo .clebaixo das mesmas penas, acceitando-se a este respeito todas as demmcias 
que se derem. 

E para que o r eferido chegue ao conhecimento publico e se não possa allegar 
ignorancia, mandei passar o presente, que serà afHxado nos lagares publicos do estylo . 

Lisboa, em 2 ele junho de 1828. =José Barata F1·ei?·e de Lima. 

Aviso 

Senclo presente ao senhor infante' regente o seu officio na data ele 29 elo passado 
mez ele maio, em qne refere que, tendo os officiaes elo batalhão do regimento de in
fanteria n .0 2, estacionado n'essa cidade de Tavira, illuclic1o os soldados que com
mandavam, pocleram revoltar-se com o mesmo batalhão contra o legitimo g·overno 
ele sua alteza r eal, mas que isto durou só emquanto durou a illusão dos soldados, 
pois que logo que elles conhe.ceram que haviam sido enganad<fs, se uniram ao ge
neral governador elas armas, e se restituíram á devida obedie11cia ao mesmo au
gusto senhor, querendo antes seguir a sua fidelidade para com sua alteza real, a 
qual eleve sempre fazer a gloria elo soldado portngnez, do que comma.nclantes 

· traidores, que os pretendiam comprometter, e acar1:etar sobre Portugal novos ma
les sobre os' que já tem soffrido, não lhes importando senão os interesses da fac
ção a que pertencem; dando v . m.ca no seu officio igualmente conta de que os 
briosos soldados elo regimento de artilheria, ele quartel na cidade de Faro, não 
mostraram n'essa occasião menos lealdade para com o senhor infante regente, 
chegando até a repellir com valor nm ataque que se dirigiu contra elles, e dizen
do, nnalmente, que tanto os soldados elos referidos batalhão de infauteria e regf
mento de artilheria, como um immenso numero de povo que se acha armado, estão 
promptos a defender com firmeza a boa causa e o governo ele sua alteza real ; e 
sendo necessario que éxperimentem o merecido castigo aquelles que foram os au
ctores e machinadores ela revolta, que não progrediu porque os soldados elos já 
mencionados batalhão de infanteria e r egimento de artilheria souberam fazer co
nhecer que elles eram verdadeiros soldados portuguezes : ordena sna alteza real 
que v . m.c~ proceda logo para esse effeito á necessaria clevasEa, com todo o zêlo 
e actividacle, dando conta do seu resultado por esta secretaria ele estado, e fazendo 
prender as pessoas que pela mesma devassa ficarem cu.lpaclas. Outrosi.m determina 
o senhor infanto regente que v. m. cê, de aocordo com o general governador das 
armas d'esse reino do Algarve, empregue as medidas de policia mais activas, para 
-que os mal intencionados não possaln ele novo perturbar a ordem e a, tranquilli
dade publica. 

Deus guarc~e a v . m.cll Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 2 ele junho 
ele 1828.. Luzz de Pattla Furtado de CastTo do Rio de Mendonça . -:- Sr. juiz ele 
fóra da Cldacle ele Tavira. · 

A:viso 

Constando ao senhor infante regente que muitos soldados elos corpos militares 
que se rebellaram contra o legitimo governo ele sua alteza real, tendo conhecido 
que foram enganados pelos officiaes que os comma.mlavam, desejam apresentar-se 
e unir-se ás tropas fieis para ajudarem a defender o throno e o altar, corno o 
mesmo augusto senhor foi servido permittir na sua proclamação ele 23 de maio 
proximo passado i e não podendo sua alteza real ver sem rnágua que os sobredi
tos soldados, que só por illusão scgnil:am o pm·ticlo elos perversos, sendo nli~ís 



yu sst~i.dos de s~ntimentos leaes para com a sua pessoa, estejam constra?gidos, pc-
as cu ~nmstancms em que se acham, a permanecerem com elles, depots tle terem 
c~nheCido o seu engano: houve a bem determinar que v. m.cê e os ministros f essa comarca seus subordinados, a quem v. m.cê transmittirá esta ordem, faci
;tem quanto ao seu alcance estiver a passagem dos referidos soldados dos pontos 

;ue e~t~a occupados pelos rebeldes, para ~utros aonde pôssam reu~i:·- se aos cor
Idos llllhtares que seguem o dever da fi.clehclade e obedecem ao legttrmo governo 

e sua alteza 1·eal. -
d Deus g uarde a v. ~.cê Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 3 de jtmho 

e 1828. = Luiz de Paulct Fw·tado de Cast1·o do Rio de 111endonça. = Sr. corre-
geclo1· Ck't comarca de L eiria 1. . 

D e creto 

t Ha~enclo respeito a muitas e importantes considerações que me foram presen
es: he1 por bem perdoar aos o:filciaes inferiores, soldados e mais praças elos cor

pos _?-a J?rimeira e segtmda linha do exercito, o crime ela primeira e segunda de
::rçao Simples, incluindo ~'este mui:Jero todos aquelles que por similhante crime 

acham presos ou cumprmdo sentença, comtanto que se apresentem no praso ele 
um mez, contado da "data d'este em diante, ao ch-efe elo estado maior elo exercito 
que eu commando, o qual lhes designará o corpo aonde elevem continuar a servir 
novamE.nte. 
li O conselho ele guerra o tenha assim entendido e faça executar com os despa

c os necessarios . . Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 3 ele junho ele 1828.= 
(Com a 1'UÓ1·ica do sm·enissúno senlw1· i?ifante 1·egente.)= Conde do Rio Pm·do. 

O fficio 

~m r esposta ao o:filcio que v. s.a me clirigitl na data ele hontem, sobre o blo
í_11010 em que se consicl era a barra cl'este porto, nada mais posso informar a v. s .a 
c 0 c~ue t er manifestado a corveta de guerra procedimentos contra a livre entrada 
e sa1cla das embarcações pela barra de S. João da Foz. 

Supponho e é de crer que o goveri1o ele Lisboa foi quem mandou aquella cor
v-etaN e que deu in~trncções ao seu commandante ; porém, como elle não fe~ inti
lnaçao al~uma1 não se pócle ajuizar qual s~ja a extensão das suas ordens. 
B Eu smto, e tambem muito sente a jrinta provisoria, não ter á sua disposição 
clorça ~aval ?om qu: possa f~zer r espeitar a livre communicaç~o. e a 1~roprieclacle 
.os estrangeiros am1gos e alhaclos do senhor D. Pedro IV, legltuno rm de Portu-

gal, ~)Or i~so é forçoso por agora ceder ao imp~rio das circu~stancias . . 
'I odavia, para v. s.a se r eg·nlar ácerca ela vragem do navw sarclo, posso d1zer 

que a supramencionacla corveta não tornou a ser avistada do castello da Foz desde 
0 dia 1.0 do c~rrente á noite. É isto o que po-sso participar a v . s.a tnu:a seu geverno. 

D eus guarcle a v. s. a Porto e secretaria elos negocias estrang·eiros, 3 ele junho 
ele 1828. - Ill. nu sr. Manuel I sola, vice-consul de sua magestade sarcla no-Por
to. = D1·. Joaquim Antonio de Magalhães. 

D e c1·eto 

E' . Convind~ dar aos estados maior es das cl~vis~es elo exercito ele op~rações uma 
~tma que fique em harmonia com a orgamsaçao elo men estaclo mmor, sou ser· 

VIdo ~leterminar que 0 estado maior ele cada mna ela~ divisões sej a composto cl.a 
n:,aneu·a seguinte : um chefe do estado maior, um ofilCial encarregado da r epartl
çao elo aj udante general um official encarregado ela repartição elo quartel mestre 
g-ener~l ·e um ajudante' ele ordens ; devendo estes empregos ser. reputados c~mo 
commrssõ~s , conservando os ofilciaes, que para elles forem nomeados, os lagares 
que anter10rmente occupavam. 

O conselho ele guerra o tenha assim entendido e faça executar com os clespa-
1 Iclenticos avisos se expediJ:am para os correg-edores das comarcas proximas dos pontos. 

occupaclos então pelos revoltosos. 
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chos neccssarios. Palacio ela Ajucla, em 4 de junho de 1828. = (Com ct 1·ubrica do 
senho1· infante ?'egente.)~=-Conde do Rio Pardo 1• · 

Decre-to 

Querendo que os o:fficiaes que compõem o meu estado maior t enham um liDÍ

forme distincto do dos o:fficiaes do estado maior do exercito : sou servido que o 
chefe do estado maior geneul, ajudante general e quadel mestre g;eneral usem 
das clrágonas e cordões como se estabeleceu para o chefe _{lo estaclo maior por 
decreto de 18 de novembro de 1823; que os meus ajudantes ele ordens e ajudan
tes ele campo usem elas fardas do segundo uniforme e mais distinctivos el e drag·o
na& e cordões da mesma fórma que lhes foi concedido quando no Tefericlo anuo ele 
1823 commanclei o exercito, e que os mais o:fficiaes elo estado maior general usem 
nas fardas, que estabeleceu o plano elos uniformes de 19 de maio de 1806, cl~s 
mesmas dragonas que os meus ajudantes ele ordens, só eom a differ ença de des1~ 
gnarem as gracluações respectivas. 

O ~onselho de guerra o tenha ~ssim entendido e fáça executar com os despa
chos necessarios. Palacio de Noss~ Senhora da Ajuda, aos 9 ele junho de 1828.= 
(Com a 1·ub1·ica do senho1· infante !regente.) = Conde do Rio Pm·do. 

De-ternnin ações 

(Ordens do dia no _exercito em 4, 5 e G de junho) 

1. • 

Orclena sua alteza que todos os o:fficiaes elo exercito e elo ultramar que exis
tam na capital e se achavam sem exercido até ao dia 22 de fevereiro ultimo, e 
que postel'iormente não tiverem sido empregados, se apresentem quanto antes ao 
chefe do estado maior general, na sua secretaria em Belem. 

2." 

Ü1~dena sua alteza real que todos os officiaes inferior es, cabos e solclados que, 
em conformidade elo decreto ele 2 elo corrente, escolherem servir nos corpos elo 
exercito que já estão em operações, se apresentem ao governador do castello ele 

· S . Jorge, para ali se formar um deposito e aTroarem-se, a fim de marcharem de
pois aos respectivos corpos. 

D etet·mina sua alteza r eal que os commanclantes elos corpos ele infanteria elo 
exercito ele operações escolham de cada um dos seus r espectivos regimentos cem 
homens elos mais pt·oprios para o serviço ele caçadores, nomeando dois o:fficiaes 
dos mais babeis para este serviço, a fim ele principiarem logo a, instruil-os no 
exercício e manobra cl'esta arma. 

4 ." 

Sendo provavel que se apresentem alguns o:fficiaes inferiores. e solclaclos com
prehencliclos na disposição elo decreto de 2 elo corrente, que não ·estejam em es
tado ele entrar nos co1·pos por inca])azes elo serviço activo: determina sua altez;a 

- ~·eal q1~e . ~s commanclantes elo s col'pos a que se apr esentarem, veri:ficando-se a sua 
Imposslbihc1acle7 lhes ponham notas eJI!- suas escusas, declarando que se apresen
taram e o motivo por que não foram acceitos. Outrosim ordena o mesmo senhor 
que aquelles elos referidos o:fficiaes inferiores que fi car em apurados para sérvir, 
entrem no mesmo posto que tinham quando tiveram baixa elo serviço. 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ele el-rei o 
senhor D . Pedro IV, querenclo proporcionar toclos os meios para occorrer ás cles
·pezas orclinarias e extraorclinarias que exige a manutenção elo exercito ; e consi
derando qúe está por preencher o emprestimo ele 1.010:!)00~~000 réis, resto elo 

t Publicado ao exercito em ordem do dia 5 do dito mez. 
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~e. foi de.cretaclo na carta de lei ele 31 ele. março ele 1827, pois que não pó~e ter 
erto legal q aberto pelo governo de Lrsboa em 6 ele maw ultrmo, por nao se 

achar revestido com auctoriclade leo·itima elo senhor D. Pedro IV, qlw o mesmo 
âoverno tinha desconhecido e usurp~do em 3 do ·dito mez pelos diplomas expedi
t os em tal data; certa por outro lado elo patriotismo e fidelidade ele todos os por
t~nse~: em nome do mesmo augusto senhor abre o emprestimo 4a qtrantia de 
· lO:bOO~GOO réis, debaixo elas condições seguintes: 

1 . 1. a Este emprestimo é o resto elos 4.0.00:000i$000 réi~ decretados na carta de t. de 31 de março de 1827, e tem por iss·o as mesuias hypothecas, condições e 
arma que o coutra.hido com o banco ele Lisboa. · 

ri 2 ·a O ~~1prestirno reputar-se-ha aberto desde o dia em que a presente porta
a for pubhcacla na Gazeta. 

3. a Aos mutuantes se passarão apolices com o vencimento de juro de 6 por 
-~~to, cont~do ela data ela enti:ega elo dinheiro, que será, por cada 1 oo.~ooo réis, 
b 1}000 ré1s · na fórma da le1, preço p01~ que se contratou o ernprestrmo com o 
anca ele Lisboa. 

~·a As apolices não serão de menos de 200t~OOO réis cada uma. Querendo, 
porem, os mutuantes, se lhes passarão de maior qriantia, comtanto que perfaçam 
sempre um numero certo ele centos ele mil réis. 

5 a A , j ' N • i N N i t ., · s apo rces serao pagave1s ao portac or, e terao a natureza e gosarao c e 
Octos os privilegias .das apolices elos outros empi·estimos. 

6 · a O clistrate será feito pelo total elo valor elas apolices, na confo rmicla~le elo 
que determina a mesma carta ele lei ele 31 ele março ele 1827 . 

. 7 · a A com missão administrativa do thesouro publico fica encarregada elo cum
pn~ento cl'~sta portaria, receBerá as p1:opostas que se lhe dirigirem, . pa~sará as 
apohce~ assignaclas ·por· to elos os membros ela mesma commissão, deixando registo, 
e provrclenciará o mais que a este respeito for necessario . 

O secretario elo expediente elos negocias ela fazenda o tenha assim E}ntencliclo 
e faça executar. Porto, em 6 ele junho ele 1828. =(Seguem-se as assignatuncs.) 

Protesto 

A legitima .auctoriclade ele sua magestade el-rei o senhor D. Pedro IV, dei
~auclo ele ser reconhecida n'estes reinos, em consequencia dos acontecimentos (a 
dados ·os respeitos extraorclinar.ios) que tiveram logar n'esta capital desde o dia 25 
b 0 mez ele abril proximo passado e ela publicação cl0 decreto ela mesma data, 

em como cl'aquelle elo dia 3 do ultimo mez; e competindo-me, na qualidade ele 
consul geral ele sua maO'estacle o imperador elo Brazil, na falta de um agente di
t)lomatico elo mesmo augusto senhor, desempenhar as penosas obrigações que me 
1~J?Õem os mencionados acontecimentos e actos pmtieaclos, tenho a honra ele eli
ngu·-me a v. ex. a para lhe declarar que, no augusto nome do imperador, melJ. 
a~o, protesto, ela maneira a mais authentica e formal, contra tudo o que se ha 
f:tto e houver ele fazer-se n'estes reinos em offensa e prejuízo da legitima aucto
rrclacle de sua magestade el-rei o senhor D . Pedro IV, solemne e reiteradamente 
reconhecida por todos os governos ele ambos os mundos e pela propria nação por
tngueza em particular. 

Seudo este recurso havido por legal entre todas as nações civilisadas, não 
pócle deixar ele ser recebido por v. ex. a e ele produzir o· seu devido effeito. 

J:?eus guarde a v . ex. a L isboa, em 6 de junho de 1828. -Ill.mo e ex. 010 

sr. VJsconcle de Santarem. =Antonio dct Silva .hmio1·. 

Offi.ci~ 

(N.o J) 

lll . mo e ex. mo sr. - No dia 3 elo corrente tive a satisfação summa ele receber 
P~~· m.ão ele José Vanzeller o officio que essa jl:nta _fez a honra ele me dirigir na 
Pllmer~·a s~ssão que celebrou depois ele haver Sido mstallacla. . . 

Do1s dias antes se havia aqui recebido por um paquete de L1sboa a mesne-
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r acla c grata noticia da patriotica r esolução que tomaram os habitantes da iiiustre 
cielade do Porto, ele manterem a todo o custo o juramento que a nação portugueza 
prestou toda livremente ele :ficleliclacle a sua magestade o senho1· D. P edro .IV e a 
seus legítimos successoxes, conformemente ao que se acha estabelecido na carta 
constitucional qu,e o mesmo monarcha outorgou á nação portugueza. 

Par::t que v. ex.as possam conhecer quaes fossem os sentimE!ntos com qu? eu 
r ecebi a communicação que houveram pot· bem fazer -me, bastará que pela mmha 
11arte eu leve tambem ao seu conh~cimento os inclusos exemplares ela nota qu_c 
no mesmo el ia 23, em que v . ex.as me enviaram o sen officio, eu dirigia ao mi
nistro elos negocios estrangeiros ele sua mages tacle britannica, ma,nifestando-lhe 
que á vista elo clecreto publicado em Lisboa para a convocação dos tres estados 
do r eino, eu não podia j á, sem violar o juramento que prestei ao rei e á em-ta., 
continuar a considerar-me como :!gente do governo que se achava estabele.cicl<i 
em Lisboa. 

Coherentemente, portanto, com os principias em que fundei a sobredita decla
ração, n?ío hesito agora em assegurar a v . ex. as que reconheço n'essa junta pro: 
visoria, que acceitou o nobre enca'.rgo ele manter a legitima auctoriclade ele el rm 
o senhor D. Pedro IV, o nni'co governo actualmente existente em Portng·al, eoJ
quanto se não constituir legalmente, e na conformielaele da c:i\,rta, a r egencia, qtle 
deverá em tão extraardinarias circumstancias governar o 1·eino até se r eceberem 
as ordens que sua magestacle o senhor D _ Pedro IV ha éle necessariamente da1·, 
quando tiverem chegado ao seu conhecimento os inauditos attentaelos que se têcm 
commetticlo e os ainda maiores qne se intentavam commetter depois da chegada 
do ser enissimo senhor infante D . Miguel a esse r eino. 

Por consequencia acham-me v. ex. as, não só disposto, mas muito desej oso ele 
contribuir por quanto em mim couber ao successo ela heroica empreza em que se 
acham em penhados, e v . ex. as pocl8l·ão conhecer pela Gazeta inclusa, que lhes 
r emetto, ql1e não tenho feito mysterio n'esta cô1·te elas relações que íam estabele
cm·-se entre a embaixada de sua mag·estade fielelissima em Lonclres e o governo 
que sust enta os legítimos direitos elo mesmo soberano em PortugaL . 

;No caso b astantemente provavel ele que eu me resolva a ii· pessoalmente co
operar, quanto em mim couber , ao fim j usto que todos nos propomos, continuará 
comtuclo esta embaixada a manter as mesmas r elações com v . ex. 35 c a sustentar 
os interesses ela causa ele el-rei. 

Não terminarei este o:fficio sem fazer a v . ex. as a minha profissão de fé, que 
supponho tambem será a sua, sobre a intelligencia q'ue deve dar-se ao decreto 
do Rio ele Janeiro, . ele 3 ele março, IJelo qual o senhox D . Pech·o IV declarou 
completa a sua abdicação. E ste clecreto foi evidentemente feito na supposição 
de que o estado de cousas em Portugal se achava conforme ás declarações ema
nadas do serenissimo senhor .infante D . .Mig·tlel em Vienna, e que se acham ex
pressas nas cartas que o mesmo senhór então dirigiu ao seu augusto irmão e á 
serenissima senhora D. I zabel Maria, a ultima elas quaes se mandou publicar, para 
satisfação ele toda a nação portllgueza. Como não aconteça, porém, assim, e antes, 
pelo contrario, se acha violada uma das duas conclições de qne o senhor D. Pec1ro IV 
fez originalmente dependente a sua abdicação, claro está que a mesma abdicação 

- se n~o pócle agora considerar como completa, por isso que se não verificam as 
preilllssas em que se ftmda o decreto ele 3 ele março . Ao menos ó certo que de
-v_emos sobreestar em r econhecei-a, emq'wnto o mesmo soberano, com pleno conhe
Cimento ele causa, a não ratifica . 

Ac~·editarei m?'is que, ainda mesmo quauclo a abdicação fosse subsistente, nã.o 
mnclarta a essen01a da questão, porque os mesmos actos de usurpação qne se com
mettessem contra a senhora D . Maria II, ou ele violacão ela carta constitucional, justifi
carão igualr:nente. a r csist~ncia que v . ex_ as agora o"ppõel11 aos perpetraclores cl' elles. 

A ProvidenCia permltta que os seus esforços sejam coroados de um feliz r e
sultado, e que a nação portug neza possa gosar uma vez debaixo elo governo rno
narchico, que só lhe convem, elas vantagens que lhe promette a cxacta observan
cia elas instituições que o seu monarcha legitimamente lhe concedeu, e lmir-se 
toda para defender e manter o throno e os seus dir eitos. 
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Deu~ guarde a v . ex.3 5 Lonch·es, em 6 de jtmho ele 1828. - IJI.mo e e~,. mo 
s~·· pres1cle~te e mais vogaes ela junta provisoria encarregada ele manter a legi
trma auctonclade ele el-rei o senhor D. Pedro IV.= J11éqnez de Palmella i, 

Dect•e-to 

. ~ Constando-me que muitos o:fficiaes superiores e soldados que briosamente se 
te~m apresentado, em observancia elo decreto ele 2 elo corrente, e outros que ele
seJam apresentar -se, b~m como mtútos paizanos qne, animados ele amor á minha 
augusta . pessoa e á patria, se têem alistaclo e forem alistar voluntariamente nos 
corpos ele primeira linha e batalhões ele voluntarios realistas, uns estão encarta
cl~s e outros serYindo officios publicos e empregados em diversas repartições, e 
nao sendo ela minha r eal intenção que elles fiquem priYaclos da utilidade que de 
taes empregos lhes restllta por virem servir-me n'esta occasiào: sou servido que 
àqu~lles que forem encartados em qualquer o:fficio ele justiça ou fazenda se lhes 
aclnnttam senentuarios, e aquelles que serviam os ditos o:fficios ou se achavam em
pregado~ em quaesquer das repartições civis ou militares voltem a exercei-os logo 
que obtrverem baixa elo serviço militar, como dispõe o referido decreto ele 2 elo 
corrente. Aquelles, porém, que pertencerem a tribunaes ou repartições cujo nu
I~ero ele empregados for superabundante para o orclinario expediente, e por isso 
na~ softi·a falta pela temporaria ausencia ele alguns, serão considerados como se 
estrvessem em commissão. 

O duque de Caclaval, ministro assistente ao despacho elo meu gabinete, o te
nha ~ssim. entendido e faça executar, expedindo os despachos necessarios . Paço 
da AJuda, em 7 ele junho ele 1828. = (Com a ?'ltb?·ica ?'eal) 2 

Officio 

lll. mo e ex. mo sr. - Constando a sua alteza real o senhor in:f.:'tnte regente, como 
comn:anclante em chefe elo exercito ele operações, que se não tem publicado ainda a 
~a~eu·a e local aonde devem alistar-se as pessoas para as companhias ele voluntario& 
l eahstas urbanos : determina sua alteza que hoje mesmo se faça publico por eclitaes, 
que nas corbpauhias ele infanteria ela guarda real da policia é aonde se reQebem 
08 no~es, dando v. ex . a as ordens precisas para que ali se forme o alistamento 
d~s drtas companhias de voluntarios realistas urbanos, não embaraçando isto ele 
forma alguma as providencias determinàclas no officio dirigido a v. ex. a em 4 elo 
corrente . Sua alteza quer igualmente que v. ex. a requisite logo as armas precisas 
pelo ministerio da guerra. O mesmo augusto senhor torna a recommenclar a v. ex." 
q~1 e. os officiaes para as companhias elevem ser escolhidos ele entre as pessoas mais 
t~Jstlllctas dos respectivos clistrictos, que tiverem reconhecidos sentimentos ele ficle- · 
hdade, seja qual' for a sua graduação e emprego. E como ela formação cl'estas 
companhias depende essencialmente a marcha elo resto elo exercito, ordena sua 
alteza que v. ex." dê parte hoje mesmo de assim o haver executado. 

Deus guarde a v. ex . a Quartel general no paço ela Ajuda, em 7 ele junho ele 
1828. = Concle de Bm·bacena) Fmncisco) chefe elo estado maior general. - DJ.mo 
e ex. mo sr. visconde ele Veiros. 

D e cre-to 

h Fazendo-se dignos ele providencia osN mílitare.s empregaclo.s .na actual cm~pa
n a contra os r ebeldes, a fim de que nilo experunentem preJtuZO nos seus mte
resses, pela necessaria ausencia em que se acham elos seus respectivos clomicilios, 

r E.ste c muitos outros documentos diplomaticos foram copiados dos autographos existentes 
~ arclnvo elo ministerio elos negocios estrangeiros; pnrte cl'elles acham-se tambcm i~sertos no~ 
. espaclws e CO ITesponclencia elo dztque de Palrnella, mas com taes variantes de redacça~, que ate 
em alguns pontos mudam o sentido elas palavras escriptas ou dictadas pelo signatano. Quem 
Tiordenou_ a. obra acima alluclida (quasi toda impressa depois do fallecimerito elo il~ustre esta
c sta),. Omtttru por vezes IJeças importantes annexas a varios officios ou collocou-as fora elo logar 
prolJl'lO. · 

1 Pnblicado ao exercito em ordem elo dia tambem de 7. 
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occnpados em serviço · da justa cansa e da sah;ação da patria: hei por bem que 
se suspendam to elas as causas em que forem auctores ou réus os r eferidos milita
res7 e que contra elles se não intentem novas emquanto estiverem ausentes por 
aquelle respeito e um mez depoi. · qne voltarem7 não sendo por delicto commetticlo 
n' este ])raso . 

A mesa elo clesembargo elo paço o tenha assim entendido e faça executar7 sem 
embargo de quaesquer leis ou disposições em contrario . Palacio de Nossa Senhora 
da Ajucla7 em 7 ele junho de 1828 . = (Com a ?·ub?·ica do senho1· infante 1·egente) 

Portaria 

· A junta provisoria e~carregacla ele mant er a legitima auctoriclacle de el-rei o 
senhor D . Pedro IV7 se reconhece que uma elas suas mais sn,gradas obr igações é 
dar ao crime o devido cal:ltigo7 tambem está convencida .que um dos seus prima
rios deveres consiste em premiar a virtude aonde ella appareça; e sendo a mais 
sublime o perder a viela na justa clefeza elos direitos elo legitimo rei7 das institui
ções que este nos dera e na salvação ela patria, muito mais quando d'este heroico 
sacrifício pócle resultar a desgraça das famílias elos que o softi·ern7 não póde7 sem 
injustiça, deixar ele a r emunerar do mo·do possível ; por cuja Tasão, achando-se 
exarada a sabia e providente lei de 19 de j aneiro ele 1827, applicada ás circum
stancias de então e muito accommodacla ás actnaes, a qual é na sua materia elo 
teor seguinte : 

<< Artigo 1. 0 Os soldos da tarifa de paz elos o:fficiaes de qualquer patente7 offi
ciaes inferiores, soldados e mais praças da primeira linha do exercito 1 que tive
rem 'rnorrido ou morrerem em clefeza da patr.ia na guerra começada pelos rebel
des no dia 23 de novembro do corrente anuo, .se applicadto para as suas famílias· 
nos termos seguintes . 

«§ 1. 0 Serão percebidos pelas mulheres viuvás1 e em falta cl'ellas, se reparti
rão pelas filhas solteiras e filhos menores ele quatorze annos . 

«§ 2.0 Na falta elas pessoas especificadas.no para.grapho antecedente, perten· 
çerão os soldos á mãe v.iuva1 e em sua falta ser ão repa:rt.idos pelas irmãs soltei
ras do morto, o que1 todavia, se limita ao caso de haver estado a subs.istencia elas 
sobreditas mãe ou irmãs unicamente a cargo do mesmo morto. 

«Art. 2. 0 A disposição do artigo antecedente é extensiva ás famílias elos o:ffi
ciaes de qualquer patente, officiaes inferiores, solc1ac1os e mais praças da segunda 
e terceira linha1 os quaes todos serão pab, esse fim considerados como se fossem 
da primeira, e bem assim as elas indivíduos que constituii'em corpos irregulm·es ou 
companhias ele voluntarios1 r egulando-se os soldos, quanto aos officiaes, segundo 
as nomeações qne os generaes ele províncias lhes tiverem expeclitlo, em propor
ção elos voluntarios alistaclos. 

«Art. 3 .0 Os individuas inteiramente impossibilitados ele ser vir ou trabalhar, 
por causa de feridas recebidas na ach1al g nerra, perceberão, emquanto vivos fo 
r em, os ·mesmos soldos que, segundo ' o disposto nos dois artigos antecedentes, vi
·riam a perceber as suas famílias se elles tivessem morriclo na guerra . 

«Art . 4. 0 As pessoas a quem competirem os solclos, nos termos da presente 
· lei, ~ca~ c1ispensadas7 e sómente para os effei'bos el'ella1. el e se habilitarem no j uizo 

elas JUSttfi.cações elo r eino, devendo similhantes habilitações ser suppridas por quaes
quer outras que legalisem a identidade elas mesmas pessoas e o direito que lhes 
competir;» · 

Determina a junta1 em nome elo mesmo augusto senhor, que a mencionada lei 
te~a, cluran~e a campanha presente, todo o inteiro e devido cumprimento. 

As auctonelacles a quem competir a façam execntar. Porto, 7 de junho de 1828 .= 
(Seguem -se as assignatü?·as.) · 

Por-taria 

A jtmta provisoria encarregada de rnante1· a legitima anctoTiclacle de el-rei o 
senhor D . Pedro IV, attendenclo aos criminosos actos que têem praticaelo1 c estão 
praticando, Agostinho Lu·iz ela Fonseca, tenente general encarregado do governo 
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das armas da provincia· ela Beira; Gabriel Antonio Franco ele Castro, marechal ele 
campo encarregado do go·verno elas armas do partido do Porto; D. Alvaro ela Costa 
ele So.usa ele lVIaceclo, brigadeiro encarregado elo governo elas armas ela. província 
elo ~1mho , nascidos assim elo ingrato procedimento ele armarem seus braços para 
atraiçoar aquelle mesmo soberano em nome elo qual exerciam seus homaclores e 
rel~vantes empregos, e a quem só deviam tratar respei tosamente ele defender as 

·sabias instituições que este nos dera e que elles tinham religiosamente jmado 
manter e guardar, como tambem do escandaloso e deliberado animo ele illudir os 
povos iJ?-~autos, seduzindo-os para pl'aticarem o arrojo ele se armar contra o thro
~o, legitlma~ente occupaclo, levando a anar chi.a dentro das pa~i~ca s habitações 
? ~campo, e Isto .·ó com o elepra vaclo fim de satisfazer aos prmCJpiOs ele sua am

biça? e engrandecimento particular, circumstancias Bsta s dignas elo mais exemplar 
castigo, em principio elo qual, determina a junta, em nome do mesmo augusto se
nhor, que os sobreditos sejam clemitticlos elo serviço. 

As auctoridacles a quem competir assim o tenham entendido e façam execu
tar. Porto, 7 de junho ele 1828 . =(Seguem-se as assignatums.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima anctoriclade ele· el-rei o 
senhor D. Pedro IV determina, em nome do mesmo augusto senhor, que o chefe 
elo estado maior do particlo do Porto mande passar as ordens necessarias, para 
q~1e se procecla immecliatamente ao recrutamento preciso para se completar o r e
g~ento ele milícias elo Porto, na conformidade elas leis existentes, e devendo ser 
cl elle except naclos, segunclo a portaria ele 25 ele maio ultimo, todos os inclivicluos 
que legalmente mostrarem ter-se alistado no batalhão ele voluntarios do senhor 
D. Pedro IV. Haverá na execução d 'esta ordem toda a energia e promptidão, elo 
qu~ ficam rigorosamente responsaveis aquelles a quem ·o cumprimento cl' ella com
peta·. 

Porto, 7 ele junho ele 1828.= (Segw~m-se as assignatums) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ele el·rei o 
sen~10r D. Pedro IV, tomando em consideração que circumstancias imprevistas e 
~lutas vezes inclispensaveis podem obstar a que diariamente concorram ás ses-
8?es ela mesma todos os membros qué a compõem, e que não convem ao bom ser
v~ço que o expeli ente elos nego cios soffra demora alguma, quando a maior ener
g1a eleve animar todas as partes da publica administração : determina, em nome 
elo mesmo augusto senhor, que sempre haverá sessão toda~ as vezes que se reunir 
lUUa maioria absoluta ele vogaes,_ em cujo numero se comprehende o respectivo 
secretario, presidida p elo presidente ou vice-presidente, e que todas as portarias 
qne forem expedidas em confor.miclacle a esta disposição serão validas. 

As auctoriclades, a quem ·o conhecimento cl'esta pertencer, o t enham assim 
entendido, cumpram e façam executar. Porto, em 7 ele junho ele 1828. = (Se
guem-se as assignatums.) 

Proc lamação 

Camaradas elo bravo e clistincto batalhão ele voluntarios reaes ele Guimarães 
e amados concidadãos 'meus; -É esta a segunda vez que vos chamo ás armas e 
que a patria r eclama vossos braços para sustentar .intacta a legitimidade elo nosso 
n:agnanimo rei o senhor D. Pedro IV e suas liber ae13 instituições, 9om que se 
cligJ?-OU felicita:r-nos. Quem deixará ele correr a empunhai-as contra uma fac~ão 
eg01sta, que nos quer fazer sentir com opprobrio todas as maldades que suas m
fernaes paixões lhes suggerirem ! Ás armas, amados compatriotas meus, ás armas; 
mostremos por uma vez a esses cleo·eneraclos que querem beber o sangue dos por-
t t:> ' • • cl uguezes fieis ao seu legitimo rei, que esse sangue que gira em nossas vmas am a 
pertence áqueiles heroes que nos remotos tempos da monarchia se conservaram 

' I 



636 

fieis e sm;tentaram os direitos dos r eis legítimos ; nós, seus dignos netos, temos 
por timbre os mesmos leaes sentimentos de bons filhos. 

A jLmta provisoria, encarregada de manter illesa a anctoriclacle elo mesmo au
gusto senhor, me auctorisa para reorganisar o batalhão ele voluntarios em que tive 
a honra de ser commanclante, e ele novo me confere essa graça (que só pelo ti
tulo de D.el ao rei mereço), e com ella o privilegio de serem isentos para o fntnro 
elo recrutamento ela primeira e seguncla linha do exercito todos aquelles que tive
ram e renovarem praça no mencionado batalhão, fazendo-se extensivo para todos 
os cidadãos que de novo a assentarem dentro no prefixo termo ele quinze dias. 
Eia, pois; não nos demoremos a alistar-nos em um corpo que ele o·ra em diante 
se denominará «quarto batalhão ele voluntarios r eaes elo senhor D. P edro IV>>. 
Unamos nossos braços, e todos ju.utos defendamos e sustentemos a legitimidade do 
mesmo real senhor, modelo dos verdadeiros imperantes, e suas r eaes cletennina
ções; levemos o batalhão ao maior num ero que ser possa, e mostremos aos inimi
gos de tão sagrados deveres, que seus fi eis subditos estão deliberados a morrer 
em defeza ele tão caros e extremosos objectos . 

Viva el-rei o senhor D . Pedro IV; viva a religião; viva a senhora D. Ma-
ria II; viva a constituição. . 

Guimarães, 7 de junho ele 1828. = Je?'onymo Vaz Vieim ela Silva ele M.ello e 
NapolesJ commanclante ·elo quarto batalhão ele volnntarios r caes elo senhor D. Pe
dro IV. 

Officio 

(N.C' 2) 

Ill.mos e ex.'nos srs. -Respondendo aos principaeB pontos que se contêem no offi
cio de v. ex. as, clepois ele haver já no meu antecedente manifestado que r econheço 
os justos motivos que deram Jogar á installação d'essa junta, e me proponho a 
cooperar ao successo ela cansa legitima que ella sustenta, direi agora que já te
nho praticado todas as possíveis diligenci as para que o gabinete britannico encare, 
debaixo elo sen verdacleiro ponto ele vista, a resolução que uma parte do reino, 
apoiada por v~rios corpos militar es, acaba ele abraçar. 
· Como seja, porém, elo meu dever expor a v. ex. as a pura verdade, convem 
prevenil-os que o ministerio actnal britannico está, segundo penso, firm emente 
decidido a guardar uma absoluta neutralidade nas nossas contendas intestinas . 
E ste · goveruo conhece, sem duvida, os erros e as faltas de fé que se têem com
metticlo em Lisboa, e clen já na1a prova patente elo seu modo ele pensar, man
dando que o seu embaixador suslJenc1êsse as suas funcções n'aquella côrte, e 
mesmo que se retirasse ele Lisboa, no caso que o senhor infante acceitasse ou 
assumisse o titulo ele r ei. Porém, não ba que esperar que adopte outras medidas 
mais e:ffectivas, a não ser que o governo ele H espanha intervenlta pela sua parte, 
pois só n' esse caso se verá o gabinete britannico na necessidade ele prestar ouvi
elos ás reclamações que, em nome de sua magestacle :G.clelissima., e em virtude elos 
tratados subsistentes, lhe serao então dirigidas, nem poderá r ecusar-se a ellas, 
sem excitar descontentamento na sua propria nação . 

Actualmente o publico cl' este paiz mostra tomar um vivo inter esse pelo suc
·cesso ela causa constitucional em Portugal, mas este interesse exhala-se sómente 
em artigos de perioclicos; e, quanclo muito, dará logar a algumas questões no par
lamento, nas quaes os ministros têem sempre a certeza ele conservar uma maio-
ria de votos. · 

Farei, comtudo, diligencia para que ao menos possamos aproveitar alguma 
occasião favoravel que, porventura, se o:ffereça, e até para ver se será possivel 
dar, impulso a uma subscripção ou a um emprestimo voluntario, que ele tanta uti--
lidade podía ser a v . ex."' n'este momento. 

Emquanto á questão elo bloqueio tambem vejo que o gabinete britannico se 
não decide, por agora, a tomal-a em séria consideração, lisonjeando-se, talvez, de 
q11e durará pouco, e não será vigilantemente mantido, e tenci.o sempre repugnan
cia a disputat· a outros governos um direito que este, com ta,nto vigor e tão ex
tensamente,· se arroga em tempo ele guerra. 
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Bem vêem v. ex. as que eu lhes fali o como as circumstancias pedem, sem re· 
buço, e devem contar com a certeza das noções que lhes dou . 

. P elo que toca aos conselhos que v. ex. as têem a bondade ele pedir, não me 
eXJmirei tã.o pouco de os dar, e reduzir-se-hão por ag;ora aos dois seguintes . Os 
escolhos que, a meu ver, convem evitar são, por um lado, o ele se prestarem, 
?om nimia facilidade, {Ls offertas e ás promessas que o governo ele Lisboa, talvez 
1mpellido pelos cliplomaticos ali residentes, se resolverá a fazer~lhes, e, por outro 
lado, a darem logar a pretextos · a que possa r eceiar-se que uma facção j acohinica 
e .revolucionaria se aproYeite em Portugal e, talyez mesmo, na I--Iespanha, da 
Sc1sfi.o que actualmente existe para levar a effeito planos de desorganisação . 

Estes são os dois escolhos que eu claramente vejo ; emquanto, porém, ao 
~oclo de os evitar, não me atrevo (nem é possiveln'esta distancia) a suggerir 
1cléas, e v . ex. as nfi.o necessitam certamente que eu o faça. 

qualquer ajuste que não seja firmado nas mais solidas bases, deixará em 
breve repr oduzir todos os males a que nos vemos expostos, sem que haja meios 
para os atalhar uma segunda vez . 

qualquer desmancho que possa haver no comportamento ou na linguagem elos 
r ealistas constitucionaes, ·forn ecerá pret~xtos á I--Iespanha para se armar em sua 
propria clefeza, ao mesmo tempo que afastará ele nós todas as outras potencias, 
as quaes agora, começando pela Inglaterra mesmo, olham com suspeita e r eceio 
para tudo quanto possa tender a uma nova revolnç~io . 

D evemos, pois, cont<ar sómente com os nossos proprios recursos ; e, esteiaclos 
na justiça da nossa causa e no bom senso ela nação portugueza, proseguir com 
firm eza inalteraYel, mas com igual tacto e prudencia, a sagrada empreza em que 
nos achâmos empenh ados. -

D eus g na:rcle a Y. ex. as Lonch·es, em 7 ele junho de 1828 . -Ill.mos e ex . mos 
srs . presidente e mais vogaes ela junta provi soria encarregada de manter a legi
tima anctoric1ac1e ele el-rei o senhor D. Pedro lV. = JV!m·quez ele Palmella. 

Officio 

(N.0 3) 

Ill. mos e ex . mos srs. - Os principaes inclivicluos portnguezes, c.ujos nomes v.' ex. as 
acharão assignaclos no papel incluso n. 0 1, havendo-me manifestado o ardente de
sejo que os anima ele irem quanto antes offerecer pessoalmente os Eeus serviços 
·desinter essados ao governo que sustenta os legítimos direitos ele sua magest~cle 
ficlelissima, dirigi-me em consequencia, como v. ex.as verão da inclusa n .0 2, ao 
ministro ele sua mag-estacle o imperador elo Brazil n'esta côrte, pedindo-lhe que 
quizesse por bem do serviço do nosso commum soberano, prestar aos clitos incli
vicluos os meios necessarios para verificarem a sua generosa r esolução, e pedin
do-lhe igualmente que me habilitasse, sendo possivel, a offerecer a Y. ex . ns algum 
auxilio pecuni a,rio, para que possam levar ávante a heroica empreza que começa
ram. 

P ela r esposta inclusa 11. 0 3 virão v. ex.as no conhecimento elo modo prompto · 
e briosp com que o sr. Yisconcle ele Itabayana anmúu ás minhas 'lJroposições, a<>
siní como verão na copia n. 0 4 elo assento ele uma conferencia, que teve lagar em 
casa cl'esse ministro, as declarações que por um a e outra parte se fiz eram. 

Este officio, pois, será entregue a v. ex ."s pelos mesmos inclivicluos que cl'aqui 
se decidem a partir, assim que se ache prompto o barco a vapor que os deve 
conduzir ·em clireitura para esse porto, ou para qualquer outro ponto onde se 
possa desembarcar quando esse Ee ache bloqueado. 

Fiquem v. ex. as finalmente na intelligencia ele · que os saques que por ordem 
çl' essa junta se houYerem ele fazer até à concorrencia ele 30:COO libras esterlinas 
serão accei tos e pagos n'esta praça por conta do ministro elo Brazil, devendo ser 
feitos sobre José Vanzeller, que j á se acha prevenido para esse fim, e sendo, na 
fórma elo costume, a dois mezes ele ela ta.· Será bom, porém, que v . ex. as se regu
lem ele maneira a r epartir os seus saques em einco ou seis letras, e que, sendo 
possível, não venham todas ao mesmo tempo, mas successivamente. 
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Deus guarde a v. ex.as, etc. L ondres, 7 ele junho de 1828. ·-Ill.mos e ex.11105 

· srs. presidente e mais vogaes da junta provisoria encarregada de manter a legi
tima auctoriclacle ele el-rei o senhor D. P edro IV. = lYla?·qtGez ele P cGlmella. 

Docun-.entos a que se refer e o o ffic i o supra 

N.• 1 

. Julgo conveniente assegurar a v . ex.a que, sendo o meLl unico fim o concor
r er de todos os modos. qu e me sej a p ossivel para r estab elecer em toda a sua ple
nitude os direitos ele sua magestacle o senhor D . P edro I V e a carta constitucio
nal, eu estou firmemente decidido a acceitar qualquer commissão que o governo 
estabelecido na ciclacle· ,do Porto me designar, sem attencl er á minha graduaçã0, 
antiguidacle ou qualquer outra circum stancia. 

Lonch es, 4 ele junho ele 1828. . João Carlos de S aldanlw Oliveim e Dawz. 
O.n;resmo dizem os= Conde de Villa Flo?· = Conde da Taipa = Candido José 

Xavim· = Thomaz GtâllzeT?ne .Stubbs = F1·ancisco de Pmdc~ de A zeTedo = Conde 
de Sampaio = D. Filippe de SmGsc~ Holstein=D. Alexandre de S mGsct Coutinhoi . 

Està conforme. = José Balbino de Ba1·bosa e Amujo. 

N .• 2 

- Lonclres, em 4 ele junho ele 1828. - Ill. 1110 e ex. mo sr . -Achando-se dispostos 
a partir immecliatamente para P ortugal os indivíduos que pretendem ir sustentar 
os direitos ele sua magestacle fidelíssima o senhor D . P ech·o I V, é elo meu dever, 
depois do que se assentou nas confer encias que t enho tido com v. ex. a, pedir a 
v. ex. a se sirva declarar-rp.e qual é o s0ccorro pecuniario que lhes poder á propor
cionar para os habilitar a a presentar em-se quanto antes ao governo· installaclo no · 
Porto, sendo eu ele opinião que ]Jara este fim será necessaria a quantia ele 2:000 
a 3:000 libras , pouco mais ou menos. 

E convindo muito procurar áquelle governo, j á r econhecido por v. ex.a e por 
mim, todos os meios de se acreditar e ele continuar na justa empr e21a que .tem 
começado, igualmente desejaria que v . ex . a me fizesse o favor el e me informar ela 
quantia que ago~·a se presta a fornecer, para lhe ser franqueada, e do methodo 
que deverá seguir-se para poder fazer uso ela dita quantia, a fim de que eu possa 

1 No tomo w doa Despachos e con·esp ondencÍLL elo cluque de Palmellct encontram-se mais 
duas declarações, sem designar a quem são dirigidas, mas suppomos que ao dito diplomata, nos 
termos seguintes : 

«IILmo e ex."'• sr.-Os successos de Portugal, ultimamente occorridos, obrigam a todos os 
portnguezes a ·correr a unir-se aos hom·ados que levantaram o grito ela fidelidade. Entret anto, 
os abaixo assignaclos declaram que a maior difficulch:de que ba .a vencc1· é a ele constituh um 
governo qtte r etma a opinião das cl ifferentes pessoas im1:licaclas nas presentes circurnstancias. 
O rnarqu ez ele P almella unicamente poderá formar i.tm governo estavel e que mereça o conceito , 
t anto ela aristocracia compromettida, como elo partido liberal. 

«Os abaixo assignaclos, r econhecendo , portanto, que a r evolução ele Portugal não offe1·ece, 
para se constituir um governo, senão elementos ele cliscorcli a, que só o marqu ez de P almella 

. poderia harmonisar, declaram que, prom ptos [~ pa,rtir para Portugal como soldados1 ollos se não 
encarregam do mais pequeno arranjamcnto político, por isso quo, no caso não esr eraclo el e n ão 

·serem acompanhados pelo marqu ez de P alm olla, ell es \Partem sem medo, mas tamhem sem es
perança ele que os seus serviços possam serv'ir, nem á causa elo 1·ei, nem á causa da patria . 

,.Londres, 3 ele junho ele 1828.= Conde da 'l'aiJJCt = Conde de Tfillct Flor.» 
«Ill. 1110 e ex.m• sr.-Ainda que a mocle1·ação, a, prudencia e a ·m:.üor circumspecção dirij am 

o governo portuguez, a experiencia nos t em feito convencer que muitos dos gabinetes da Eu
ropa que, a seu pezar, não podem cleixa.1· de reconhecer como r·egitima a carta constitucional, 
procurarão fazer a~tribu!r a principias ultra..Jibern es quaesquer medi das de justiça c ele v igor 
que a clesgraç.acla s1t~açao el e Portugal t ornam indi:speusaveis ; e cl!tmando contra o jacobinismo 
buscarão todos os mews ele des truir a carta constitucional. T odavia, a consideração cliplomati ca 
ele qu e v . ex." gosa na E uropa é tal que, se v. ex. " til' er parte n 'essas medidas, ninguem se atre
'i'erá a increpar ,o governo de dirig·ir-se a fins que não est ej am em perfei t a harmonia com o sys
tcma europeu. E, portant:o, este, alem de outros, o principal motivo por que os ab:ü :xo assigna
clos p edem a v .. ex .• qu?1ra, com a maior lJreviclade possível, partir pm:a a cidade do P orto e 
ap1·esentar ·SC á 1ll u~tre Jlmta que tem a. seu cargo o clirig il' os negocias de Portugal. 

«L onch·es, 7 ele JUnho de 1828. = J oao Cm·los ele Saldanhct Olivcin t e D au.n = Conde ele Villct 
Flm·= Conde da, 'Tctipct= CancHdo J osé Xavie1·= 'I7wma'i! Guilhc1·nw S tubbs= Concle de Sam
pctio. , 



639 

participar tudo á junta que se acha no Porto, governando em nome e a favor de 
sua magestade o senhor D. Pedro IV. 
· Deus guarde a v . ex. a- Ill . mo e ex. mo sr. visconde ele Itabayana. = il1m·qt~ez 
ele Palmella. . 

Está conforme. = J osé Balbino de Bcwbosa ê Amujo. 

N.• 3 

Til. mo e ex. mo sr.-Tive a honra de r eceber o officio que v. ex. a hoj e me di
rigiu, exig indo ele mim nma declaração sobre os fundos que esta leg·açã:o poderá, 
no momento actual, fornecer á embaixada ele sua magestade e}-re_i D. P edro IV 
n'esta cé\rte, para o :fim não sómente de facilitar a irnmeeliata partida elos bene
meritos offi(;iaes generaes portuguezes que querem ir tomar parte na honrosa 
defeza ela causa ela legitimidade, como tambem ele auxiliar a beroica empreza ela 
r~stauração da legitima anctoriclacle elo mesmo augusto senhor, qu.e o _governo pro
Y:!sorio, installaclo ultimamente na leal cidade elo Porto, ha tão dignamente come-
çado . · . 

E :fiel á palavra que eu e o meu prestante collega e amigo o ex.mo marquez 
ele Rezencle demos a v. ex. a ele estarmos promptos a milustrar-lhe (como um em
pres timo ele primor e independente elo saldo da inclemnisação pecuniaria, estipu
lacla na convenção acldicional ele 29 ele agosto ele 1825) todos os fundo s que a le
ga~ão brazileira em Londres podesse dispensar, apresso-me em cleclarar a v . ex . a, 
em resposta ao officio r ecebido, que, alem ela quantia ele 2:000 a 3:000 libras 
~recisa para a expedição elos sobreditos officiaes generaes, prestarei a ele 30:000 
hbras, ele qne o governo provisorio, estabelecido no Porto, poderá clispor por via 
ele saques feitos cl 'aqnella praça sobre a ele. Lonch·es, ao praso elo costum·e. 

PoT emquanto, e na falta ele auctorisação expressa elo imperador, meu augusto 
amo, é o mais que póde fazer esta legação; mas alem cl'este supprimento pecu
niario podem a embaixada de sua magestacle ·n.aelissima em Lonclres e o illustr e 
~overno provisorio contar com a minha· cooperação official na honrosa clefeza elos 
lncontestaveis direitos her ec1itarios elo mesmo augusto senhor á corôa c~e Portu
gal. 

D eus guard e a v . ex. a Lonch·es, 4 de junho ele 1828. - lll .mo e ex. mo sr. mar
qnez de Palmella. = Visconde de ltabayrma. 

E stá conforme. =José Balbino de B m·bosa e Amujo. 

N.• 4 

Havendo -se reunido em casa elo ill.mo e ex.mo sr. vi sconde ele Itabayana, em
baixador extraorclinario e mini stro plenipotenciario ele sua magestacle o imperador 
elo Brazil, os portugnezes, cujos nomes vão assig·nados n'este acto, com o fim ce 
deliberarem sobre os meios de prestar toclo o auxilio, que cl' elles possa depender, 
á _causa sagrada e gloriosa que ·a junta, ultimamente formada na cidade elo Porto, 
se propoz a sustentar : o marquez de Palmella, embaixador de sua magestade 
fidelíssima, conformemente aos desejos de todos os senhores que se acharam pre
sentes .na dita reuni ão, poz por escripto o resultado da mesma deliberação, que é 
o seguinte : 

1. 0 Todos os portuguezes que se acham presentes ratificam a pr:otestação ela 
sua fidelidade ao seu soberano e aos seus legítim os successores, na conformidade 
ela carta constitucional , outorgada pelo mesmo senhor á nação portugueza, e ma
nifestam o desejo ele se tra-n sportarem quanto antes a Portugal para tomarem 
parte activa e pessoal na clefeza elos direitos legítimos ele sua magestacle :fidelís-
sima. · 

2. 0 Em consequencia cl'estes mesmos principias, todos elles declaram que re
conhecem como governo legitimo, emquanto se não formar a regencia, em con
formidade ela ca.rta, aquelle que se installou na cidade do Porto no augusto nome 
elo senhor D. P edro IV, e.para o :finí ele r estaurar a leg·itima auctoridacle. elo dito 
senhor em P ortugal, nos termos ela declaração por elles assignacla e annexa ao 
presente acto. 

3.0 O si·. ministro elo Brazil, em nome ela sua côrte, declarou r (?conhecer ela 
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mesma maneira o sobredito governo e estar prompto a prest~r-lh e toda a coopc
. ração o:fficial que d'elle dependesse. 

4.0 0 mesmo sr. ministro entreg·ou ao marquez de P almell a um officio que 
lhe dirige e vae tambem annexo a est e acto, especi-fi cando qnaes são os fundos 
que S. t X . a poz á disposição ela embaixada ele sua magestade :fidelíssima em Lon
dres, tanto para o immediato transporte a Portugal dos abaixo assig·naclos e elos 
demais portuguezes que quizerem reunir-se a tão honrosa empreza, como para 
habilitar o governo instaurado no Porto a supprir as clespezas urgentes que. exi
gem as circumstancias em que se acha. 

5. 0 Todos os abaixo assignaclos acceitam e expressam os sentimentos de r e
conhecimento que excita n'elles a leitura do mencionado o:fficio elo mesmo ex.mo 
sr . visconde de Itabayana. 

Lonch·es, 5 de junho ele 1828. =Ll1arq1~ez de·Palmetla= Conde ele Villa Flo9·= 
João Ca1·los ele. Saldanha Oliveim e Dcmn= Candiclo José Xavie?'= Conde da 
Taipa= Visconde ele Itabayana = Thomctz G~~ilhe1'??te St~~bbs = Fn mcisco de Pa~tla 
ele A ze1·edo= Conde de Sampaio. 

Eshí. conforme. = José Balbino de Bw·bosa e Anmjo. 

Officio 

IlJ.mo e ex . mo sr.-Este officio será entregue a v . ex.a pelo sr. J osé Gonçal
ves elos Santos e Silva t, que, ele passagem para o Rio ele ,Taneiro, el eve to car 
n'essa ilha (da Madeira), e aproveitei tão boa occasião para fazer chegar ao conhe
cimento ele v. ex . a os impressos inclusos, pelos quaes v. ex. a "Verá a cloutrina qne 
professo ·politicamente, e a linha ele conclucta que julguei dever seguir . 

Collocado na alternativa ele cooperar para a usmpação, que se ía r eali sar, da 
soberania elo senhor D . P edro IV e ele sua augusta filha, assim como para a ani
quilação da carta constitucional, ou ele clecla,rar abertamente que deixava de me 
considerar como agente elo governo que se acha eni Lisboa, escolhi, como era na
tural, este ultimo arbítrio, e assim o manifestei ao governo inglez, bem como aos 
demais gabinetes. , 

A noticia ela briosa r esolução tomada pela cidade elo P orto, e pela maior 
parte elos corpos do exercito, demonstra que me não enganei no passo que re
solvi clar. 

Os sentimentos patrioticos bem notorios ele v. ex.:t, pelos quaes t em sabido ex
por a viela, me não deixam chrviclar um só instante elo partido que abraçará. 

Rogo a v. ex .a queira buscar meios de transmittir para ·as ilhas elos Açores, 
assim como para as de Cabo V ercle e demais estabelecimentos ela costa ele Africa., 
alguns elos indusos impressos. 

F elicito-me da occasião que se offerece para assegurar que sou com a maior 
consiclm·ação- 111. mo e ex. mo sr. José Luci o Travassos Valclez - D e v .. ex. a amigo 
e veneraclor =L11m·quez de Palmella.=Lonches , 7 de junho ele 1828. 

Plano do org·anisaç ã o 

Do 1.0 batalhão prqviso1·io de voluntarios, composto dos regimentos de milioias 
de Lisboa oriental e o ocidental' 

E stado maior -1 tenente coronel e l .maj or. 
Pequeno estado maior -1 ajudante, 1 quartel mestre, 1 sargento ajudante, 1 

1 O mesmo a quem o marquez .encarregou de entregar ao imper ador do Brazil diversos 
paJJeis, ~oLno consta da seguinte carta: 

«Londres, 7 de junho ele 1828.- Senhor! -Estes officios serão apresentados a vossa ma
gestacle por José Çl-onçalves elos Santos Silva, negoci::mte portu9nez, que toma pela sagnLdU 
causa de vossa magcstacle o mai s patriotico interesse. E lle podera de viva voz informar a voss;: 
magestade do estado ~m que deixa as cousas na Europa, assim como na ilha da Madeira, por 
onde pnssa, e para cu,] O go.vernador lhe dei o officio, ele que remetto copia inclusa, acompanhado 
de varios im}Jressos, ela mwh a n~ota c ela protes tação elos plenipotencia,rios brazilciros . 

«Beijo respeitosamente a mao ele vossa mn gestacle. = ]fa?·quez de Pc~lme lla. " 
Na edi ção elos Despacho~ e C0 1Tesp~nclencict está erradamente ajullw" em vez rle «junho, . 
2 In serto na ordem do clw. de 8 de JUnho. 
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sárg:-uto quartel mestre, 1 porta bandeira, 1 capellão, 1 cirurgião mór, 1 ajudante 
de -cmu·gia, 1 coronheiro1 1 espingarcleiro1 1 tambor mór, 2 pifanos. 

Uma companhia-1 capitão, 1 tenente, 2 alferes, 1 primeiro sargento, 2 segundos 
sargentos, 1 fnrriel, 5 cabos ele esquadra, 5 anspeçaclas, 110 soldados e 1 tambor. 
. Recapitulação - E stado maior 2, pequeno estado maior 13, cinco companhias, 
mclusa a ele granacleiros 1 645,_: total 6GO. 

Of:ficio 

(N. 0 2 2 G rcsmaJo) 

Iu.mo e ex.mo sr. - Depois ela conferencia, que eu tivera com o conde ele Berns
to~·ff? ela qual me fiz cargo no meu n. 0 221 1 evitei ele proposito avistar-me com este 
n:1mstro, para não avivar intempestivamente o fog·o da di scussão, que ha-yiámos 
tido, e em que eu não havia encontrado o homem, mas tão sómente o chefe elo 
~inisterio dos neg·ocios 'estrangeiros . Entretanto j á no § 3 .0 do meu n. 0 222 eu 
trve a honra ele indicar a v·. ex. a que algumas esperau'ças tinha de. que se ·não 
Pl:ocedesse para conmosco aos extremos com que m·amos ameaçacloiil . E com ef
felto, começando hontem aquelle ministi·o a fallar commigo dos nossos negocias, não 
só vi na sua moderação e tom amigavel, como me tratava, que elle havia tm;naclo 
em consideração as observações que eu lhe tinha feito, consultado e aproftmdaclo 
desapaixonadamente a. materia, mas até mesmo cl 'elle ouvi, que a Prussia era por 
ora a unica potencia que via a chamada questão portugneza em luz clifferente 
d.as demais. Fiquei até mesmo persuadido ele que ella estava disposta a r omper o 
s1lencio, se é que não o r ompeu j á, e a propor medidas conciliativas que aplai
nassem ao nosso príncipe e á nação as clifficu.ldacles pendentes, e ·paralysassem os 
effeitos elo procedimento arrebatado que para comnosco se praticánt, para o qual 
os ministros, que cl 'elle haviam sido auctores, se acha.vam sem instrucções . Eu bem 
f~liz seria, quando me podesse attribuir alguma parte na mudança que notei nas 
cl1sposições elo sobredito ministro; mas, sem com Í r:;so me lisonjear, grande prazer 
experimento no que acabo ele escrever a v . ex. a para que assim conste a sua al
teza real, cuja augusta mão eu humildemente beijo, assim qomo os empregados 
n' esta legação. 

Deus guarde a v . ex.a Berlim, em 7 ele junho cle_ 1828 . - Ill . mo e ex."' 0 sr . visconde 
el e Santarem .=Conde de Oriola . 

ProclaJJn.a~ào 

Habitantes cle l\'Iontemór o Velho e elo clistricto :- Ajunta provisoria encarre
gada ele manter a legitima anctoridacle ele el-rei o senhor D. Pech·o IV, tendo an
nuiclo ás r epresentações dos habitantes fieis e honrados d'esta villa e districto, lhes 
permitte a oi·ganisação de um corpo denominado o se timo batalhão ele voluntarios 
cl'aqnelle augusto senhor, ele q:ne tenho a honra de ser nomeado commanclante, á 
similhanca ele quinze que em terras notaveis se acham já organisaclos. 

Nao ;,os é estranha a existencia ele uma facção que, atacando a legitimidade 
elo nosso soberano o senhor D. Pech·o IV, se tem abalançado aos maiores attenta
clos : homens perversos, manchados com o crime ela rebellião, se reunem para ver 
se com seus ultimas esforços levam ávante seus planos sangninarios ; nossa liber
dade, nossas vielas, nossos bens e tuclo quanto nos é caro, esUt ameaçado por es
ses rebeldes, que unindo a r ebellião á crueldade só r espiram mortes e vinganças . 

As tropas portuguezas, cuj a ficleliclacle é igual ao seu valor, marcham a punir 
esses miseraveis; porém cumpre-nos estar vigilantes, e r epellir elos nossos lares_· 
alguns cl'esses malvados, que, escapando ao ferro elas honradas e briosas legiões 
portuguezas, possam vir lançar-se sobre. nós -: é a isso que eu em nome ela junta 
vos convido; vincle dar vosso nome e alistar-vos para um fim tão justo . Lembrae
vos que por este modo ficaes isentos elo recrutamento da primeira e segunda linha; 
clesappareçam ele entre nós aquelles homens que nutrem sentim entos oppostos á 
leg itimidade do senhor D. Pedro IV; não é a estes que eu convido, nem o ser
vi ço forçado ele taes homens pócle servir a bem ele uma causa que· tem por fim a 
liberdade que a lei vos concede. 

41 
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Apressae-vos, ·pois, ú cidadã.os fieis o benemeritos, concorrei a alistar -vos, mos
trando. assim o vosso patriotismo: a jnnta tem os olhos fitos sobre vós, e o nosso 
legitimo soberano um dia saberü premiar nossos trabalhos ; a causa é igualmente 
de todos, e eu tudo espero da vossa :fidelidade e cb nobre resolução de vossos sen
timentos patrioticos . 

Viva o senhor D. P edro LV; viva a senhora D,. Maria II i viva a carta con
stitucional i viva sobretudo a religião de nossos paes. 

Montemór o V olho, 8 de junho de 1828. = .F'mncisco Cw·va llw . 

Londres, 8 de junho ele 1828.- Senhor : - Pelas copias inch1sas da nota qtle 
recebi elo novo ministro elos negocias estrangeiros ele sna mngestacle britaimica e 
ela minha r esposta, verá vossa magestacle que este governo n.incla me considera 
como embaixador de sua magestade fidelíssima, aliás não in e ·houvera avisado para 
ir á aucliencia, destinada 'sómente para o corpo cliplomalrico. 

Comtuclo devo lisamente prevenir a vossa magestade·· da disposição em que se 
acha agora este gabinete . 

As ultimas mudanças que n' elle occorreram deixaram um completo domínio ao 
partiélo elos tories , que se ass imilha e corresp0ncle ao que em França se denomina 
os ultras . E ste partido, á testa do qual esUL o duque ele Wellington, não favorece 
as instituições liberaes em outros paizes, e vejo claramente que clescle que se soube 
aqui da insurreição do Porto, começa a haver algum susto de que v enha a pl~eva
lecer em Portugal e se comrnunique depois á Hespanha um espírito r evolucionaria, 
ele modo que vae havendo hesitação na, linha ele procedimento que até aqui se h~t
via adaptado para reprimir os projectos criminosos elo actuai governo de Lisboa. 
Em uma palavra, parece-me que se o governo britanni.co for levaclo á alternativa 
ele escolher entre a usurpação ou a r evolução no sentido opposto, propenclerà an
t es para a primeira · do que para; a segunda. 

Por 3:gora aincla se não chegou a esse ponto, e tudo o que o duque ele W el
lington diz é que observará uma absoluta neutralidade nas contendas. internas 
de Portugal, e só no caso ela intervenção ela H espanha é que poclerá esperar-se 
que a Inglaterra se veja obrigada a sair cl'esta apathia. . 

Emquanto ás disposições da França e Austri.a, ellas não são clnviclosas e pen
dem decisivamente a favor do senhor infante D . Miguel, sacrificando assim ao ocli9 
que têem_ {Ls instituições o principio que t anto têem proclamado ela legitimidade. E 
v erdade que se não tê em atrevido ainda a fa.Ziel-o q.ber tamente, e, portanto, · es· 
pe1·o que aproveitemos o momento, e que os portnguezes sós, sem aux ilio estran
geiro, consigam a gloria, ele r estaurar o governo legitimo que vossa magestade lhes 
outorgou magnanimamente, e Baibam conter-se depois nos limites legaes que as 
mesmas instituições lhes prescrevem. 

Para cooperar em tão feliz resultado quizera poclrr-me achar presente ·ao mesmo 
tempo em P ortugal e em Inglaterra, mas como isso não seja possível, tenho to
mado a r.esolução de ir pessoalmente a Portugal para estar presente na crise que 
vae t er logar : Acrescentarei mais o sacrifício ,do meu individuo, se necessario for, 
aos sacrificios ele descanso e ele fortuna, que j á tenho offereciclo, pai·a manter o 
juramento que prestei a vossa magestade e á sua augu:sta filha . 

E stou, porém, a,inda suspenso sobre o momento que fixarei· para a minha par
tida, e não sei se ella se poderá verificar juntamente com a elos demais portnguezes , 
çnjqs nomes vossa magestacle achará assignados em uma declaração qne vae in
clusa em um elos meus precedentes officios, ou se me ser i forço so esperar mais 
algu:ns dias pn,ra clar logar a que a junta que se installou no Porto me possa si
gnificar a sua opinião ácerca da minha icla. Tambem elevo tratar ele me oppor a 
que seja aqui r ecebido o visconde ele Asseca, que o governo ele L isboa intenta 
manclar a esta côrte, e ver se posso promover uma subscripção ou emprestimo 
voluntario a favor dos realistas portnguezes constitucionae13. 

Em tocló o caso quando me resolver a ir, pedirei ao visconde de Itabayan~ 
que acceite o encargo de sustentar aqui os interesses ele vossa magestacle como re1 
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de P ortugal, c que preste o seu apoio aos empregados que ficarem n'csta embai
xada, os quaes continuarão a ser vir a vossa magestadc no expediente d'ella com 
o mesmo zêlo e ficleliclacle com que actualmente o estão fazendo. 

Não molestarei mais a attcnçào ele vossa magestacle, de que jü. tem9 haver 
abusado nos offi cios que hoj e lhe dirijo, e só acrescentarei que me parece cada 
v_~z mais .urgcnte a necessidade da vinda immediata ~í. Europa ela senhora D. l\la
n a II, coujunctamente com as demais medidas qne tomei a liberdade ele suggerir 
pelo outro paquete . 

Estas medidas elevem limitar-se a manifestar as intenções de vossa magestade 
ácerca da tu tela, educação e casamento ela sua augusta :filha, e incumbe a vossa 
ma~·estacle auctorisar as côrtes, por isso que as circumstancias são tão extraorcli
-narJa.s, e nomear o conselho ele regencia que eleve, debaixo ela presiclencia de uma 
das pessoas r eaes1 governar Por tugal at~ á maioridade ele sua magestade. Confir
mando vossa magestacle assim a sua abdicação, removerá todo o receio que alguem 
possa ainda conservar ela dominação brazileira em Portugal. Enviando-nos sua au
gusta filh a, dará aos realistas constitucionaes a mais apreciave1 garan~ia e o me
lhor esteio da sua causa. P edindo a sua magestacle britannica que acceite a tutela, 
excitará a honra elo governo inglez a preencher fielmente o seu encargo. E, final
mente, se vossa magestacle enviar um plenipotenciario auctorisaclo a concluir os 
tratados, ele que o marquez ele Barbacena levou os proj ectos1 penhorará do modo 
o mais nobre os corações ele todos os portuguezcs . 

Desculpe vossa magestacle, pela sua summa benignidade, o excesso ele fran
queza com qne lhe escr évo1 e r eleve uma liberdade que em outras q_uaesquer cir
cnmstancias, e se não se tratasse ele um assumpto tão vit.o'Ll1 seria por certo im
percloavel. -

O barco de vapor em que se dirigem para o Porto os portuguezes que assim 
o clesej am, e em que eu mesmo talvez ainda embarcarei, eleve saír de Falmouth 
no dia 12 do corrente. 

Deus guarde a sagrada pessoa ele vossa magestade. =jJ;fw·qu {';z de Palmella. 

I 

Officio 

(N. 0 227 rcscrYadol 

Ill. mo e ex: .mo sr. - Consta-me de parte mui segura que el-rei da -Prussia jul
gava indiviclualmente a questão portugueza com a equidade e bom senso que o ca
racterisa. Consta-me tambem que o imperador ela Russia cle_clarára que a decisão 
da sobredita qu estão pertencia, a seu ver, exclusivamente aos portuguezes. Igual
mente sei que de Madrid para aqui se _ escreveu, que não devia fazer-se illusão 
sobre a política· ela. Hespanha relativamente a Portugal pelo procedimento do mi
nistro hcspanhol em Lisboa; nem tão pouco olhar o r esultado elo passo que o corpo 
diplomatico havia ali em commum dado sem instrucções p0r outro modo senão 
como teuclente a produzir na península combinações com que se n-ão contava, e 
que por cer to se não desej avam. 

· Deus guarde a v . ex. a Berlim, em 8 ele junho de 1828.- In.mo e ex. mo sr. visconde 
de Santarem.= Conde _de 01·iola. 

Offieio 

(N.0 2 28 reserrado) 

111. 1110 e ex. mo Sl'. - A carta, cuja copia tenho a honra de remetter inclusa a 
v. ex. a, chegou n'este instante á minha mão acompanhada dos exemplares, ele que 
n'elb se faz mencão. · -

A indignação,' que uma similhante ousadia devia produzir sobre mim, não ca
reço ele a expressar a v. ex . a, pois que bem persuadido estou qne o principe que 

_ll?s rege, assim como t0clos os que me conhecem, nem um só instante poclerão clu
Vldar da minha homa, sentimento que sempre até agora me tem guiado, e que 
por certo guiará sempre emquanto o céu me conceder vida . 

Para testemunhar ás pessoas, qne tanta injuria me faziam no atrevido passo 
que para commigo davam, todo o desprezo que a sua conclucta para commigo me in-
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spirava, recambiei-lhes immediatamente, assim o original da carta que me escre
veram, como os não lidos exemplares da protestação de que me faliam, sem me 
abaixar ao ponto de r es1Jonder-lhes . 

Deus guarde a v. ex. a Bm·lim, 8 de junho de 1828. -Ill. 010 e ex . mo sr. vis
eonde ele Santarem. = Conde de 01·iola. 

Documento a que se ;refere o officio osu pru 

In. mo e· ex. mo sr . -Os cleploraveis acontecimentos que têem occorrído ultima
mente em Portugal e que occasionaram tanto a suspensão de todas relações polí
ticas entre os ministros estrangeiros residentes em Lisboa c o governo que existe 
presentemente n'aquelle r eino, como o rompimento subseqnente ele toda a corres
pondencia entre o mesmo governo e a embaixada de sua magestacle el-rei D . Pe
dro IV n'esta côrte, constituíram os pleni.potenciarios de sua magestade o impera
dor elo Brazil na Europa na imperiosa necessidade ele protestarem contra a 
violação ela legitima auctoriclacle e elos direitos hereclitarios ele sua magestacle fide
líssima e de sua augusta :filha a rainha D. Maria cb Gloria. 

E havendo nós desempenhado este penoso dever, pelo meio 'de um protesto 
dirigido, não ao governo actual ele Portugal, que consiclerâmos como governo de 
facto) e, portanto, illegitimo, mas á briosa nação portugueza, teremos hoj e a honra 
ele transmittirmos a v. ex . a os exemplares, bem certos ele que deplorará comnosco 
os mencionados acontecimentos e ele que v. ex . a, rivalisanclo em fidelidade com o 
seu clignissimo collega o ex.mo marquez ele Palmella, folgará ele dar a el-rei 
D. Pedro IV um tão conspícuo testemunho da sua leald·ade, em tão desgraçada e 
inesperada conjunctura. 

Deus guarde a v . ex. a Londres, em 30 ele maio ele 1828 . - Ill.mo e ex.mo sr. 
conde de Oriola.=Ma1·quez de Rezende= Visconde de Itabayama. 

Car-ta 

m.mo e ex. mo sr·. - Hoje pela manhã recebi o officio reservado n .0 1, ·e junta
mente outro para José Guilherme Lima; o qual logo lhe fui entregar, avisando 
que pelas tres horas ela tarde me viesse fallar, que tinha a communicar-lhe as
sumpto do real serviço ; depois dirig i-me á secretaria ele estado e procurei D . Ma
nuel G. Salmon, o qual nã0 achei, por ser dia ele conselho ele es tado . 

Dirigi-m ~ a sua alteza· a -senhora infanta D . :Mari::: Francisca, e, fallanclo-se 
em Portugal, veiu a proposito os diplomaticos que saíram de Lisboa, e sua alteza 
disse que Camposano r esponclêra que não · se deliberava a partir emguanto não 
r•ecebesse ordens ela sua côrte. Sua alteza aj uston commigo escrever a el-rei es ta 
noite, a fim ele conservar em Portugal a legação como até aqui; c1isse-me mais 
que já está nomeado novo ministro para r ender Campõsano; este vaé para Vienna ; 
o destinado para Lisboa é D . Pasqual Vall ejo, que es tá actualmente em Napoles. 

Lima está cleliberado a romper; não entrega o archivo e separa-se de P01·tu
gal; ámanhã lhe dirigirei uma nota, pedindo entrega dos papeis e mais effeitos ela 
legação, e farei uma circular a todos os consules pàra que não r econheçam o Lima 
como pertencente á legação portugneza ; desconfio que elle pretende dirigir uma 
nota ao governo bespanbol, declarando não r econhecer sua magestade o senhor 
D . Miguel como rei de P ortugal; porém, ámanhã saberei, pela r esposta que me 
cler ao officio que lhe dirigi hoje, qual é a sua tenção. 

SirYa-se v. ex. a dar-me as suas ordens, na certeza que farei todos os esforços 
para as cumprir fi elmente. -De v. ex.a attento venerador e obrigado. - Ill .mo e 
ex. mo sr. visconde ele Santarem. =Conde da Figueim. =Madrid, 8 de junho C!. e 
1828. 

Ofiicio 

In . mo e ex. mo sr. - A noticia dos repetidos e successivos attentaclos commetti
dos em Lisboa por uma facção nefaria e petjura contra os r econhecidos e incon
testaveis direitos ele sua magestacle el-rei D. Pedro IV, havia causado tamanha 
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ind~gnação n)esta cap"ital, que os seus habitantes não podiam: deixar de applaudi1· 
mtu cordialmente a heroica resolução que tomou a nobre e leal cidade do Porto 
de. ~a1_1ifestar ao mundo a sua fidelidade, emprehenelcnclo a _defeza da causa da 
leg t~1m1dade, instituindo uma junta provisoria composta de illnstres e prestantes 
Varoes para o prosegni mento de tão gloriosa empreza. 

~a qualidade, que muito prézo, ele ministro ele sua magestacle o imperador elo. 
Brazll n' esta côrte, exL1ltei com a noticia ele tão auspicioso acontecimento, que. 
11;te foi imrnediatamente communicaclo p-elo consul elo mesmo augusto senhor, re
sidente n'essa cidade ; e hoje terei a honra ele dirigir-me officialmente a v. ex. a 

para t ributar, pelo seu intermedio, aos briosos e fieis portuguezes os meus devi
dos louvores, e para assegnrar ~í ill. ma junta provisoria que ella pó ele _contar com 
a protecção e henevoleucia elo imperador, meu augusto amo, na honrosa empreza 
da r estauração ela legitima auctoridade do seu governo e magnaninío mo1,1archa 
el-rei D. Pedro IV. 

E a prova de que esta segurança não será fallivel, ach~rá v. ex.a tanto no 
protesto incluso que os plenipotenciarios de sua magestacle impérialna Europa 
(a saber, eu e o meu digno collega o ex.mo marquez de Rezende) hão dirigido á ' 
uação portugueza, e que foi seguida ele uma clecla.ração (1unta por copia) sobre a 
suspensão elo decreto que sua magestade fidelíssima firmára no Rio de Janeiro 
aos. 3 de março do corrente anuo , na hypothese de que o complemento da sua 
abchcação poderia ter lagar em Portugal, no momento ela publicação do mesmo 
~lecreto n'esse reino, como na cooperação official quP. a legação de sua magestacle 
ltnperial em Londres está já prestando á ~mhaixada de el-rei D . Pedro IV na 
mesma côrte, mediante os fornecimentos dos fundos necessarios para a expedição 
e transpo rte elos valorosos officiaes generaes e outros henemeritos portuguezes 
9.ue vão seguir as bandeiras da fidelidade ; para ministrar meios pecuniarios á 
ll~<na junt~, no caso em que lhe sej am precisos para o triumpho da causa ela le
gtttmiclacle; e para supprim ento das legações portuguezas que permanecerem fieis 
ao seu legitimo soberano. Havendo feito . tanto, não crêem, todavia, os pleni
poteneiarios de sua magestacle imperial haverem feito bastante a hem de tão justa 
causa, e estão firmes no· proposito de Iiberalisarem á ill. ma junta pro visaria todos 
os bons officios que estiverem ao seu alcance e forem compatíveis com o estado 
ele neutralidade em que pretendem conservar o Brazil, até que lhes seja constante 
a re~olução tomada pelo imperador, seu amo, em consequencia dos actos ele re
belclJa perpetrados em Lisboa contra a augusta pessoa d:e el-rei D. Peçlro IV. 

Espero que estes bons officios n?to sejam iuuteis; porém, o que abona e ga
rante principalmente o ventmoso snccesso da restauração ela legitima auctori
dade ele el-rcí D . Pedro IV e do consecutivo restabelecimento ela boa ordem n'esse 
reino, são a dignidade, pr uclencia e moderação que a mesma junta ha ele, sem 
duvida, ostentar durante o exercício das suas extraorclinarias e eminentes func
ções, e que · lhe grangearão a henevolencia elo mais munificente de todos os mo-
narchas . · 

O ex.mo general Saldanha, que se ha mostrado aqui um elos mais fervorosos 
partidistas da legitimidade, terá a honra de entregar este meu officio a v. ex. a, a 
quem rogo o favor de apresentai· o á ill. ma junta provisoria, para que ella tenha 
cahal conhecimento elo seu conteúdo, e para não sómente mandar registar o, nosso 
protesto nas camaras das cidades e villas d'essa província, m.as tambem acceitar 
a_s minhas congratulações e as primícias do meu profundo re'speito e subida con-
Sideração . · 

Deus guarde a v . ex. a Loudres, em 8 ele jmiho de 1828. -IlJ.mo e ex.mo sr. 
g~ueral Antonio H ypolito da Costa. =Visconde de Itabayana. 

Pastoral 

Patritius I, carclinalis patriarcha lishonensis. 
A todas as pessoas assim ecclesiasticas, como seculares d'este nosso patriar

chaclo, saucle e benção. 
Dilectissimos filhos:-O monstro ·r evolucionaria ainda se não tem fartado de· 

sangue e de lagrima.s, que são o seu alimento. Depois ele esmagado elle ainda se 



646 . 

ati·eve loucamente a levantar a cabeça orgulhosa para sopultm· esta monarchia 
debaixo das suas· rnioas, e cobrir de luto a 1·eligião e .a hnmanidacle. Quanclo ainda 
cxultavamos de jubilo pela volta elo no~so augusto regente o senhor D . JYiignel .ao 
seio ela patria', que a Divina Providencia, sempre vigilante sobre a herança ç1o 
grande Affonso, t inha p1·eservado ele tantos pe1·igos e ultimamente salvado, como 
a Moysés, do ·abysmo a~~s ondas para reger estes reinos, manter a gloria nacional 
e ser o penhor da firmeza elo tlwono e ~a t~·anquill icbde domestica i quando, os
cuclados pelo seu paternal governo, nos hsonJ eavamos ele gosar as doçmas do_ so
cego interno e de uma paz permanente, uma facção rebelde de hom ens, clestma· 
dos pela sua profissão a manter a tranquilliclade publica, mettendo debaixo c~os 
pés todas as leis ela honra, do pudor e da fidelidade, se arma contra os seus m
contestaveis direitos para lhe dictar as leis e á nação inteira, que se lhe n.cha 
cordialmente ligada pelos sagrados vínculos c.la obediencia e do amor. 

E a que fins se dirige esta infame revolta? Vós não o deveis ignorar, meus 
amados filhos i clepois da venturosa chegada cl'este augusto principe1 ella o viu 
decidido a pôr em execução as leis primitivas e funclamentaes da mona.·chin., com 
que esta se tinha feito tào celebre em todas as idades, e a fazer respeitar as sa
crosantas maximas da religião, ela doutrina e da moral cbristã.. O espírito da im
piedade e da libertinagem que a domina vê então imminente a sua·rep1·essão e. 
confundidos os seus infernaes projectos; mas não desiste. Ella machína em seus 
conselhos tenebrosos fazer de Portug~l a sua conquista para se constituir o arbitro 
ele seus destlnos, levar ávante o estudado plano ele o regenerar na soltura dos 
costumes e no desprezo ele tudo qnanto hn. mais sagrado, para. o deixar por fim 
submergido no abysmo ele todas as desgraças7 que são a sua unica o1ra. 

lVIas era necessario lançar mão ele algum pretexto: a facção ímpia se cobre 
com a impostura de querer sustentar a legitimidade_, ao mesmo passo que a ata
ca. E se não perguntae-lhe, meus amados :filhos, que entendem esses homens in
quietos e orgulhosos por legitimo successor elo q1rono 7 senão aquelle que é cha
mado pelas leis fnndamentaes ela monarchia? E ela mesma palavra lei que se 
deriva o titulo e o predicado de legitimo . l\llas só a ignorancia ou a pertinacia e 
a má fé poderá duvidar de que o chamado nas actuaes circumstancias é o augusto 
príncipe o senhor D. 1\figuel.· Porque se ningL1em duvida ele que a nação ·brazilei
ra, que antes era portugueza, passo11 a ser estrangeira para nós depois ela sua in
clepenc1encia7 que rasão se podení descobrir 1 ara que o seu augusto imperador 
deixasse ele contrahir esta mesma qualidade ele estrangeiro7 tendo-se-lhe unido e 
encorporado de sua livre vontade e vivendo no meio cl 'clla? E quem ignora que 
nossas leis fnndamenta~s excluem da successão do throno os príncipes estrangeü·os, 
e que, n'este caso, ella não pócle competir sen[Lo a seu augusto irmão; nosso legi
t imo e natura;l soberano o senhor D . Miguel ?. 

Não se podendo res istir ~\, evidencia d'esta verdade, o espírito vertiginoso d<l 
rebellião chama em seu soccorro ·a hypocrisia; e aquelles para quem a santidade 
·dos juramentos mais sagi·ados é indi:!ferente1 quando lhes convelli, afl:'ectam agora 
escrupulo ele violar o que prestaram a uma carta. constitucional que, sem preceder 
discussão, se teve como emanada da auctoridade legitima. Oonvencendo-~e, porém, 
o contrario e faltando-lhe este essencial funclamento7 como · é claro c manifesto , 
que validade póde ter e que obrigação póde produzir aquelle juramento fundado 
na illusão e no erro~ Poclenl., porventura, obr igar-nos a roubar os direitos a quem 
pertencem, segundo as leis, para os darmós a quem e1las os negam? Nfio, meus 
amados filhos7 não são estas as maximas da moral christã. Nós podíamos dize1' 
muito mais, se mais fosse necessario, para se conhecerem os affectaclos pretextos 
com que a rebellião orgulhosa lJretencle cobrir a atrocidade do seu crime; e se 
tambem fosse necessario mais para se reconhecer a decic1icla justiça com que o 
nosso amado pTincipe o senhor D. Miguel se tem proposto sustentar os seus in
disputaveis direitos, de que está pendente a segurança ela nacfio e do impm·jo por
tugLwz. Tem elle mesmo concebido a heroica resoluçfto de sC: pôr tt frente do sen 
exercito e ir pessoalmente combater os seus inimigos

1 
que são os inimigos da pa

tria7 ela sua honra, ela sua g-loria7 ela sua inclepcndencia
1 

ela sua dig,niclacle ~ do 
seu socego. V ae consummar a grande obra para que7 pareçe7 o Senhor o tmha ! 
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des~inaclo de faz er cessar o B.ageJlo da cliscordia que nos tem devorado, e salvar a 
naçao portugueza elo seu total extermínio . Eg1·essus est in salutem populi tui. 

Que nos resta, lJOis, amados filhos, ou a que se devem agora dirigiT as nossas 
exhortações pastoraes, senão a implorarmos a protecção dei cén em seu favor, 
para . que o defenda de todos os perigos e nos salve a sua impor tante viela. Que 
0 VeJa~os regressar á sua capital coberto, não ele trophéus ensanguentaclos, mas 
cl.a. gl~na elos mais paci6cos triumphos, entre ca,nticos festivaes ele paz e de recon
CÜiaçao. Que todos os seus subclitos illndidos e desvairados se envergonhem e se 
arrepeu(larn, emfim, do seu erro e elo seu horroroso crime, e corram ele todas as 
partes a unirem-se ás suas bandeiras, certos ele que elle, em todo o tempo, esti
D;tará ma,is o titulo ele pae elo seu povo, elo que o de vencedor de seus inimigos . 

. · lV~as para conseguirmos elo céu estas lJreciosas .graças é ·necessario, meus ama
dos Í1lhos, qu e nossos votos sejam animados cl 'aquellas s.antas disposições que os 
podem fazer agraclaveis . Estae certos que as nossas iniquiclades são a fonte enve
nen~b cl'oncle têem cordclo, e ainla hoje correm, todos os Il).ales que a:ffiigem a 
patrra; ? é da sua expiação que nós podemos esperar se" sus1Jencla esta fatal tor
D?-te. S1m, é pela expiação ele nossos crimes que podemos conseguir elo Supremo 

lSpensador ela paz que faça descer sobre nós esta filha do céu, ha tanto tempo 
deg-redada ela terra. Desarmemos, pois, com ella o braço omnipotente, e roguemos 
f0ll1 9 propheta que ern bainhe e suspenda a espada terrível, ha jtt longos annos 
dvantada sobre as nossas cabeças . O mucr·o Domini) ~~squequõ non ?'equiesces? Taes 

evem ser agora os nossos fervorosos votos; e para este fim ordenâ.mos se façam 
prec~s públicas nas igr~jas parochiaes e conventos cl' este patriarcha.clo põr todos 

l
os d1as que o nosso augusto príncipe se achar ausente cl'esta capital, até se reco
her a ella; e pelo mesmo tempo se dê no santo sacri:fi.cio ela missa a oração pro 

Pace . E os reverendos parochos, depois ele publicarem esta á estação ela missa 
• conventual, em domingo ou dia festivo, a fa çam affixar nos lagares do costume . 

. Dada no pahcio ela nossa residencia da Jnnqueira, aos 0 de junho el e 1828, sob 
ll_.?sso signal c ~Jêllo das nossas armas.= P . Car·deal Patr ·iar·cha. ==(Lagar ~ elo. 
seU o.)= 111iguel S emphirn Ribei1'o. 

Portaria 

A junta provisori.a encarregada da manter a legitima auctor1daclc ele cl.-rci o 
senhor D. Pedro IV, a.ttendenclo a que muitos habiümtes cl'csta cidade, por esco
lha particuli.w, se têem alistado e continuam a offerecer-se para servir no batalhão 
de. voluntarios denominado ela senhora D . Maria II, que na sua primitiva insti
~ll i Çfio só fôra destinado para officiaes inferiores das ordenanças; não implicando· 
Isto a marcha do servico, antes facilitando o gosto ele n'elle se empregar quem 
:bnsca alistar -se no corp; que mais é da sua vontade : fica pela presente auctori
sado o r espectivo commancla.nte para continuar a acceitar e alistar no referido· 
batalhão ele voluntarios cht senhora D . Maria H todos os inclivicluos que se lhe 
ap1:esentarem par_a esse fim, estando nas circumstancias recommendaclas na por
tana ele 25 elo passado, a respeito elos voluntarios do primeiro batalhão elo senhor 
D . Pedro IV. As isencões concedidas aos voluntarios ele D. Pedro IV são exten
sivas em nome do me;mo augusto senhor aos voluntarios da senh0ra D . Maria II, 
fic~ndo _ assin+ ampliada a elausula expressa ela portaria ele 7 elo corrente, a. r es-
peito elo r ecrutamento de milícias elo Porto. · 

~s anctoriclades, a quem o conhecimento cl'esta pertencer, assim o tenham en
tendrclo. Porto, 9 do junho de 1828 . = (Segutm-se as assignaturas.) 

Portaria 

. . A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridade ele el-rei o 
senhor D. Pedro IV, sendo-lhe presente o 1mtriotismo com que os estnda,ntes da 
real academia cirurgica d' esta cidade concorreram a alistar-se em defeza cb caus.a. 
d~ .legitimidade; e consicleranclo que tão nobre exemplo ele :fi.clelidaclc os impossi
büita ele fazerem os seus exames : manda, em nome elo mesmo augusto senhor, 
nos termos concedidos aos estudantes ela uniyersiclaç1e de Coimbra, que todos os 
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estudantes da real academia cirurgica, que j~l, estiverem alistaclos no primeiro ba· 
talhão de voluntarios ele D. Pedro IV, ou se alistarem no praso ele oito dias, 
contados da data cl'esta, fiquem clispensados elos se1.1s respectivos exames, uma 
vez que tenham provado o anno e ficado habilitados para os fazerem, e possam, 
sem cle1Jenclencia d'elles, matrictllar-se em tempo competente nos annos imme· 
cliatos. - . 

O dir(fctor ela academia cirurgica cl' esta cidade, lentes e mais pessoas a quem 
o conhecimento pertencer, assim o tenham entendido e executem. Porto, 9 ele ju
nho de 1828. = (Seguem-se as assignat?woas) 

Officio 

Ex. mo e rev.mo sr. - - A junüt provisoria encarregada de manter a legitima au
ctoridade elo senhor D. Pedro IV, manda remetter por copia a v. ex.~ a repre
sentação que lhe fez o governador militar ele Penafiel, ,a fim de que v. ex. a dê as 
necessarias providencias sobre o seu conteúdo. Por esta occasião chama a junta 
provisoria a attenção ele v. · ex. a sobre os parochos ela sua cliocese que ou têem 
abandonado sual:l freguezias na occasião de se restabelecer n'ellas a soberania de 
el-rei, ou se conservam exéitanclo ·com seu exemplo e praticas os povos á rebel
lião 13 á anarchia, apartando-se escandalosamente ele seus deveres espiritnaes e 
entremettendo-se nas dissensões politieas, e, o mais é, contra as sagradas maximas 
do Evangelho e em desprezo do sagrado juramento ele fidelidade que prestaram a 
el-rei o senhor D. Pedro IV e às instituições outorgadas pelo mesmo augusto se
nh9r. A junta provisoria confia que as sabias providencias ele v. ex.a contra os 
ecclesiasticos perturbadores ela sua diocese a ·dispensarão de desenvolver sopre 
estes o rigor elas leis, estando a mesma junta na firme resolução de fazer cessar 
por uma vez o escanclalo da revolta e ingerencia política dos ecclesiasticos, que 
a experiencia tem mostrado serem os mais perniciosos }Jela sua influencia moral 
no espírito dos povos ignorantes, que elles deviam instruir na pacifica obediencia 
às auctoridades, em logar ele os instrnirem nos princípios de insubordinação anar
chica. 

D~eus guarde a v. ex. a Porto, 9 ele junho de 1828. = Joaquim Jõsé de Quei
t·oz. = Ex.mo e rev.mo sr. bispo elo Porto, par elo reino 1• 

Officio 

Ill. mo e ex .mo sr. -Havendo cessado as minhas relações officiaes com o go
verno actualmente existente em Lisboa, em consequencia dos deploraveis aconte
cimentos 09corridos ultimamente n'aquella capital, tenho a honra ele me dirigir a 
v. ex.a, como presidente ela junta creada n'essa cidade· (unica auctoridade que eu 
hoje reconheço como governando, . em nome ele sua magestade o senhor D. Pe· 
dro IV), a fim ele dar conta a v. ex. a d' este passo clictado p!;]la minha honra e 
pelo juramento ele fidelidade que prestei a sua magestacle el-rei D. Pedro IV. 

P elas copias que tenho a honra ele remetter inclusas a v. ex.a das notas que 
dirigi ao ministro francez em 5 do corrente e da resposta que d'elle recebi, co· 
nhecerá v. ex. a a maneira por que me pareceu mais conveniente suspender as mi
nhas relações com o r eferido governo ele Lisboa, r eservando-me, comtuclo, o di
reito ele velar pelos interesses d'aquellá parte da nação portugueza, que se conservâ 
fi el ao seu legitimo soberano. 

Em consequencia, pois, cl'esta r esolução, cumpre participar a v. ex. a que con
tinúo a permanecer n'esta côrte promovendo, com todos os meios que estão ao 
meu alcance, o' triumpho ela briosa e leal resoluçã.o que tomou a cidade elo Porto 
parà o fim tão desejado da nossa feliz e verdadeira restamação . 

Deus guarde a v. ex. a París, 9 ele junho de 1828. - Il1. 1110 e ex .mo sr. Antonio 
Hypolito Costa, presidente da junta elo governo m·eacla na cidade elo Po'rto. = 
Nuno BaTbosct de Figueú·edo.. · 

1 Na mesma c~nforrnidacle e data sé ofl:iciou, mutcbti~ mutandis, a~s outros bispos, pares do 
reino. · · 

• 
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Documentos a que se refere o officio retro 

Nota 

O abaixo assignaclo, encarregado elos negocios de sua magestacle fidelíssima, 
vê-se na necessidade de faz ei· a seguinte declaração a s. ex. a o sr. conde de la 
Ferronays, ministro e secretario ele estado dos negocias estrangeiros de sua ma
gestacle christianissima. 
. Depois dos actos notoríos praticados ultimamente em Lisboa contra a aucto

ndaele de sua magestacle o senhor D . Pedr'o IV, contra seus legítimos successores 
e contra a carta constitucional, outorgada por este monarcha á nação portugueza, 
0 abaixo assignado vê -se obrigado a ce~sar todas as suas relações com o governo 

. que actualmente rege Portugal. 
Comtuclo, o abaixo assignB.clo, por este procedimento, não considera invalidas 

os poderes que lhe foram conferidos pela auctoriclacle legal, e, portanto, continúa 
a ,reputar-se como encarregado dos negocias ele sua magestacle fidelíssima e conti
nua a obrar como tal emquanto este soberano ou seus legítimos representantes 
não tomarem medidas em contrario. 

O abaixo assignaclo julga·se tanto mais obrigado a seguir esta marcha, quanto 
ella é fundada nos princípios geralmente recebidos em diplomacia na occorrencia 
de casos iclenticos, e porque, como ella, não cessa de velar pelos interesst?S elos 
portuguezes fieis ao seu legitimo rei. 

Fazendo esta declaração, espera o abaixo assignaclo que o governo de sua ma
gestacle christianissima se dignará apreciar os sentimentos que o têem conduzido 
a dar assim uma prova não equivoca da sua lealdade para com o seu soberano e 
ela sua aclhesão ás instituições climanadas ela anctoriclacle real ele sua magestacle 
fidelissíma. 

O abaixo assignaclo tem a honra ele renovar a s. ex. a ·a sr . conde ele la Fer
ronays os protestos da sua mais alta consideração. 

París, f> de junho de 1828 . = O Cavalheú·o Bw·bosa. 

Carta. 

P arís,· 6 ele junho de 1828.. - Sr. cavalheiro Barbosa : - Recebi a ' nota que 
me fizestes a honra ele dirigir-me em 5 elo porrente, communícanclo-m(l que, 
por motivo elos acontecimentos . ultimamente occorbclos em Portugal, vos jul· 
gaes obrigaelo a suspender as vossas relações com o governo actnal cl'a.quelle 
paíz . 

· El-rei, a cuja presença levei a vossa cleclaração, aprecia os sentimentos-que 
· vol-a clictaram; e sua magcstacle terá gosto na continuaçfio da vossã resid.encia 
em França; emquanto a mim serei solícito em conservar comvosco aquellas rela-
ções que sempre me foram agraclaveis. -

Tenho a honra de ser, sr. cavalheiro, com a mais perfeita consideração, vosso 
humilde e obeclie_nte servo. = Conde de la Fe?'?'Onctys . =Sr. cavalheiro Barbosa. 

Oflicio 

Ill. 010 e ex. mo sr.- A franqueza e lealdade elo meu caracter impõem-me o de
ver de levar á presença ele v . ex. a a nota inclusa por copia que hoje dirigi a este 
governo, em consequencia dos lamentaveis acontecimentos cl'esse reino, a que a 
mesma nota allucle; Foi com a mais pungente elor que · eu me vi obrigado a dar 
~quelle passo necessario á conservação illibacla ela minha honra e da minha fi de
hdade, bem como á do sagi·aclo jmamento que com toda a nação prestei obediente 
á carta constitucional da monarchia, elimanacla ela legitima, 1~econhecicla e plena 
auctoridacle elo senhor D. Pedro IV, e que só poderia postergar-se invocando c~n
tra ella a theoria abstracta, clemocratica e subversiva ela soberania -do povo, m
compatível com a duração e estabilidade elas instituicões sociaes, qualquer que 
aliás seja a sua natureza. ' 

. Deus guarde a v . ex . a Bruxellas, 9 ele junho de 1828. - Ill. 1110 e ex. mo sr. 
VIsconde ele Santarem. = Lztiz Antonio de Abre1~ e Lima. 
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N o ta a qu.e se 1•efere o officio r e !oro 

Le soussigné, envoyé e~traorcliuaire et ministre plénipotentiaíre de sa majes"té 
t1'es-:fiuele, s'étant atteuclu. à recevoir cl'un j oLll' à l'antre eles communications offi
cielles sur les événements qui ont eu lien elemierement en Portugal, avait eliffer é 
la manifestation eles sentiments q ui l'animent, et qui ne se sont j amais démentis, sur 
la. nature de ces év.énements, aas'S i cléplorables qn'imprévns . Toutefois la not o
riété publique que les actes illégLLux eln gouvernement actuel cln Portugal ont 
acqnise, et nommément le clécret clu 3 mai clernier, la presque certitncle que sa 
máj es té le r oi eles Pays-Bas aura r eçu ele son. ministre à Lisbonne la commnnica
t ion ele ces actes, semblent atl sdtlssigné J?Ouvoir suppléer le manque de tonte nu
tre formalité officielle et l'atltoriser à r endre, sans plus ele délai, un témoignage . 
public ele scs príncipes inébranlables ele loyauté, en soulag·eapt son crem oppressé 
et impatient cl'accomplir un devoir, qui l'honneur et l'inviolabillté eles serments 
les plus solenuels et les plt1s sacrés lui prescrivent impérieusement. 

C'est clans ce bnt que le soussigné a l 'honneur ele s'aclresser anjonrcl'hui à 
S. E. mr. le baron V erstolk ele Soelen, ministre eles affaires étrang-eres ele sa ma 
j esté le roi eles Pays-Bas, a:fiu el e lni communiquer _que, eléciclé qLwls qu'en pLLÍ s 
sent êtr e les r ésultats à mainteuir inviolable le serment ele :ficl élité qu'il a prêté b. 
sa l}laj esté Plerre IV et à la charte octroyée par ce monarc1ue á la nation portu
gaise; et persnaclé que toute communication ultérieure avec le gonverncment actuel 
du Portugal compromettrait ce même serment, il vient de rompre toute liaison et 
correspondance avec le· 'clit gouvernemenL 

Se considérant toujours comme le manelataire légitime elu roi, le sonssigné at
tenclra avec confiance et soumission ses orc1res souverains, et cepenelarit il ne ces
sera pas, elans sa position, ele el éfendre de tontes scs forces les droits héréelitaíres 
et irréf1·agables ele sa maj esté et la charte par elle octroyée à la nation por tu
gaise , eu contribu::mt ::mssi à l'affermissement ele príncipes salutair es de légitimité 
et ele jurispr11clence :r>Olitique, uni versellement r ecounus par les états européens, 
et que la sagesse a consacrés comme les plus surs garants el.n bonhem· et de la 
tranqnillité eles peuples. 

Le scitlSsigné prie S . E. mr. le baron V erstolk ele Soelen de vouloir bien 
faire part dU: contenn ele ce'tte note à sa majesté le r oi eles Pays-Bas, en lui ex
primant le elonx et fl.atteur espoir qu'il nourrit ele que sa maj es té claignera ac
cueillir favorablement cette clémarchc, aiusi que les sentimeuts qui l'ont c1ic tée. 

Il saisit cette occasion pour r enouveler à S . E. les assurances ele sa trea hante 
consiclération . 

B mxelles, ce!) juin 1828.=Le Chevalie1· cl'Abrw et Linw ·1• 

N o-ta 

Londres, ce 9 juin 1828. -Le soussigné, ambassacleur extraorclinaire et plé
nipotentiaire ele sa majesté tres-:ficlele, a cl6jà eu, ele vivo voix, l'honncur de con
férer avec S . E . mr. le comte el'Abereleen, principal secrétaire el'état ele sa ma
j esté britannique au département eles affaires étranghes1 sm la r ésolution qu'il 
était clisposé à prendre, cl'aller par lui-même se mettre au fait de l 'état eles choses 
ei:t Portugal, et contribner, autant qu'il clépend ele lui, à c e q ne la crise actuelle 
se termine par l'affermissement clu bon orc1re, et la répression de tous les cxces . 

1 Uma copia cl'esta nota, em portngnez, foi tambcm communicacla á junta provisol'ia do 
Porto com o officio do seguinte t eor : , · 

cclli."' 0 e ex."'" Sl'. - N'a supposição ele que o governo, á testa do qual v. ex.• se acha, é o 
unico que se p~cle consicl~rar como emanado da sober ana e legit.ima auctoriclacle elo senhor 
D. Pedro IV, v1sto que for pant defender aquella auctoridac1e que ellc se levantou, cumpre-me, 
emquanto regularmente se não restatn·ar n 'esse reino o governo l egal, na conformidade da carta 
constituciona.l outo.rgada por sua magcstade :1 nação portugueza, levar ao conhecimento de 
v. ex.n o exemplar mclt!so ele uma nota que ultimamente passei a: este ministcri o ; e assegurai-o 
ela minha íicl cooperaç.ao p~·a t nclo quanto p~s~a conhibu ir ao melhor serviço do mesmo_ au
gusto senhor e ao restabelecimento ela tranqmllrclacle e ela ordem em Portugal. 

"Deus guarde a v. ex.• Brnxellas, em 12 ele junho de 1828. - Ill."'• c ex."' 0 :s r. Antoni o Hy-
poli to Co~:ta . = Luiz Antonio de Abrel~ e Lime~." . 
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Le sonssigué, en exprimant ces vceux, est bien loin d'oser espérer que sa pré
S~l.J.Ce en Portugal snffi se pour les faire réussir, mais il croit au · moins ele son ele
Vo}r de r~unir ses efforts à ceux de tous les royalistes :ficU:les qui ne clésirent que 
la . trauquillité et les institntions cctroyées par leui· légitim e souverain. Il ne sau
:mt se refuser à aucun sacr.i fi ce pour j oinclr e sa voix;, quelqne faible qu'elle puisse 
etrc, à celle ele ses compatriotes qui pensent comme lni. 

N~ pouvant dans une circonstance aussi critique qu 'extraordinairc attendre les 
orclres ele sou sonverain, le soussigné aime à. se flatter qu'il les préviont en s'ab
sentant te~porairement de Lonclres }JOur aller servir sa canse en Por~uga.l , et rien 
l e pourrm~ rassurer sou esprit, ni ~e satis~a~re clavan~age que ele vo;r S . E. mr. 
e. co~te c1 Abereleen partager la meme opmwn. Il pne en tout cas S. E . de von

lon· b1en être !'interprete ele ses sentiments et de son respectueux clévouement au
pres de sa maj esté britannique, et 1ui témoigner l 'espoit· qu.e le soussig·né con-
8~1;v~ ele r eveuir occuper nn poste que les bontés ele sa maj esté lr~:i renclent si 
p1ec1eux. . 

Il res te enco1·e an soussigné à mmoncer à S. E . mr. le comtc cl 'Abercleen, 
que mr. le vicomte cl 'Itabayan a, envoyé extraordinaire et ministre plénipctentiaire 
ele la c~nr du Brésil, a bien voulu se. charger, pendant l'absence dn soussig-né, et 
à ~a pni:n·e, ele remplir ses fonctions à Lonch·es, et de le remplacer ponr íout ce 

:fiqu~ a rapport anx affaires ele Portugal, ainsi qu' aux intér êts el e sa maj esté tres
cle! ~ le roi D . P edro IV . 

Le soussigué ne peut que croire qu'un tel arrangement paraí:tra, dans le temps 
~résent, à S. E . mr. le comte d'Abercleen aussi con venablc gu'il est confo.rme à 
,J usage établi, et aux clevoirs réciproques qui ex istent' en pareilles occasions entre 
les a.gents cliplomatiqúes eles cours les plus in~ímement alliées, · et il ne dou te pas 
eu conséquence que S. E. n'y clonne son appi-obation. 

Le soussigné profite ele cette occa.sion pour r enonveler à S. E . les assnrances 
de sa tres haute considération . 

A S. E. le com te cl' Abercleen. · Le Ma1·qtLis de .Palme~la . 

C a rt.a 

Londre3, 9 de j unho ele 1828. - Senhor! - Vou ter a fo rtLma de dar a vossa 
lllagestaele a ultima prova que posso offerecer-lhc de lealdade . 

Resolvo-me a passar immeclia.ta.mente a Portngal com os clem:1is inclividuos 
port~1guezes , que se acham em Lonclres, e formaram o projecto de ir cooperar na 
glon osa restauração começada na cidade do Porto. . 

Conheço, senh or, que esta minha r esolnção poderá afigurar ··Se a alg·uns un prn
de.n.te , e a outros até prejudicial, por isso que pareço abandonar n 'nm momento 
cn tJCo o posto ele embaixador em Inglaterra. 

Porém estou .'persuadido que os interesses de vossa magestacle e os de Por tu
gal, longe eM per.clercm com a minl1a ausencia, :ficam perfeitamente salvos, uma 
ve~ que o v:isconde ele Itabayana se incumbe (como elle, com a sua co stnmad~ 
solicitude pelo s.erviço ele vossa magestacle, acaba ·ele fa zer) das ftmcções cl' esta 
embaixada. , 

Emquanto a mim julguei dever ce.der á op inião d'aqnelles que se persuadem 
q<:e. c~a minha ida pocler:i r esultar alguma vantagem á causa publica, e fazer o sa
cnn cw ele toda e qualquer outra consideração pessoal. 
.. ~ucluo, para o soberano conhecimento ele vossa mag-estacle, copia da nota. que 

clJ~' \J O por es ta occasião ao ministro elos negocias estrangeiros ele sua magestacle 
bn tannica, e copia ele um papel assignaclo pelos portugnezes mais conspícuos, ele · 
entre os que se propõem ir agora a Portug·a:l. 

. Pormitta vossa magestacle que recommende ~í sua alta e paternal protecção a 
tn111ha família, que deixo ab~ndonada em Inglaterra, e que n'estes dias se au
gmentou com o nascimento do meu clecimo filho. 

Não posso agora dispor ele outros bens nem cleíxa,r-1hes herança no caso em 
que esta: expedição tenha um :6m clesas-tro~o, senão a declaração de que ella é err:
P1:ehencl tcla para defender os direitos de vossa mngestacle e a c::u·ta, que é o mms 
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illustl'e brasão do 11ome de vos r:la magestade. Com esta lembrança, qualquer que 
seja a minha sorte, :ficarei sem cuidado no destino da minha familia. 

Deus gun.rde a n,ngusta pessoa ele vossa magestacle. = 1V.Iw·quez de Palrnella. 

Offici.o 

Ill . rno e ex. mo sr. -- Chegou o momento de me valer elo conhecimento ip_clnbí
tavel que tenho elo zêlo com que v. ex. a }Jromove tnclo quanto cliz r espe!to ao 
serviço ele sua magestacle imperial e real :fidelíssima, nosso amo commum. E pois 
para o serviço elo mesmo senhor como rei de Portugal que r eclan:ro agom a coo
peração ele v. ex. a, que tantas provas acaba ele dar-me elo interesse que toma 
pelo successo ela causa que actualmente está pendente em Portugnl. . 

Tomei a r esolução ele acompanhar eu mesmo os militares portugnezes que se 
acham aqui dispostos a regressar para Portugal, e clevenelo em tal caso providen
ciar sob1·etLlilo a conservação Ll'esta embaixada, e acreditar junto ao governo bri
tanuico quem, nas arcluas e desusadas circnmstancias em que nos achâmos, possa 
em toelo o caso ter a certeza ele se faz er ouvir elo governo britaunico, assim como 
ele todos os membros elo corpo cliplomatico r esidente em Londres, até no caso el e 
que alg·um ministro ou agente elo governo ele facto que se acha em Lisboa qui
zesse ser aclmitticlo n'esta côrte, ou intentasse talvez apoderar-se elo archivo, 
apresentando para isso ordens elo mencionado governo, lembrou-ru e que o melhor 
e o unico meio de attingir um tal resultado seria o incumbir-se algum elos meus 
collegas do exercicro interino elas minhas funcçõ es, por isso q~1e , já acreditado 
pelo setl proprio soberano jmlto a sua magestacle britannica, nunca se lhe pode
ria negar o accesso nem violar as suas immunidades. 

Senelo, pois, em taes casos pratica geralmente seguida recorrer aos r epresen
tantes da côrte mais intimamente unida com aqu ella cujos interesses se trata de 
promover, não podia eu deixar ele reclamar o auxilio ele v. ex.a, visto que ne
nhuma união mais íntima pócle existir elo que a elo senhor D. Pedro I imperador 
elo Brazil, com o senhor D . Pedro IV rei ele Portugal. 

Em consequencia, t enho a honra ele communi.car a v. ex. a a çopia inclusa da 
nota que dirigirei a lord Abercleen, se v . ex. a :ficar commig·o ele accorclo a esse 
respeito, e n ' esse caso estou per suadido que nenhum inconvéniente para o r eal 
serviço poderá resultar da minha aus<mcia (que espero sej a só temporaria) de 
Lonch·es, assim como :fico perfeitamente descansado sobre a satisfação elas despe
zas e a:poio dado aos empregados cl'esta embaixada, cujo co~portamento leal e 
decidido em tão ominosas circnmstanci.as merece bem que el-rei men senhor se 
digne honrar com a sua real a1Jprovação. 

Os empregados que actnalmente aqui :ficam em ser viço activo são : 1. 0
1 José 

Balbino ele Barbosa e Araujo, secr etario cl'esta embaixada, com quem rogo a 
v. ex. a ,ter a bondade ele se entender para tnclo o que diz respeito ao expediente 
cl'ella. E bem escusado informar a v . ex.a elo prestimo e probida'cle c1'este empre
gado, a quem ficariam incumbidos inteirmnente os negocies, se não existisse a 
possibilidade d'elle se achar em embaraço pela chegada de outro mini stro ele-Por
tugal; 2. 0

, Jorge Manders, cujo bom serviço será talvez notorio a v. ex.a, e que 
assiduamente trabalha n' esta missão ha muitos annos. D . Alexandre ele Sousa 
Coutinho acompanha-me a Portugal. 

Pela folha dos pagamentos diplomaticos remetticla em outro officio fica v. ex.a _ 
informaclo elos nomes e qualidades elas mais pessoas pertencentes á embaixacla de 
Lonch·es, e que não se acham actt1almente empregados. 

Devo rogar a: v. ex. a, visto que a brevidade elo tempo me não permitte 
ele o fazer, que mforme ela minha ·partida e da intelligencia em qL1e :ficámos 
ácerca elo expediente cl'esta missão aos meus collegas nas outras missões portu-
guezas. . 

Só resta agradecer a v . ex. a to elo o auxilio que me clá na critica sitnação em 
que me acho, c pedir-lhe que acceite os protestos ele clistincta consideração com 
que sou de v. ex . a- Ill. mo e ex.mo sr. viscencle ele I taba yana. = Mw·qtwz ele Pal
mella. =Lonclres1 9 de junho de 1828 . 
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O:fticio 

(N. 0 112 rcsmado) 

Iltmo e ex.mo sr.-Ainda que até agora não r ecebi as informações que v. ex .a 
l~le prometteu no seu despacho r eservado n .0 2, todavia as gazetas de Lisboa até 
6 ele maio e cartas ele 8 o 11 do mesmo mez, têem feito aqui saber quanto basta 
para conhecer o estado em que se achavam as causas em Portugal até áquella 
data. e prever aquelle a que elevem ter chegado depois. Nos meus dois ultimas· 
offi cws tinha dito quanto basta para v. ex. a conhecer os sentimentos d' este gabi
nete, e principalmente do imperaclor, a respeito elo que ahi se tinha feito e se ía 
fa~endo . E não exagero quando affirmo que sua magestade imperial, assim como 
fo1 o primeiro em promover a mudança que se fez na regencia _d'esse.s reinos, no 
~ez ele fevereiro proximo· passado , será o ultimo em reconhecer as alterações que 
11 ella ·se venham a faz er. Qualquer que seja, porém, a resolução que esta, assim 
como as mais grandes côrtes tomem ou hajam tomado em taes circúmstancias, a 
prnclencia e o inter esse pec1e qLle se tolerem com paciencia, a fim de não pôr mais 
obstaculos elo que os inevitaveis a um futuro desenlace, que possa satisfazer a to
elos e restabelecer a paz e socego n'esses reinos. No entretanto sei que o minis
tro ele I nglaterra recebeu despachos da sua côrte relativos ás resoluções que to
mou a ·nosso respeito. 

Deus g·uarcle a v. ex.a S. Petersburg. o em Udciunl~~ de 1828. -Ill.mo e ex."'0 
• ' J 26 de m;uo 

sr. visconde de Santarem. = Raphael da C1·uz Gtte?'?'ei?·o . 

Decre-to 

Const-ando-me com certeza que os desembargadores da r elação e casa do Por
to, Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento, José Joaquim Gera.rdo ele Sampaio, 
Manuel -Antonio Vellez Caldeira Castel-Branco e J oaquim José ele Queiroz fazem 
P.arte ela junta Tebelde ela mesma cidade elo Porto, a qnal, sendo erigida pela influen
Cia el e uns poucos de o:fficiaes militares revoltosos que haviam seduzido os solda
dos que commanclavam, é uma r eproelucção ela r evolucionaria junta provism:ía que 
n'aquella mesma cidade e por igual maneira se erigiu em o anno ele 1820, e que 
deu impulso á desgTaçacla r evolução que desde o r eferido anno submergiu a. nação 
em um sem num ero ele males até o de 1823, em que me deliberei a saír de Lis
bo~ para Villa Franca da Restam·ação e pôr-me á frente elo exercito, para des
tnur aquella revolução , que já ameaçava a Po1;tugal a sua ultima ruina; abalan
do-se e acudindo então á minha voz de todos os angnlos do r eino os povos e 
soldados portuguezes, cujo timbre foi sempre a fidelidade; e não devendo eu con
sentir que continuem a ser empregados no real serviço aquelles que notoriamente, 
como os mencionados -desembargadores, têem commettido grav·issimo clelicto de 
rebellião, e que por isso são réus ele lesa-magestade de primeira cabeça e mere
c~dores ela mais sev-era e ex em piar punição : sou servido riscar do real serviço os 
d1tos desembargadores ela relação e casa elo Porto, Alexandre Thomaz de 'Moraes 
Sarmento, José Joaquim Gerardo ele Sampaio, Manuel Antonio Vellez Caldeira 
Castel-Branco e Joaquim José ele Queiroz, emqna;nto pelos meios judiciaes compe
tentes s~ lhes não impõe a pena que seus crim es exigem. 

A mesa do clesembargo do paço o tenha assim entendido e execute. Palacio 
ele Nossa Senhora ela Ajuda, em ~O de junho de l828.=(Com a rttbTica do se
nhor infante_ 1·ege11te.) i 

De"terJDina~ão 

(Ordem do di:1 ao exercito em 10 de junho) 

Sua alteza real o senhor infante regente, c9mo commanclante em chefe do 
exercito, manda declarar o plano que abáixo segue elos uniformes para as com
panhias de voluntarios realistas urbanos . 

Officiaes - Fa.rdas azues ferretes compridas, como as do estado maior, com 
1 N'esta conformidade c data se expediu ca,rta regia ao governador das justiças da relação 

e casa elo Porto, Ayres Pinto de Sousa. 
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gola, canhão e vistas encarnadas; clragonas1 boldTié e espadas curvas con.1 bainha 
amarella; botões de. metal amarellos com as letras iniciaes «R.- U. '' Chapéus com 
pennacho branco e encarnado, e banda como as da brigada real ela marinha. · 

· Os officiaes inferiores espada e tabbarte, e as dragonas serão ele franja ele lã . 
Soldados- Fardas aznes ferret es, como -as elo exercito, com gola e canhão 

encarnado e fuzileiras brancas ; espingardas e correame branco, chapas amarellas, 
barretina de pello e na chapa cl'ella as iniciaes «V. R. U. >> · 

<Officio 

ru.mo e ex. mo sr . - Hoje saí de Oanavezes e :fiz a minha juncção com o vis
eoncle do Peso e D. Alvaro, general do Minho, ás cinco horas ela manhã, em Ca
saes , ao norte de P ena:fiel 1 legua, com pouca cliffer ença. Atacámos Pena·fiel com 
tres columnas; a ela direita commandei eu, a da esquerda D . Alvaro e a do c<m
tro o visconde elo Peso. 

O inimigo, que se dizia ser de quinhentas bayonetas , r esistiu; mas em brev e 
desaloj ou e fu.giu pela es trada do Porto, deixando em nosso poder muitos prisicr
neiros, armas e alguns cavallos, · senclo entre os prisioneiros alguns officiaes . Foi 
seguido o inimigo, e eu, que commanclo a columna da vanguarda, escrevo este de 
Baltar, 4 legLlaS distante elo Porto. o que tenho· a · honra ele participar a 'v. ex . a 

D eus guarde a v. ex.a Baltar, 10 clejunho ele 1828 . -IlJ.mo e ex.mo sr. conde 
do Rio Pardo . = Gab1·iel Antonio Fnmco de Cast1·o? ·governaclor das armas do 
Porto. 

Proclama ç ão 

Habitantes do Porto :- É chegado o momento de acabar com esses restos de 
uma facção inimiga elo throno e do senhor D . Pedro IV, que t endo errado fugi
tiva por alguns pontos elas províncias do I}Orte7 onde pôde seduzir alguma pequena 
força, ousou approxiinar-se elo exercito fiel. 

Algt-qJ.S guerrilhas, á pressa levantados, e poucos soldados ignorantes elo que 
entre nós se passa7 não podem sustentar o denodado valor elos bravos que já mar
cham sobre elles. 

Se o arrependimento, semp1'e .tardio, os não escuclar, · elles r eceberão no b em 
merecido castigo uma terrível lição, que servirá ele exemplo a todos os traidores . 

Habitantes elo Porto, clescansae. Um governo justo, um governo provide11te 
véla sobre os vossos destinos, e, ajudado pela vossa constancia, ha de baldar os 
impotentes esforços dos malvados. 

Militares de todas as armas, cidadãos ele todas as classes, secundae a energia 
d.o governo, e em curtgs momentiJs tereis a doce satisfação de respirar tranquillos 
junto elos objectos qne vos são mais caros, e que um bando de r ebeldes sem lei e 
sem h·onra não r espeitaria se ·por desgraça triumphasse o crime. 

Viva a santa r eligião ; viva o senhor D. Pedro IV; viva· a senhora D. Ma
ria TI; viva a carta constitucional. 

Porto, em 10 ele junho ele 1828. = (Seg1tem-se as assignaturas.) 

Portaria 

A junta provisoria encarreg~cla de manter a legitima auctoriclade d~ el-rei o se
nhor D. Pedro IV, constando-lhe ter haviclo frouxidão nas medidas de policia, tanto 
sobre as pessoas que entram e sáem d' esta cidade, como sobre os alliciadores da 
tropa, e que .e:spalham noticias aterradoras, e os que se tornam su:speitos por sua 
conclue ta pohtH.:a, que deviam ser vigiados e mesmo presos l)rovisoriamente : ele
termina, em nome ~lo m.esmo. at1gnsto senhor, que v . s. a, desoccupaudo-se ele ou
tros. negocias e de mtelhgenc1a com o juiz elo crime seu ajudante, ponha na mais 
cffectiva activiclacle todas aquellas proviclencias incli spensaveis na crise actual, 
muito principalmente _sobre as pessoas suspeitas, escolhendo para esse :fim pessoas 
c officiaes de confi ança como o jnlgar conveniente. 

Deus guarde a v . s.a Porto, 10 ele junho de 1828. = Joaqtti?n José ele Quei-

J . 



655 

1
'
02·=Sr. Antonio Osorio de Sousa Castro Cabral e Albuquerque, encarregado da 

policia. 

Edita, I 

O dr. Antonio Osorio ele Sousa Castro Cabral e Albuquerque, fidalgo ca>alleiro 
da casa ele sua mag-estade, cavalleiro da ordem de Christo, condecomdo com 
a medalha ch guerra peninsular, desembargador da r elação e casa d'esta ci
dade elo Porto, e u'clla encarregaclo cb policia., etc. 

Sendo elo dever ela policia preven~ os clelictos e cortar na sua origem os actos 
que, parecenclo inclifferentes, podem acarretar, pela occorrencia ele circumstancias, 
g"l;avcs crimes e incommodos á socieclaele e sendo certo que nas crises em que 
pode perigar o bem ela patria, é forçoso q~e os cidadãos façam sacrificios; anis
caD:cl? ~lgnmas elas suas commocliclaeles para sah-açfi.o publica, o encarregado ela 
pohcm Julga do seu dever .manifestar ao publico que, com bastante estranheza, 
tem chegado ao seu conhecimento a grande extracção que actualmcnte têcm as 
drogas componentes ela po}vora., o que se eleve kÍ grande relaxação com que cles
gra~aclamcnte têem sido observadas as leis e ori:lens ela policia ele tempos a esta 
parto sobre tal assumpto, sendo mui frequente o fabrico cl'cste genero, com eles
prezo das ::tuctoricladcs e punivel infracção . Ao mesmo tempo que isto acontece, 
q~~11clo os perturbadores ela ordem e do publico socego estão com as armas na 
mao, muito é para receiar qne a extracçr1o ele taes cspecies possam aproveitar a 
seu s damnados fin s. P ortanto, querendo prevenir as graves consequencias que cl'abi 
podem resultar, tem cletermiuaclo que os commerciantes cl'aquellas especies tenham 
toda a circnmspecção com as pessoas que as procmaTem, sendo obrigados a dar 
pa~t~ n'esta intenclencia cl'aquellas que julgarem suspeitas, ficando uns e outros 

· su.Jeltos ao rigor elas leis, no caso ele contravenção . E ao mesmo ficam suj eitos 
todos aquelles que, contra a disposição elas mesmas leis, fabricarem ou venderem 
-~ polvora, para o que mandei passar as m·clens com1Jetentes, que serão observa
c_as escrupulosamente, e isto para conhecimento elas pessoas a quem possa compe
tir e das auctoriclacles a quem pertença o seu conhecimento . 
l E cu, Antonio ela Rocha Jll[a1 ·tins F'w·tado, o subscrevi. P orto, 10 ele jtmho 
c e 1828. = Antom:o Oso1·io ele Sousa Cast1·o Cctbml e Albuque1·que. 

Proclamação 

Habitantes elo clistricto de Oliveira ele Azemeis: - Por portaria que acabo ele 
re?eber da junta provisoria encarregada ele manter a legitima aucloriclado ele el
rer o senhor D. P edro IV fui nomeado comi:nanclante elo batalhão ele voluntarios 
que Vae formar-se neste clistricto com a denominação de «Voluntarios ele D, Pe
élro IV, 11 . o g, _ 

Em desempenho pois, cidadãos, da obrigação que me é confiada, eu vos 
chamo, em nome elo mesmo augusto senhor, para vos alistardes ; e estou certo 
que vós, fieis ao juramento que lhe prest.o'l.s tes, nf(o deixareis c1e tomar as ar
ma~ contra aquelles que, pe1juros aos seus juramentos e esquecidos dos seus 
~~ls sagrados deveres, só pretendem fazer a sua for tuna cavando a nossa total 
lllllla. 

él Cidadão~ , correi ás armas : a causa ó justa, e tanto basta para o céu nos a.ju-
ar a levar ao fim a nossa empreza; e eu, em nome da junta provisoria, vos 

~fiança que todos aquelles que ainda não estiverem a1Jmados actualmente para o 
1 ecrntamento da primeira e segunda linha, e vierem voluntariamente alistar-se 
~entro em quinze clia.s a este meu quartel, serão isentos para o fntmo do referido 
1 ecrutamento ; e ficae igualmente certos que o nosso serviço é destinado sómente 
a manter a legitüuidaclc ele cl-r ei o senhor D. P edro IV, suas sabias instituições 
e. a boa órdem elo nosso districto. Finalmente, compatriotas meus, mostra.e que 
ainda sois descendentes elos antigos portuguezes, que ainda tambem conservaes 
as suas mesmas virtudes e que sabeis io-unlmente defender a legitimidade do r ei 
que temos a felicidade de possuir. o 
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Viva o senhor D. Pedro IV; viva a senhora D . Maria li; viva a religião 
santa; viva a carta constitucional. 

Quartel ela Boa Vista de S . Thiago, 10 de junho de 1828.=Joaquún de Pi
nho e Sàz,sa; ca]Ji.tão encarregado da formatura do batalhão. 

Memorandul'lt 

L ondres 1 O de junho ele 1828. - 1. 0 Evitu,r que, por manejo de ministros es
trangeiros e~ Lisboa, seja o senhor -infante rehabilitaclo na r egencia 011 que se 
ponha em execução o decreto de 3 ele mar ço de 1828, expedido por sua mages
·tade até receber as ordens elo mesmo augusto senhor. 

2. 0 Insinuar a conveniencia de que o governo provisorio chame á sua presi
dencia a senhora princeza D. Maria Benedicta, ató se recebere~ as ordens que 
sua magestacle possa dar com conhecimento-de causa. 

3. 0 Nomeação _ele pares vitalícios, tirados da nobreza das províncias e ilhas, e 
alta magistratura, assim como elas notabilic1_acles que existem em Port ~1 gal. 

4 .0 Antecipar o beneficio ele uma anmistia a todos os que abjurarem os actos 
que praticaram contra a legitima auctoridacle de el-rei, assegurando-lhes que taes 
abjurações se não farão publicas senão em tempo util para elles, á excepção 
cl'aquelles que têem r esponsabilidade marcada na carta. 

5 .0 O r egente, senclo irresponsavel, deverá sómente deixar o r eino . 
6. 0 Os ministros e conselheiros de estado são postos em accusação, na confor

midade ela carta. 
7. 0 Os pares que assignaram a petição para o senhor infante assumir a corôa, 

deverão ser privados elas suas funcções emquanto não merecer em ser rehabilitados 
por sua magestade. 

8.0 O governo provisorio deve quanto antes convocar as camaras. 
9 .° Confeccionar um prqj ecto de lei, declarando que certos empregos ele ma

gistratura são inherentes á dígniclade de par. 
10. 0 Uma nova lei de eleições, com a clausula ele que nenhum par _ vitalício 

poderá t er essa dignidade sem ter sido previamente depntaclo. 
11. 0 Uma l ei de r eforma municipal, deixando os juizes ele fóra de presidir ás 

camaras . 
12.0 Uma lei declarando os meios ele dar publicidade aos processos crimiiiaes . 
13.0 Nomeação ele commissões para propor ao governo melhoramentos sobre 

agricultura, commercio interno e externo, vias de communicação, e administração 
de colonias c impostos . 

14. q Emissão , ele bilhetes elo thesouro com vencimento ele jnro, assignaclos pelo 
t-hesoureiro mót•. ' 

15 .0 Obr·igar os devedores morosos a assignar letras a longos prasos para se 
poderem descontar i, 

Officio 

(N.0 2) 

In. mo e ex. mo sr. - A resolução que o dig no embaixador ele sua magestaclc el
r ei D. P ech·o IV. n'esta côrte acaba ele tomar (impellido pelos seus sentimentos de 
fidelidade) ele confiar os negocios da cl'ita embaixada ao visconde de Itabayana., 
ministro de família, e ele passar a essa cidade para fa1~er á ex .'"" junta proviso
ria algumas importantes r evelações, que clevem ·mllÍ contribuir para o triumpho da 
causa ela legitimiclacle, nos offerece um novo e grato motiv.o para nos dirigirmos 
pela segunda vez á ex.ma junta provisoria pelo intermedio de v. ex.a, a :fir:p. de 
lhe fazermos constante que, desej ando nós prestar-lhe toda a força moral que esti
ver ao nosso alcance, e nos limites das instrucções preventivas de que nos achâ
mos munidos, e não vendo nós possibilidade ele obtermos das côrtGs junto ás c11.1aes 

1 E ste ?7W~o randum foi cscripto pelo proprio punho elo mm·quez ele Palmella, segundo se 
diz n a edição dos seus Despachos e correspondencia. Expõe as idéas que o antigo embaixad9r 
junto á côrtc de Londres, corno um doe mais estrenuos_ defensores ela causa liberal , meditava 
executar, vindo á cidade do Por to, se triumphasse a res istencia a D. Miguel. 



657 

nos achâmos acreditados, o reconhecimento da. auctoridade que est~t e~ rcc11do a. 
mencionada j unta, tom<h oos a meclicb que cabia nas nossas attribuições , c foi a de 
fazermo s publico, por meio de uma ci rcular dirigida ás legações imperiaes (que 
apparecerá ámanhã nas gazetas d'csüt capital), que no augusto nome de sua ma
gestade imperial ha>emos reconhecido a ex.ma junta provi oria como o tmico go
verno legitimo em Portugal, até que, ou se possa instituir a r egencia prescripta 
pelo artigo 93 .0 ela carta constitucional portugucza, ou sua magestacle ficlelissima, 
usando elo poder moderador que lhe compete 1)elo § 34.0 do artigo 145.0 da mesma 
carta, previclenceie extraordinaria e clefini.ti>amente sobre a governança d' esse 
reino . 

Esperâmos que esta medida não será inutil, e deixando ao ex. mo marquez de 
Palmella a honra de r eferir os mo ti vos q ne, alem dos allcgaclos, nos determinaram 
a acloptal-a, r eiteraremos n 'este officio a clcc:laração que já :fizemos no prececlente, 
ele q~te a ex.'"a jLmta pócle contar com a nossa cooperação o:fficial, em tudo quanto for 
relativo á rcstaur~çâo ela legitima auctoriclaele de el-rei D . Pedro IV, e ao r esta
belecimento ela boa 01·elem n'esse' reino, clé trma maneira decorosa, benefica e J.egal. 

O nos. o primeiro officio foi assignaclo sómcnte por ttm elos plcnipotenciarios 
ele s1~a magestade imperial, por achar-se ausente o outro . Es te, porém, vae assignado 
por ambos, por que a nossa missão é conjnncta, e sfio iclcnticos os nossos senti
mentos na ·clefeza de tão justa causa . 

Faça-nos, pois, v . ex. a a mercê ele apresentar este noss·o offieio á ex. ma j1mta, a 
quem tribHlâmos o devido r espeito c a maior consideração. 

Deus guarde ã v . ex. a Lonch·es, em 10 ele junho ele 1828. - -Ill .m" e ex.mo sr . -
general Autonio Hypolito ela. Costa. = Ma1-q_nez de Rezende= Visconde de Ita
bayana. 

Circola1.• R que se reí'ere o oflicio supra. 

• IU. mo e ex. mo sr .-Como pelas mudanças occorridas ultimamente em Portugal 
não se achem veri:ficaclas as premissas, expressamente declaradas, sobre que 'se 
funda o decreto ele 3 ele março pro:ximo passado, relativo á. abdicação da co1·ôa 
cl'aquelle r eino por parte ele sua magestade el-rei D. Pedro IV, e nem possa o 
mesmo decreto ser presentemente e. ·ecutaclo em Portugal de uma maneira legitima 
c_ regular, mediante a indis}JCUS?-Vel formalidade da acceitação ela mencionada ab
clicaçtío que no augusto nome ele sua magestacle a rainha D. Maria ela- Gloria, e 
pelo motivo ela sua minoriclaclc , deverão fazer as cqrtes cl'aquelle r eino, iristitui
d_as por cl-rci D. P ech·o IV, que s5'o as uniéas competentes para tal acto, nós con
Sl~crâmos o cit.o'1elo decreto como suspenso até ulterior determinação de sua mages
tade fidelíssima. Em conseqnencia d'estes ponderosos e imprevistos motivos, 
~avemos tomado a r esoluçao ele sobreestannos na notificação que suá magestaele 
1mperial nos manclott fazer elo mesmo decreto ás côrtes junto ás quaes nos achU.
mos acreclitados, c apressftmo-nos em informar a v . ex. a cl'este nosso arbitrio para 
que entre as legações imperiaes haja a devida tmiformidade no cumprimento ela 
ordem que lhes foi transmitticb. pelo despacho datado aos 4 de março elo corrente 
anuo . 

Deus guarde a v . ex. a L onch ·es, -em 30 de maio de 1828.= Mm·quez de Re
zeJ;de= ViscOJide· de ltabayana . 

Officio 

Ill.mo·e ex.mo sr.- Visto o favor que me faz ele tomar cargo, na minha au
sencia, cl'esta missão, rogo a v. e; .:t que não perca ele vista os obj ectos seguintes : 

1. 0 Obter, se for possi vel, bons officios cl'este governo a favor elo governo pro 
"isorio de Portugal. 

2. c• Evitar que o governo inglez tolere qualquer acto clirecto ou ind.irecto ela 
parte elo governo hespanhol nos negocias ele Portugal, clmante a crise acttml, e 
nomeadamente o regresso elos r efugiados portuguezes que se acham em Hespa~a. 

0. 0 Trabalhar por que este governo continue a dat· clcm onstraç-ões, ao menos 
apparentes, elo seu interesse pela causa da legitimielacle em Portugal. 

4 .0 Oppor-se êi installação ele qualquer ministro nomeado pelo govern11 ele facto, 
que esül. em Lisboa. 

42 
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5. 0 Entreter a correspondencia necessaria com o govemo provisorio e as lega
'ÇÕes portúguezas que perman~cerem fieis a el-r ei. 

São estes os prinCÍ]..Jaes pontos que me occon em para sobl'e elles chamar a at
tenção de v . ex.a, a cuja exp eriencia, Zlêlo e talentos re~onhecidos é superfluo cli
·zer nada mais. 

Deus guarde a v. ex." . Lonclr~s , 10 ele junho ele. 1828.- 111. 1110 e ex .111 0 sr. vis-
conde ele ItabaymJa. = Mcwquez de Palmellct . , , 

P . S . - No caso (possível) que o senhor inflt,n te D. Miguel se r etire a bordo 
de uma embar cação ingleza, ou venha a Inglaterra, conviria entender-se v . ex.a 
com este governo, para que sua alteza fosse transportado para o Brazil, a fim 
de receb er as ordens do seu augusto irmão. 

* I 

A mesa do desembargo elo paço mandou inserir na Gazeta de L ú boa de 10 ele 
iunho o seguinte a;viso: . 

<<Ü senhor infante r egente foi servido ordenar que todas as pessoas que hou
ver em ele concorrer ao solemne acto el e aber tura e encerr amento elas proximas 
côrtes deverão apresentar- se ele vestido e capa el e seda pr eta com volta,, :g1eias ele 
seda branca e chap éu com uma aba levantada, com laço e plumas bra,ncas, e es
paclim, á ()xcepção elos ~cclesiasti cos, que se apresentarão com os habitos talar es 
de qae usam1 e os ministros com as togas que vestem .=111anuel J acinto .111oniz 
Leitão.>> 

Poucos dias depois publicou-se na mesma folh a o:fficial: 
«111. mo e ex. rno sr.-O senhor infante r egente é servicl0 ordenar, em addiciona

mento ao aviso ele 7 elo corrente mez, sobre o modo elo vestuario com que se ele
vem apresentar na abertura elas -côrtes os tres bra~.os do clero, nobTezà e povo, e 
as mais pessõas convocadas para este solemne acto, em virt ncle elas car tas r egias 
·que lhes foram dirigidas, que a vestia e as bandas ela capa sej am ele seda branca. 
O que participo a v . ex. a ele ordem elo mesmo augusto senhor , para assim_.o fazer 
constar . 

« D enfl guanle a v . ex . a Palacio el e Nossa, Senhora ela Ajuda, em 11 ele junho 
ele 1828. = José Antonio de Oli veim L eite de Bct1'1'os.= Sr . Antonio Gomes Ri
b eiro. » 

. A Gazeta de Lisboa, que até princípios ele junho conservára cer ta r eserva em 
emittir opinião sobre dois graves pontos d'e elireito, isto é, n validade da car:ta; 
constitucion al e o legitimo successor elo tln·ono p01·tugnez1 embora fo ssem bem co
nhecidas as icléas políticas de qctem •n' ella superintenclia, manifestou-se cbramente 
nos a.rtigos impressos a 7 e 11 elo dito mez: 

1 .• 

ecOs r aclicaes na Inglaterra, e os liberaes no cÕntinente, são os mesmos em 
principias ·J:evolucionarios, e trabalham unidos em suas machinações ; aproveitam-se 
dos meiqs mais oppostos }Jara conseguirem seus fins, e se hoje mina_m os thronos 
com sophi smas e }JTincipios r epublicanos, ámauhã, sem vergonha de se contradize'
r em, invocam o r espeito ás leis dos monrtrcha:s, para que os seus cr eclnlos devotos 
os julguem dedicados a manter a moi.1 archia: Atiçam tumultuarias clistmb~os em que 
se, acclame ~ r epublica, e logo que d'ahi se lhes pócle seguir o oclio elo povo, ve
,clam taes gntos, porque lhes podem desmanchar a obra, que debaixo ele mão vae 
t ecendo o seu synedri.o director. 

«Quando os .mouar chas ela santa alliauça se uniram para governar seus esta
elos conforme _leis fuJ?-clamentaes cl 'est es e segundo os princípios da santa religião 
de J esus Chnsto, gntou o racliçalismo e o liberalismo contra os monarehas , que 
assim querialn unidos opprimü· os povos, pondo elles pelo c·ontrario um freio pol' 
esta união ~í r ebeldia, que desde a revoh1ção francezn consagrava a soberania do 
povo como um principio _incontestavel entre os philosophos niveladores, principio 
que até entre nós os seus discipulos can01:i isaram na constitui ção filh a ela r eb e1lião 
de 24 ele ~gosto ele 18:30. 



(jUom o seu principio favorito ela tal soLerani[L do p-ovo no COl'açãõ, quando u~ 
povo atraiçoaclo ou tyrannisado por um Napoleão, ott pol' outro que ele qualquer 
m?do_ se pôde illegitimameute constituir soberano, reclama pm·a o gqvemar aquE<lle. 
P1:tnCipe legitimo que sem violenci.a fará obedecer-se e r estabelecerá o imperio d!'L 
le ~ , como um Luiz XVIII, ou ouh·o similhante principe delicias ela nação, em cuj o, 
sew deve r einar, eis os radicaes e liber aes a gritat:em contra esse })OV01 a chania
r~m~lhe pmjm·o por faltar a um presnpposto juramento imposto á força e contra 

. cl.Jrelto, e usnrpador o mon:wch[L legitimo, que entra na posse do que de direito 
li~e compete, e que nem podia perder quanclo se· presumia coacto, e talvez mesmo 
~ao plenamente inteirado ele seus direitos e deveres para com a sua patria, por mais 
Jn;·~mentos que desse, ou por coacçfio ou por essa ignorancia, não devendo perder a 
n1m1m~ _Parte do q uc o direito publico e nacional lhe conferia por actos incapazes 
de legttJmo e:ffeito. 

«Depoi s d'es~e pretexto ou cl'esse escudo de infracção de promessas e j ura
mentos, que tanto buscam zelar agora aquel1es que tantos j uramentos e promes
sa~ e~e ·fidelidade têem qu ebrado, vem outro emplastro confortativo para os seus 
fJeixmhos ele Santo Antonio, que os escutam como oraculos ; dizem-lhes mui fres
cos que as petições respeitosas das camaras • e povo, pedindo ao caro príncipe que 
a P ro:idencia nos conduziu como pela mfi.o a salvo de tantos perigos, que se digne 
assuma· o sceptro portuguez, · que só póde se1· empunhaclo por ul11 r ei que seja por
tuguez por todos os t ítulos [L isso inherentes1 vem a ser o mesmo que o principio, 
reprovado pelos monarchas ela Em·opa, da soberania do povo ! Assim maliciosa
mente confundem · a justa e licita pet ição e reclamação dos direitos nacionae,s e ~lo. 
throno com a soberania elo povo, àquelles mesmos que em suas obras a t êem invo
cado e sustentado com mil sophismas, aquelles que, em poelenclo metter a mão no · 
arr~njo de uma constitniçãosinha ou cartinha, j amais se esquecem do artigo (aliás 

. mu~to velho e justo em todos os gove1·nos) elo direito de petição, que os revolucio
n~nos põem em pratica r.té com archotes em os seus amigos estando mandando ~í. 
VIa ~ nau elo estado, quer visivelmente quer por eletraz ela cor tina. E porque não 
lls,armm elo direito ele petição os hero es ele 24 de agosto de -l 820 e ele 17 ele maio 
ele _182B, na Sellll)l'e illustre cidade do Porto? T inham queixas que r epresentar?. 
PoiS representassem ao chefe elo governo . Nada : o seu direito ele petiçã.o é elo t eor 
~os ladrões de estrã.da; é apenas para servir em quanto não podem secluzir . e su-
levar bs infelizes incautos que escutam essas sereias infamemente traidoras. . . 

<< Passarp. da pret e:xtaela. soberani[L elo povo, em que convertem as mais submis
sas e justas suppl icas, a invocar o direito publico da Europa hoj e admitticlo desde . 
0 ?ongresso ele Yienna como o mais sallltar para os reis e para os povos, que dá' 
llnteamente iLqqelles o j ns ele faze1·em constituições, cartas constitucionacs ou leis 
fnuclamentaes para <? r egip1e11 de seus estaelos: e cl'abi desfecham contra a :Q.ação 
P?rtugueza por se declarar clesobecliénte e não querer aclmittir, uma vez que se 
vu1 livr e para o poder fazer, a car ta outorgada a este r eino em 29 ele abril ele 1826 
pelo senhor D . Peeh·o, e juracla por não se pocler eximir cl'isso ainda a nação . 

<<Em primeiro log-ar, senhores políticos raelicaes e l ibera.es, onde estabeleceu o 
congresso ele Vienua, ou quando declararam os monarchas ela Europa, o direito 

- de annullar e aniqutlar as leis funclamentaes das monarchias , a cuj os thronos ti
~am subido por essas leis fLmclamentaes? Que diria o m1mclo se no congresso de 
vl~Una houvesse a loucura, por exemplo, ele permittir a el-'rei· de Poi·tngal, ent?' 
pr1ncipe regente, o senhor D. João VI, que destruísse por uma nova lei ftm·' 
~cntal ou car ta constitucional, aquelle pacto das côrtes de L amêgo e outras ' 
tivas ao mesmo objecto, 9-e .que lhe vinha o dir eito á <.5orôa cl'estes reinos, r a 
le.us a _vós herchí.r~? Porveutnra o direito actual publico da Europa tem a~·?el:-
e: sahca em França e nos outros estados? Acaso podia el-r ei .T org-e IV .stJttu
l~tssão elacla_ aos monarchas e direito por estes reconhecido, ele -darenao povo t0 ?S aos seus povos, dar uma nova carta ou impor uma nova constit~,t1.s aunos ? 
rltaunico, ~ünc1~ quando o parlamento se não tivesse j tmtado ha cem q;0lo? Logo 

Quem terá a a nclacia de o affirmar e quer er escapar elo epitheto :e nós, tl'~n s
como podia j qmais um soberano ele Portugal que estivesse mesmo,a e sua l e1 Çl<? 
tornar e aniquilar aquelle mesmo pacto, qtle, funclanclo a monv 
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successão pela qual viera o summo imperio1 foi feito solem~issimamente -entre o 
primeiro rei cl'estes reinos e os povos. c1 'elle1 como _c?ntrato~· m pe1·pet_wt?n1 ele que 
nem os portLwuezcs nem os se us r e1s podem l"8SJ br1 scnao elo mms mutuo ac
éorclo unanime

5
? I sto uma m·eança percebe e cq,nhece; só a facção unive'l:sal o ne-

g~. . 
· «Em segt~cl? logar o r~conhecimento que o~ sobe~·anos ela ~uropa fazem cl'~ste 

ou aquelle prmetpe como soberano de uma naçao1 ~1 ao qu~1· ~bzer que elles seJ~m 
o juiz n'este caso senão quando se postergam as le1s e o chrelto por q~1e esse prm
cipe é legitimo soberano elo po':o _em questã.o. Poré~11 _quando a nação aprese~ta 
suas leis funclam entaes e os chreltos elo throno amqmlaclos por esse pretenc1Jclo 
seu monai:cha

1 
e prova que a corôa por força elo mais puro o claro direito compete 

a outro
1 

se Ós soberanos ela Europa fechassem os olhos e os ouvidos à justiça e á 
verdade,. n'este caso incorreriam na feia .nocloa de injustos oppressores d'essa na~ 
ção, e ao passo que são os defensores da legitimidade seriam os seus maiores ini
migos. Todos sabem que a legi timidade ç1as monarchias s~ rego pelas leis das 
mesmas monarchias1 e não pelas leis gerae~ da successão elos particulares i e que 
senéto essas leis funcbmentaes um contrato que liga os r eis e os povos1 é preciso 
que uns e outros preencham as suas ""mutuas. condições . Este é o espírito e a letra 
do direito publico actual da Europa1 e não os eng·anaclor es pretextos e sophismas 
com que se quer fasGinm; aquella porção ele gente, que ou iJor vontade Qu por in
teresse, quer ver transtornadas as nações e victimas os }JOvos de SU[l. inexperta 
credulidade, e dos laços que lhes arma o liberalismo por todos os modos e em toda 
a parte.=L.>> '..,. 

2.• 

«Expenclemos na Gazeta de 7 elo corrente as solidas r asões que respondem · 
aos spphismas do liberalismo ácerca ela questão actual ela nação portugueza, no 
que toca ao reconheciin'ento do senhor D. P ec1ro como quarto r ei de Portug'al cl' este 
nome 1 e ao clireito geTalmente r econhecido e .com toda a rasão competente aos le
gítimos m@narchas, ele clarem constiLuições a seus po vos quando as não tenham 
ainda, ou quando de tal modo se t enham conftmdido na escuridão elos seculos1 qpe 
tornem precisa uma tal instituição ; mas nunca permittinc1o o tra_nstorno geral da 
ordem estabelecida no estado dos clireitos adquirido;; pela nação e pela família Tei
nante. 

<<.ÜS aclverearios cl'esta heroica nação portugueza1 que pJ.1gna pelos se.ns direi
tos e p elos elos s~us reis1 aniquiludos illegitimamente por uma carta liberal e li
beralissimamente outorgada, libe;ml e liberalissimamente trazida e embutida por 
estrangeiros, liberal e liberalissimamente sustentada contra a vontacle nacional e 
contra nossos fóro s á força ele armas1 e até obrigada a publicar }Jelas ameaças ele 
uns poucos ele estouvados fautores elo liberalismo e manobras . ele um atr evido filho 
ele Esculapio1 os adversarios cl'esta illustre nação escreveTam e ro snam ainda poí· 
entre os dentes' uma tal oú. qual r esposta ao que expenclemos n'aquelle artigo, e 
vem a ser : E Luiz XVIII não deu uma carta? E os r eis elos Paizes Baixos1 da Ba
viera e Wurtemberg, e o mesmo imperador Alexandre à Polonia e mais alguns 
'1Üros soberanos, nâo têem dado constituições aos seus estados? Que muito é logo 

que rasão o poderia· impedir, c1ne o senhor D . Pedro 1 j ulg·anclo-se legitimo r ei ele 
_ / ·tugal1 désse a este l'eino bma carta constitucional? 

()ra, meus senhores, ·se querem escutar· a voz ela ra.são e ela verclade1 atten
fuue em breye lhes vamos fazer ver que versam as suas duvidas, ou snppostos 
tonmtos de resposta, em grandíssima falta ele consideração, ou ele lição ela his-

<cmelles que fallam ou escrevem ele boa fé sobre este ass11mpto. 
com ta~lução franceza, ningn em o ignoi·a1 subvel'teu a monarchia na França 

. um mou).s suas n,ntigas instituições, a ponto ele nem mesmo ser possível pensar 
do herdaà: na possibilidacle ele r estaurar 1 corri a entrada ele Luiz XVIII na posse 
ep~cba da ~nn.:, essa antiga fórma ele governo que a França goso:n até á f?'tal 
e emco anuo~lçao. -Transtornar tudo qnanto se tuiha creado no espª>ço de vmte 
uma-b~se que paralysar totalmente· a marcha elo novo governo i e governar sem 
poseivel pratica1~e ao throno e_ à naç~o garantias ele segurança mutua:, e~·a. im-

com bom exlto. Lmz XVIII era um homem ele mmto Jmzo c 
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, ~e. bastante expericncia; conJ;e~~u a necessidade de uma l~i fund~me~tal, que. a 
Erança ele 1814 tornada ao leg1t1mo governo dos seus antigos r els. nao possma. 
; ste caso urgente ela F rança milita porventura, ou tem a minima similhança em 
~ortugal, onde existia por moi'te do senhor D. J oão VI intac ta a constituição fun
. amental ela monarchia , e as mais leis a ella respectivas, e até tão recentemente 
lUVocaàas pelo mesmo ·senhor D. João VI na sua carta de lei ele 4 de j~mho .de 
1824 ? Ningnem pócle, em seu ju,izo, achar, nem por um momento, applicavel ao 
success?r do senhor D . J oã:o VI, qu alquer qtte elle fosse, a aclopção ela medida 
~ne Lmz X.VIII se via obrigado ã tomar para o bom góverno elo estado. em que· 
1f en~rar em uma tal situação. F ica, pois, nullo e ele nenhu~a attenção o exemplo 
c 0 re1 de F rança na nossa questão. · ' · 

«A Holla.ncla e Paizes Baixos, destruido sen antigo governo, exputsa a familia 
~~s P~incip es ele O::ange pela rev?lu~ão , conve~ticlos e1? uma das monarchias ta-

.~cla.s por Napoleao l)ara seus Irn:iaos, sacuclmclo o Jugo e recebendo aquelles. 
Pitnc~pes , cuj o chefe passou a ser novo e legitimaclo rei elos mesmos Paizes Baixos" 
ca,rec1a necessari amente ele uma lei fLmclamental para o seu regimen monarchico, 
que não t inha, e o primeiro r ei el a casa ele Orang·e .devia estabelecer a successão 
: ~ administração elo r eino ; clen u ma constitui_ção, pois assim ent preciso em um 
1 e10 o .fundado de novo. Bem se vê que o seu exemplo não podia· ter applicação. 
61n Por tugal. . 

ccA BaYiera e W nrtemberg, que clm·ari.te a revolução tjnham, ele eleitorados no 
systema antigo elo governo ela Allemanha,· passado a monarchias, e que no novo, 
8lstema estabelecido no congresso ele Vienna para o regimen geral da confeàera
~ao germanica, deviam :fi.g·nrar ele diverso modo, bem Gom o o grão-clucaclo-de Ba-

eu e outros pequenos estados, careciam ele leis funclamentaes adequadas á sua 
m~va categoria e fnncções, e á estabili dade elas famílias reinantes ; e eis-aqui os 
r,eJ s e soberanos cl'aqnelles estados postos nas inclispensavei::l circumstancias de 
promulgarem leis fn nchmentaes constitutivas elos seus r espectivos domínios.. Nin
~nem dirá que Por tugal está on esteve j amais, cle:scle a fnnclação ela monarchia, em 
Situação analoga á el 'a.quelles paizes para se lhe dar o gratuito, liberal e esp onta
ueo presente ele uma nova ca,rta co:mstitncioual. 

«Â P olon ia, constituicla em reino depois ela paz geral pelo g~·ancle imperador 
:file~a~clre da. Rnssia, não podia ele modo algum se.r governa9-a :pelas suas antigas 

.tus~:tmções por um soberano que não era suecessor de seus antigos r eis, nein pe
las Instituições f1·ancezas ali l)Or Buonaparte introcluz,i clas, e devia uma lei .funda
mental assegurar ao novo rei ele Polonia e seus successores, sentados no throno 
ela Ru;; sia, a soberania do novo r eino ele um modo compatível com os sentimentos 
e costumes elos povos . D eu, por tanto, Alexanclre uma constitLúção i Polonia. Por 
tugal não tem soq1bra ele comparação com aqnella situação em que se viam os 
Polacos para com Alexandre. 
. «0 Brazil, pois, não ser virá ao menos ele comparação ? (me dirá ainda algum 
Hn:P~rtinente) . Não, senhor. O Brazil, uma vez que (todo o mundo ·sabe como) fo i 

. er 1g1do em nação independente, já não podia ter por lei fundam ental elo estado a 
flc um governo e ele uma nação que vinham a ser para elle es trangeiros . E sco
heu, acclamou um soberano e a sua clynastia ; e por conseguinte era um novo 
e~taclo -que se fundava, e o soberano seu fum1aclor devia instituir e offerecer á sane: 
çao elo povo brazileiro, por meio ele seus Tepresentantes, a lei que formasse o pa
cto e~tl'c a nação e o soberano . Anelou, pois, o senhor D . Pedro I , imperador do 
Bl:aZil, mui coherente com a sua r esoluçilo de fundar aquella monarchia, consti· 
turnd?.a, .nm estado novo independente, dando-lhe uma lei f Lmclamental ou carta 
1onstitucwnal, que é como a sua instituição de morgado. Os successores no throno 
c 0 senhor D . Pedro I, imperador elo Brazil, careciam de um titulo legal cl'essa 
successão, e os povos elo imperio careciam ele um titulo legal ela sua submiss~o e, 
v-assallagem á cly nastia reinante . E ste -titulo foi a carta constitucional ou lei fun
clament~l e constitutiva do imperio, promulgacla, pelo p rimeiro imperador e funda-. 
clor elo mesmo imperio . 

((N'este caso não se achava Por luo-al· constituído ha sete seculos, então lhe deu 
0 selt primeiro monarcha, de accordo ~01~ os povos, a sua constituição fi.mclame~tal, 
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<lenominacla leis elas côrtes ele L amego, que ainda quando não fossem contempla
~las como são a Ü1contestavcl base do direito publico nacional, pela não existei).cia 
elo original, basta.Tia t er em sido invocadas, seguid~s e veneradas como taes entre 
nós ha tantos seculos, e acharem-se encm·poradas no nosso cocli'go com as outras 
c1ue lhe dizem respeito, desde o tempo elo senhor D . Pedro II, e sempre tidas na 
dévi6 a att!'Jnção nas occasiões em ·q'ne tem si elo necessario r ecordar sn::w ess·enciaes 
clispo~ições sobre a successao cb . corôa cl'cs~es r einos. . 

c< E por estas leis qno da antJ-ga clynastJa pa,ssou á da augusta casa de Bra
gança a soberania d'estes r einos ; sfi.o estas leis as que vedam nossa sujeição a so
ber~nos estrangeiros, quer o sejam por nascimento c0mo os Filippes, que á força 
usurparam a corôa portngueza, quer sejam por natLualisaçlio E>m outro p:;tiz, como 
fez o senhor D . Pedro, q1:1e const ituindo o Brazil nação separada c independeú.te 
ela poitugueza, e a si proprio o' seus descendentes imperadores cl 'essa nação, ineon
testavelmente ficou sendo para Portugal ainda mais estrangeiro que os seus mes
mos vassallos ; porque qualquer d'estes l)Ód e saír d'aqueUe paiz e ir-se naturalisar 
em outro, mas· elle não o pócle fazer, nem seus immediatos· successores, sem cles
truir o propxio pacto e obrigações qne por este coptrahiu para com aquelles pov<Js . 
E ainda mesmo quando, abandonando a corôa elo Brazil, viesse r einar em Portugal, 
se quizesse dar uma tal cart0< como a que deu, poderia sim acliar meios de a im
por á força, ·e com apoio ele alguma nação nossa encoberta inimiga que n'isso 
Jucrasse para seus fins ; mas mmca poderi a considerar justo cu r eito e boa medida 
fazer uma inst ituição que destruía os fundamentos do seu direito :i corôa, e que 
desligava a nação elo pacto pelo qual se acha ligada á obed.iencia aos monarchas 
da clynastia de Bragança. Ora o direito que não existe po pae, j amais o póde her 
dar d'elle nenhum elos filhos. Logo, l)Ol' tudo quanto fica expendiclo, só pócle ser 
nosso legitimo r ei aquelle augusto príncipe que entr e nós gosâmos1 como tocla a 
nação r econhece e acclama; e que em breve ha ele ser r econheciclo por todo o 
munclo, ~pelos ii1aufer iveis direitos que tem ao tlu·ono.li 

Com quanto nas sobreditas r eflexões da folha official houvesse o in~túto ele attrahir 
ao partido ele D . Miguel maior numero ele pessoas, a lucta por parte elos constitu-
cionaes continuava persistente. - · . 

Por-taria 

A junta provisor i~ enca~·i·egaclá de manter a legitima auctoriclacle de el-rei o 
senhor D . P edro IV, constando-lhe, que uma gmnde parte elos homaclos e fieis 
habitantes d'esta cidade, no dia 10 elo corrente, se prestaram a tomar as ai·mas 
parGJ, defencler a legitima a\1ctoriclade elo mesmo aug usto senho.r e as institlúções 
que elle nos dera, concorrendo para a manutenção ela tranquillicbcle publica., e 
que muitos oútros, animados elo mesmo espírito patrioticô e leal, clesej am imitar 
tão nobre e honrado proceder : manda, em nome elo mesmo m1 gusto senhor, que 
o maj or de milícias José Joaquim de Castro e Brito continue a fazer entrega.r ar
mas a toclos aqlJ.elles que julgar dignos e capazes, fazendo em tudo sustentar a 
bba onle;m e decoro que a j unta espera de seus nobres sentimentos, devencl~-se 
esta meclicla; estencler1 não s6 aos honrados habitantes c1'esta cidade, como tamllem 
aos honrados habitantes ele Villa Nova de Gaia . 

As. estações competentes a qÍ1em competir o tenham assim entendido . Porto.7 

11 ele JUnho de 1828. =(Seguem-se as assignati<nts.) 

Edital. 

O elr. Antonio Osorio de S~nsa Castro Cabral e Albuquerque, :fidalgo cavalleiro 
da casa ele. sua magestacle, cavalleiro ela ordem ele Christo, condecorado com 
a medalha da guerra peninsular, clesembaro·ador da relação e casa d'esta ci
claele elo Porto, e n'ella encarregaclo ela, poli~ia, etc . 

F aço .saber que, posto os sentimentos de lealdade e ele firmeza dos. habitantes 
c1'csta cidade se tenham pronunciado por uma manéira tão eleó~iva e saliente que 
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não deixam o muumo receio ele ser possivel corrompel-os, nem as mais astutas 
tra.mas, nem as mais refalsadas sug-gestões elos agentes elo govemo de Lisboa; 
comttlclo, podendo acontecer que algum frenetico sectario, por um puro effei to 
da sua allucinação e delírio; ou ela esperança ele vergonhosos premios. com que o 
tenham deslumbrado, se aventure em publico a proferir discur sos, praticar actos 
0

.1.1 espa~har escriptos contrarios á magestacle ~lo senhor D. Peclro IV, nosso legi
ti~o re1~ 9U contra o governo provisorio que, em seu nome, nos rege i e sendo 
l!.::to só 1~clecoroso que tão criminosos factos seja.m tolerados q.pathicamente; e 
ntesmo podendo d'elles derivar-se algumas desordens parciaes e momentaneas, 
ca;u<:;adas pela clescul pavel intó1erancia dos espectadores honrados que ·não possam 
~oclerar os seus sentimentos ele fidelidade i por .estes e outros motivos bem ob
Vl?S : determino que O$ donos ele boticas, lojas de 'belJidas, hospedarias e outras 
c1nae~quer casas publicas não pennittam que dentro cl' ellas se commettam os so
b1:!'\.clttos criminosos facto s, recorrendo immecliàtamente ás auctor iclades civis ou 
~I~tares mais proximas, . quando ~ssi.m seja neces~a~·io, para as atalh~· ; ~ devendo 

a1- · parte logo a esta mtenclenCJa geral da pohCJa ele taes aconteCimentos com 
~oc:a a. e:xacticlão i f]_eando suj e.itos, no caso de co.ntravenção_, {Ls p~nas dos col~ a-

Olacloies OU cnmphces e á multa de 10a000 r ets, pagos na cadma i e outrosun 
faço saber que todas as sobreditas casas publicas elevem impreterivelmente ser 
fech~das ás horas designadas pelas leis e r egulamentos da policia, e que haverá 
d ma10r vig il::mcia e cnida.do em fazer app1icar aos infractores as penas commina-

as nas referidas leis e regulumeutos . , 
Porto, 11 de junho de 1828. = E eu, Antonio da Rocha il!fartins Fw·tado J o 

snbscrevi. = Antonio Oso1·io de SolGsa Cast?·o Cabml e AlbuqlW?'g_ue. 

Circular 

J ulgo elo meu dever levar ao conhecimento ele v. s.a, l)ara sua intelligenciar· 
a re~p eito elas embarcações lJertencentes á protecção elo seu .consulado, que, pelas 
lJarticipações elas auctoridacles ela barra cl'este porto, consta terem sido avistadas .' 
~la parte elo sul, na tarde elo dia 9, duas embarcações com bandeira portngueza 
Içada, que pareciam ser a · corveta de guerra CybelleJ e um brigue, t ambem de 
guerra, -que diz denominar-se I-nfante ]) . S ebastião. 

. Presuminclo que o obj ecto cl' esta apparição seja a continuação elo bloqneiG ma
mfestaclo a semana passada, pareceu-me dever prevenir a v . s . a cl'este- obj ecto i: 
acrescentando, todavia, que até hoj e não tem praticado acto algum hostil. 

Mas como póde acontecer r ealisar-se a suspeita, e a· j unta não possa presen
temente occorrer, como des~j ava, a qualquer inc~clente .desagra~avel a v : s.a, roga 
e reclama em nome elo senhor D . P ech·o IV, CUJ OS alhaclos a Junta mmto préza, . 
toda a efficacia ela parte ele y . S . a em protestar contra qualqu~r procedimento, E! 
solic.itar a exigencia da devida satisfação, participando tudo á sua côrte. . ' 

Apro1reito esta occasião para dirigir a v . s.a os protestos ela maior consldera-
ção e estií:na . . 

;. D eus guarde a v. s.a Porto, 1 1 ele j unho de 1828 .= Pi·. Joaquim Antonio ele 
Mag_alhães . = Ill . 1~0 sr. Manuel I sola, consul ele sua magestaele sarda no Porto 1• 

Officio 

(N. 0 2 rcsmado) 

IU.mo e ex.mo ·· sr . - No dia immediato áquelle em que tive a honra ele escrever 
ele Portsmouth a v . ex.a, me dirigi a Lonch·es. -

Logo que ali cheguei procurei, como devia, o marquez ele Palmella, por ser 
0 embaixador portuguez n'aquella côrte, o qual, porém, não me r ecebeu, esc!·e
venclo-me depois uma carta, na qual me participava ter cessado as s~las funcçoes 
como embaixador· ele Portugal, por isso .que não reconhecia a auctondacle elo se
nhor infante como regente, d epois elo decreto ele 3 de maio . 

1 lcl enticas pm:a os mais me!'flbros elo corpo consular estrangeiro n'aqnella cidade; 
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Igualmente me enviou o protesto dos dois ministros brazileiros, c ambos estes 
clocumentos inclusos r cmetto a v . ex. a 

No dia 9 elo corrente cheguei a París, e, como eu já esperava, achei que o 
nosso encarregado ele negocias tinba seguido o exemplo elo marquez, fazendo por 
uma nota, que dirig·i a mr . de la F erronays, cessar as suas fnncçõos como encar
regaclo elo governo ele Portugal; r emetti -lhe logo a carta de officio que de v . ex.a 
para elle traz ia, e fiz-lhe saber por escripto que a minha nomeação era em nome 
de el-rei; não me respondeu, r eenviando-me o dito o:fficio (que não ab;iu) e parl 
ticipando-me o passo que ti11ha dado. . 

Em consequencia, pois, d'esta sua declaração, ele não r econhecer no ser enissi
mo senhor infante como r egente, de novo lhe escrevi, dizendo-lhe que, uma vez 
que ellc não r econhecia o governo local ele- Lisboa, não podia conservar o nr chivo 
que a este governo pertencia, a"'sim como não deveria abrir qualquer officio que 
cl'esse ministerio r ecebesse, e que, portanto, exigia cl'elle, encarregado, n entrega 
elo dito archivo e a r emessa ele todos os officios. que ele Lisboa r eceb esse ; logo 
que sobre este objecto tenha r esposta a cominunicarei a v . ex .a , 

Sabendo que o governo francez me não admittia, ·assentei ele pedir a mr. de 
la Ferronays uma aucliencia particular, a qual tem logar úmanhã pelas dez horas; 
elo que n:ella passar darei parte na primeira occasião. 

Posso, porém, antecipar a minha opinião, dizendo a v. ex. a que o azedume 
em Londres e aqui é tal contra o governo de Lisboa, que receio muito que toda 
a Europa se declar e contra nós, uma vez que as cousas em Portugal se não fa-
çam com prnclencia e de accordo com a mesma Europa. · 

O gabinete inglez será o influente n'cste caso, a França está com elle ligada 
c n Austria o apoiarit, segunclQ me assegnram. 

. João Carlos1 conde ele Villa Fl0r e outros (me ~lizem aqui) vão partir ele Lon
elres para se unirem aO's elo Porto . 

D eus guarele a v. ex." París, em 11 ele junho de 1828.-Ill.mo e ex .mo sr . vis
conde de Santn.rem . =Conde ela Ponte . 

Decreto 

H avendo-me siclo p.resente não serem sufficientes n.s actnaes rendas elo estado 
para fazer face ás cle spezas que extraordinariamente se têem augmentado por 
causa cTos acontecimentos que ultimamente se manifestaram c que têem suspen
~liclo a ordim.ria percepção elas mesmas r endas ; e sendo necessario auxiliar o the
som·o publico com fundo s que suppra.m a mencionada falta, para occorrer ·ás re
feridas maiores despezas : hei por bem auctorisar o conde ela Louzã , D. Diogo, 
elo meu conselho, ministro e secretario de estado elos negocios ela fazenda e pre
sidente do thesouro publico, para promover a r ecepção ele um adianta.mento ele 
fundos até á quantia ele L.lOO:OOOaooo réis, o qual será pago em dois annos com 
·o juro de 6 por cento ao anuo, entregando-se aos concorrentes, que em beneficio 
elo estado e por b em elo meu real serviço houverem ele prestar-se a fazer o men-
cionaelo a ªliantamento, ·letras com vencimentos mensaes no r eferido praso ele dois 
annos, sacadas sobre os thesoureiros da alfanclega grande ele Lisbon e da casa ela 
lnclia, e assignadas 1)elo conselheiro th esoureiro mór elo thesouro publico, em cada 
uma elas quaes se contará o juro correspondente a principiar no mez ele agosto, 
contado do dia ela entrega. 

O mes.mo conde da· Louzã, D . Diogo, o t enha assim entenclido e faça execu
tar. Palac10 ela Ajuda, em 12 ele junho ele 1828. = (Corn ct 'n~b?·ica do senho1· .in

- fante ?'egente.) 

Dec reto 

Constando-me que os habitantes ele varias ciclacles e vil1as d'estes r einos (alem 
das mencionadas no decreto ele 30 ele maio uliimo), animados de leacs e briosos 
sentimentos, desejam formar corpos de voluntarios r ealistas : ' hei por bem auctori
sar o coronel general duque ele Caclaval pa.ra conceder as precisas licenças para 
a organisaçãó elos referidos corpos. 
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. O mesmo duque, ministro assistente ao despacho do meu gabinete, o tenha 
asslill entcncliclo, cumpra e faça executar. P alacio ele Nossa Senhora da Ajuda, 
em 12 ele junho ele 1828. =(Com a n~b1·ica do senho1· infante 1·egente.) 

Officio 

E:x.mo sr. - Perdôo v . c:x.a o papel, que são duas horas ela noitce não hame
lhor na teua; c como quero que v. ex. a saiba esta noticia, para a saber o nosso 
amavel sobenmo, copio o officio. 

<<Tenho a satisfação ele communiGar-lhe que hontem foram batidas as tropas 
rebeldes, que estavam em Pcnafiel, pelos srs. generaes do norte e partido elo Por
to, os quaes é provavel que a esta hora tenham entrado na mesma cidade. Os 
copstitucionaes perderam no ataque muitos prisioneiros, munições ele guerra e ca
vallos, o que v . s.a fará constar. 

<<Deus guarde a'· s.a Quartel general em Lamego, 11 de junho ele 1828. = 
Agostinho Luiz da Fonseca~ tenente general elos reaes exercitas e governador elas 
armas ela província. l> 

V . ex . a pó ele ver qual. é a attitucle ela posta que vciu de L amego aqui em tão 
breve tempo; v . ex . a j{L sabcrà que Vizeu caíu a 6 cl'cste mez, c para lá dei cento 
e cincoenta homens voluntarios realistas, e estou a marchar paTa o cerco de ob
servação de Almeida. 

Deus guarde a v . e:x.a Quartel ele Celorico, 12 ele jtmho de 1828, ás duas da 
noite. - Ill. mo e ex . mo sr. · intendente geral ela policia. = J osé Alves ele Ca1·valho 
SalvadO?·. 

Proclamação 

Habitantes no ·Porto: - Não era duvidoso o vosso patriotismo e a vossa fide
lidade pelo nosso legitimo rei. o senhor D. Pedro IV : todo o mundo o conhecia e 
a junta provisoria encarregada de manter a legitima auctori clacle elo me." mo senhor 
o apreciava; o sen elcctrico desenvolvimento, pois, não pócle deixar de attrahil'
;os a maior estima dos vossos concicladãos e os mais bem merecidos elogios ela 
Jtmta. Já não ousarão pe1juros r cbellaclos appelliclar-vos uma facção militar. Os 
vossos amig·os ou parentes, os voluntarios que marcharam sobre esse punhado ele 
banlidos com um denodo superior a todo o elogio, lhes mostraram c1uantó póde, 
em p eitos nobres, o sentimento da. lealdade e o amor da patria; vós ll1es cléstes 
uma admiravel lição de firmeza e ele honra, voando ás al.·mas com a melhor ordem 
e observando a maior moderaçao . Elles fugiraq11 como sempre, cobardcs1 porque 
~í. sombra sómentc ela traição podem fmjar as suas tentativas . , 

Segui, pois, o nob1:e impnl ·o elos vo ssos corações, cidadãos pacíficos, que ha
veis tomaJ.o as armas ; bravos militares vos hão de dirigi r ; e o vosso exemplo, 
ganhando imitadores, ba ele aterrar os malvados. . 

Porto, 12 de jlmho ele 1828. =Antonio Hypolilo Costa~ presidente=Duarte 
Guilhenne Fm·1·e1 ·i~ vice-presidente= Alexand1·e Thomaz ele .Moraes Sm-mento = 
F?Ytncisco ela Gama Lobo Botelho= Ch1·istiano N icolcm Kopke = J osé Joaquim 
Gem1'Clo ele Sarnpaio = Fmncisco lgnacio Vcmzelle1· =Manuel Antonio Vellez Cal
deira ' Castel-Bmnco =Joaquim José de Quei1·oz =José B aptista da Silva Lo
pes= D1·. Joaquim Antonio de 111agalhães. 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridacle ele el-rei o 
senhor D. Peclro IV, -não podendo duvidar elos sentimentos de :fidelidade e amor 
ao seu legitimo rei elos soldados ela primeira linha que têem obtido baixa por ha
verem completado o tempo ele serviço, bem como . dos voluntarios reaes r eformar 
elos, ele que tantas provas deram uns c outros no campo da honra : em nome elo 
me mo augnsto senhor os convida a apresentarem-se voluntariamente uo seu ser
viço e vencerão; alem elo soldo orclinario ele cam1)anha e das outras gratificações 
que já lhes foram concedidas por aviso ele 16 ele julho ele 1824, mn vintem mais 
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sendo-lhes permittida a escolha de corpo. Os soldados terão clepois t~s suas bai
xas e os volun.tar ios reaes ele el-r ei voltarão á sua precedente r eforma, sem de- . 
penclencia ele r equerimento, nos termos do artigo 4. 0 ela lei ele 19 de j aneil'o 
ele 1827 . 

T')das as auctoridacles, a quem o conhecimento d' esta portaria pertencer, a cum
pram inteiramente como n 'ella se · contém . Porto, 12 ele junho de 1828. = (Se

•. g~&em-se as assignaüwas) 
Por-ta ria 

A 'junta provisoria encarregada de manter a leg·itima auctoridade ele el-rei o 
senhor D. P edro IV, sendo-lhe presente o r equerimento de alguns honrados cida
dãos 'cl'esta nobre e leal cidade elo P orto, curiosos ela caça e babeis atiradores, 
em que pedem facnlclacle para se alis tar, form ando um a compan hia sobre _si, que 
terá por commanclan te I essoa de inteira confiança, por elles nomeacla, rrão só 
conta com os vantajosos r esultaclos ele um tal· projecto, fimclaelo no zêlo patriot.ico, 
nos conhecimentos de tal arma e certeza de pontaria, mas tam bem, louvando tão 
briosa r esolução; em nome elo mesmo augusto senhor lhes concede a licença pe-
clicla, ljroppnclo um commanclante que deve ser approvaelo. · 

As ::mctoriclades, a quem o conhecim.ento cl'esta p ertencer, o tenh:.tm assim en: · 
t endido e façam executar. Porto, 12 de junho de 1828 . = (Seguern-se as assignct-
tunts.) · 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima anctoriclade de cl-rei o 
s·enhor D . l'eeho IV, vendo com profunda mágna que a mesma facção, que em 
18.27 foi suppbntada lJ elo val01w elos portnguez es, sempre fieis -ao seu juramento 
e ao seu r~i, aproveitando-se ele desgraçadas circumstaJ:!cias, tem p1·etenelido de 
novo illnclir os povos jncautos, julg~L elo seu clevf}l' lançar mão de todos os meios 
para inntilisar os esforços elos r ebeldes ; e certa ela :ficleliclç.cle e patriotismo elos 
soldados ela segunda linha, que estão firmes no seu juramento, em nome elo mes
mo augusto senhor os convicla. para se alistarem nos corpos ela prlmeira linha .. 
Todos os soldados elos r egimentos cl~ milícias que se alista1·em nos corpos ele in
fanteria ou caçadores, dentro em oito dias, depois d ' esta lhes ser publicada, terã~:J 
no fim ele quatro mezes ele serviço a sua baixa, qLw lhes· sení dada pelos r espe
ctivos commanclantes, sem clepenclencia ele :.tlgnm reqnerimento, e só pelo facto 
ele haverem p reenchido aquelle s~rviço . Os_ commanelantes elos corpos ele milícias 
clE}rão guia immecliatamente ás praças que obedecerem a tão nobre chamamento, 
e ;remetterão á secretaria çlo ex pediente militar uma r elação nominal cl'aquellas 
praças e dos corpos · em que desejam servir. ' 

As anctoridacles, a quem o conhecimento cl'esta pertencer, a cumpram inteira-
• m~ute como n'ella se contém. Porto, 12 , de junho ele 1828. = (Segttem-se as assi

gnatu?·as.) 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada ·a e manter a legitima anctor.iclacle de el-rei· o 
senhor D. Pedro IV, ordena que v . s .a tome o co1nmanclo ele toclos.os voluntarios 
que, de clifferentes terras elas províncias, se t êem avulsam ente aqui al)l'esentaclci, 
fazendo-os v . s." reunir e dirigir como se fo sse um corpo sómente, emquanto sê 
não tomam ~ovas medidas. A junta provisor.ia tem toda a confiança no zêlo ele 
v . · s . a · e espera ela sua activiclaele o pretendido clesempenho do importante serviço 
ele que acaba ele commissional-o . Previno a v. s.a que o convento de S . Fra11cisco 
ela Cidade- é o elestinaclo para quartel e r eunião elos volnntarios, e que estes de
vem receber pão c etape. V .. s ."" dará os seus m[_tppas diarios ela força elo dito 
corpo. _ 

Deus guarde a v. s. a Quart!')l general elo Porto, em 12 ele junho ele 1828.
Iu.mo Sl' . José J ustino Vaz Osor.io.= Victm·ino José ele Almeida S e1TãO) t enen-te 
coronel, chef.e' do estado maior. 
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Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a· legitima auctoriclacle de el-rei o 
senhor D. Pedro IV, querendo mostrar por todos os modos a sinceridade e pu
reza do seu proceder, e o .r espeito que tem pelos tratados e relações existentes 
c?m as orrtras naçêres, manda, em nome elo mesmo augusto senhor, que no exer
Cito ou corpos. voltmtarios não sejam aclmitticlos por modo algum estrangeiros, a 
qtre lJossam obstar os mesmos tratados. _ 

\)s generaes elas províncias ~ mais auctoridacles militares o tenham assim eu- · 
tencl1do e façam executar. Porto, 12. de junho de 1828 . = (Seguem-se as assi,qna-

. tw~as.) 

Por-taria 

A junta lJi'ovisçn·ia encarregada ele manter a legitima auctoridacle ele el-rei o 
senhor D. Pedro IV, constando-lhe o louvavel patriotismo com que os estudantes 
da r eal academia ela marinha cl' esta cidade têem concorrido a alistar-se em defeza 
da causa ela legitimidade, manda, em nome elo ·mesmo augusto senhor, fazer ex
tensiva a mesma graça, já feita aos estudantes ela Úniversidãde de Coimbra, a to
elos os estudantes ela r eal academia ela marinha cl'esta cidade, já alist<tclos ou que 
continuarem a alistar-se no termo ele oito dias da data d'esta . ' · 

O clirector ela real acaclemia d'esta cidade o tenha assim entendido e o faça 
executar. Porto, 12 ele jtmho ele 1828. = (Seguem -se as assignatU?·ds.) 

Por-t.aria 

.À, junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclacle de el-rei 'o 
senhor :p. Pedro IV, constanclo-lhe que os estudantes da real acaclem1fl. cinugica 
cl' esta .cidade têem concorrido a alistar-se, ·não só no batalhão elos voluntarios ele 
D: Pedro IV, mas tambem em differentes corpos ele voluntarios, mancla, em nome 
do mesmo aug·usto senhor, que a todos aproveite igualmente a mesma graça, na 
conformidade jà concedida na portaria elo 9 elo corrente mez . 

Porto, 12 ele junho ele 1828 . =(Seguem-se as assignatuncs) . ' 

Carta 

Londres, ce 12 ju:in 1828.- Étant sur le point, comme vons savez, ele m'ab
senter temporairement cl' Angleterre, j e no sam·ais me ·dispenser ele vous prier ele 
présenter mes r espectueux hornmages à sa màj esté britanniqne, et cl 'assurer cet 
anguste souverain ele toute ma r ecounaissance ponr les bontés dont il n'a cessé 
ele me combler . 

Je prenclrai la liberté cl'infonner V. E . que mr. le vicomte cl'Itabayana, .en
voyé extraorclinaire et ministre plén:ipotentiaire de ·la com clu Brésil, veut bien se. 
charger comme ministre ele famille ele tout ce qui a rapport à la mission· ele Por-
tugal. · 

Je vou~ prie, milorcl, cl'~gréer la protestatiou de totts les sentiments distingues, 
ayec lesquels j'ai l'honnem cl'être ele V. E. les tres humble et tres obéis;;ant ser
vlteur. = Le )Jifclll'qt~is de Palmella.=A S. E. mr. le comte d'Aberdeen. 

Porta1.~ia 

Tendo uma grancle porção ele inclivicluo.s qu·e serviram no exercito, na guerra 
peninsular e· na cam1Janha ele lVJontevicleu, e que obtiveram as suas baixas por 
lhes serem conceclidas na conformidade elas leis, representado á junta provisoria 
encarregada ele manter a legitima auctoriclade ele el-rei o senhor D. Pech·o IV, 

' que tinha ardentes cle~ejos de formar um corpo regular, destinado a pelejar con· 
tra os inimigos ela justa ca,usa que elefenclemo's e durante a presente lucta; a junta. 
acceita com satisfação tão nobre offerta, e ordena, em nome elo mesmo augusto 
senhor, que o chefe elo estado maior elo .Partido elo Porto passe a organisar tão 
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clistincto corpo, nomeando um official para começar o ali stamento, e propondo pela. 
secretaria do expediente militar os officiaes que lhe forem necessarios . Todos os 
que ~e ali~ta,rem prestarão j uramento ele defenderem el-re~ o senhor D. Pecl7·o IV 
e ele ser vn,ern durante a campanlnt contra os r e}:>elcles, terao os mesm0s .venCJmen
tos que os soldados ele linha do exercito, com a gratificaç~io de 20 réis cli arios; e no 

. fim da mencionaclà campanha voltarão para as suas casas, sendo despedidos pelo 
commandante, sem depenclencia ele nenhuma outra cleterroinaçl'to. . 

A s estacões competentes, a quem o conhecimento cl 'esta pertencer, assim o te
··nham euteJ{dido . Porto, 13 de junho ele 1828. = (Segue m·se as assigncttums.) 

O desembargador Bernarclo J ,osé Vieira ela lVlota, corregedor n'osta cidade o co
marca, etc. 

Faço saber em como me foi dirigido o o:fficio elo teor segui.nte: «Ill.mo sr. 
-Quer s. ex . a o sr. genera l com mandante ela clivis ~io volante, que sem perda de 
tempo v . s. a passe as otdens a todos os juizes territoriaes, para que façam publ ico 
qne todos os o:fficiaes infer iores, cabos, anspeçaclas e soldados que levaram baixa 
desde 1820 para cá, são chamados, pela j unta provisoria encarregada ele manter 
a legitima auctoriclacle ele el-rei o senhor D . Pedro IV, a pegar em armas para 
defeza elos direitos e corôa de sua magestacle o nosso legitimo r ei, .e que todos os 

· que se apresentarem em Coimbra terão, alem elo soldo ele guerra, mai s um vintem 
cliario, e no fim ela presente lucta tornarão a seus lares com os mesmos títulos de 
baixa ou reforma que antes tinham, sem clepenclencia ele outra mercê . 
· «V. s .a r ecommenderá que estes avisos sej am affixaclos nos lagares mais pu

blicas e em phrase que todos possam entender, pois que, sendo atacados os inau
fer iveis 'clü~eitos elo soberano, todos os portuguezes fieis cle,em empunhar as ar
mas para sua clefeza . 

<~Deu~ guarde a, v . s.a Quartel general em Coimbra, 13 ele j unho de 1828.
Ill.mo sr . Bernardo José Vieü·a ela Mota .= José J.l1a7 ·ia de Sá Cantello, major chefe . 
ele estaclo maior . » -

· Cumpra-se, remettenclo-se por copia a todos os juizes para lhe darem a maior 
publi cidade, e affixanclo-se eclitaes n'esta cidade. Coimbra, 13 ele jLmbo ele 1828 . 

E para que chegue á noticia ele todos será este affixaclo n'esta ci cladc, etc . 
Coimbra , 13 ele junho ele 1828. = Bemanlo José Vieim da J.lfo trt . 

Officio 

IlJ.mu sr. - P elo officio qne v . s.a me fez a honra de dirigi r em data, de 11 do 
corrente, que me foi entregue houtem ele tarde, ao conteúclo do qual dei a ele
viela attenção, achei confirmada a noticia ela appar íçao elas duas embarcações ele 
guerra denominadas C'ybelle e Infcmte D . Sebastião, qLle o brigue ele sua mag_es
gestade britanuica, o B Titomar·t1 teve em vista no se_u regresso ele Lisboa para 
este por to em o dia 10. E é íuulto ele pl·esumir que seja a continuação elo obj ecto 
sobre o qL1al fiz conhecer ' a v . s .a o que me occorria pela minha resposta ele 31 
elo pass~clo . Assim r estd-me sómente repetir as expressões elo meu agradecimento 
e respeito . · 

Deus guarde a v . _s .a por muitos annos . Por to, em 13 ele junho ele 1828. 
In. mo Sr. clr. Joaquim Antonio ele Magalhães, secretario ela junta provisor.ia encar
r egada ele manter a legitima auctoriclacle ele el-rei o senhor D. Pedro IV.= O 
consul britannico , J oão C1·ispim. 

Officio 

Ill. mo e ex. mo sr . - Recebi a carta · de v . ex. a em data ele 11 elo corr ente, r e
lativamente {L presumpção :la COntinuação do bloqueio cl';ste porto pela corveta 
ele guerra Cybelle e bcrgantllu Infante D . Sebastião: Agracleceoclo, como elevo, a 
partjcipação que · v . ex. a me fez, cumpre que diga qne já, tenho escripto ao com-
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m~ndante ch Cybelle so br c esse particular, c que com a primeira o ocasião far ei 
SCiente á minha côrte elo contel~clo da carta com que v . ex .a me honra . 

D eus guarde a v . ex . a por muitos annos. Porto, em 13 ele junho ele 1828. 
Ili.mo e ex .mo sr. Joaquim Antonio ele :Magalhães.= .FlredeTico VanzelleT, vice-con
sul da Russia . 

O:ffici o 

Agradeço a v . s. a, pela participação ele terem apparecielo' novamente as em
barcações .de guerra vindas ele L isboa, e se pr esume com clesignio ele embaraçar 
a entrada dos navios elas nações alliaclas e em paz com o senhor D. P edro IV. 
· Quando, pois, se verifique que as ditas embarcaçõés não deixem entrar al
gnm_a que pertença a subditos ele sna magestade imperial e xeal apostolica, farei 
~ ~mha justa representação <í i LI ."" junta provisoria, protestando por todos os pl:e
.Jnizos ; podendo cert[:ficar a v . s. a que já fiz sabedor ao meu consul geral em Lis
boa, para sua intelligencia, com os ministros de sua · magestael e imperial e real 
apostolica em Trieste. , . 

. T enho a honra de cer tificar a v . s." dos meus sinceros protestos de perfeita. 
estima e consideracão . 

Deus guarde a~v'. s.a pox muitos aunos. Porto, 13 de junho de 1828.- Til.mo 
sr . Joaquim Antonio ele Magalhães . =João R ibei?·o Bmga, . 

C ar-ta 
(Trarlucção) 

Lonch·es, 13 de junho ele 1828. - Sr. marquez : - Tive a honm ele r eceber a 
ca~·ta par ticular de v . ex . a em data ele hontem. Posso assegurar a v . ex. a que não 
de1xarei ele apres,entar a sua magestacle a axpressão elos seus sentimentos ácer ca 
ela r eal pessoa, o que sem duvida sua magestacle não deixará ele apreciar plena
mente . 

J ulgo qu i? v . ex. a procedeu judiciosamen te i·etir anelo a nota official, que apre
se~tou com a · data de 9,. pois qne me i.JUlJoria o dever ele negar form almente a 
ex1stencia das funcções eliplomat[cas, que v . ex .a suspendeu a .23 ele maío, cir
cumstancia esta qll'e me não JJarece ser necessaxio publicar agora. 
· Como ~inistro ele família terei sempre muita satisfação em receper o V:i ~;J c oncle 
ele Itabayana, e discut ir com elle conficléncialme:p.te qualquer assumpto i·elativo 
aos interesses de Portugal. 

D esej o sinceramente a v: ex . a uma feliz viagem, e peço licença para ass~gu
rar qne teria o maio~· prazer em ver v . ex." de novo n ' este paiz in vestido "no ca 
racter cliplomatico, que por tanto tempo tem exercido, e tanto á satisfação de to
elos aquelles que com v . ex. a· têem tido relações o:fficiaes. 

Tenho a honra de ser, sr. mar quez (ele Palmella); . el e v . ex . a_ muito humilde 
C! obedi ente creaclo = A benleen. ' . · · 

O ffi.cio 

IIt.mo e ex. mo sr . - Não posso, . nem elevo .c1ejxar ele responder á ca1'ta de 
v · ex. a ele 9 · do corrente, e clever [a 1Jriucipiar por lhe lJedir um milhão de descul
pas elo meu longo silencio, se para isso h ou v esse t_empo; mas persuada-se, e per 
suada-se para sempre, q uc a multidão ele nego mos, especialmente ele cuiclaclos 
domesticos, e o mau·· humor em que me têem h a tanto tempo posto os negocias 
Pl~blicos , são as lmicas causas ela' procrastinação its vezes impercloavel que ha ela 
mmha parte na corresponclencia, ainda com as pessoas de quem sou mais amigo. 
F'aça-me o favor, por esta vez, ele dizer ao s1;. barão de H.enclufe que conto tam· 
bem com a sua inclulg·encia . Eu par to hoj e mesmo para F almouth, aonde vou 
embarcar n'um navio ele vapor com tei:lção ele ir ao Por to, se poclér, e qnanclo 
não, a algmn outro ponto de P or tugal, j untar a minha voz, bem que debil, ás 
Vozes elos que sustentam a legitimidade e a liberdade, que, por for tuna, cl 'esta 
Vez se acham reunidas, o que não tem succeclielo a maior parte elas vezes . Não 
t~uos noticias ele Lisboa poste~·i01·es a 28 ele maio, e n ' es~a epocha tudo annun
Clava uma proxima erise. 



I O 

670 

·Para responder á pergunta de v. ex. a, . r emetto-lhe cõpia de mna circulai· que 
eu havia preparado para os meus collegas e que depois deixei de escrever por 
não querer tomar sobre mim a r esponsabilidade elas consequencias pessoaes que 
a cada um çl'elles podiam resultar -ele segnirem o meu ex emplo . Na mesma ·cir
cular verá a doutrina que professo emquanto á abdicação elo se11hor D. Pedro IV, 
e só acrescentarei qÍ.1e, como uma consequencia d'esses principias, r econheci na 
junta do Porto a unica cleleg~ção de anctoridade existente em Portugal deb.aixo 
do nome e a favor ·c1a sob01"ama do senhor D. P edro IV. 

Os condes ele Villa Flor, da Taipa, J . C~rlo s de Salclalílha, Canc1iclo José X a-
vier e muitos outros poTtugnezes partem junb mcnte commigo . Se v . ex.a não r e
cebeu, como vejo pela sua carta, a copia do decreto de 3 ele maio, por vi::t ela. 
secretaria ele estado, pócle, na minha opinião, fundai: sobre a publica notoriec1ade 
a declaração de que se mantem :fiel aó seu juramento e protesta contra a infrac
ção da carta commetticla pelo dito clecret9. Porém j{t agora não vejo grande in
conveniente em _esperar as·primeiras noticias ele Portugal. Tambem pócle 1·esponcler 
á circular dos ministros brazileiros, communicando a esse governo a sua r esposta.. 
e aos seus collegas, e fazer c1'esse modo a sua cleclaraçao. Só me r esta dizer-lhe 
que em to~o o caso se acham por agora tomadas as medidas para supprir a sus
tentação elas mist<Ões portuguezas que se mantiverem fieis ao s.enhor D. P edro IV, 
havendo os •plenipotenciarios brazileiros offereciclo supprir por meio de um em
prestimo, e para isso José Balbino ele Barbosa e Araujo, quando v. ex." queira, 
se entenderá com v:. ex .a a esse respeito . . 

Deus .guarcle a v,. ex.a Lonch·es, 13 de junho ele 1828 . ~ Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 
Antonio ele Abreu e Lima.= Marq1tez de Pal??wlla . 

Offi.cio 

In.mo e ex .rr:o sr. -Recebi o clespacho de v. ex .:.1 com data ele 3 ele maio pró
·ximo passado, em que pa-rece annunciar-me a proxima communicaçf(o do r esultado 
do conselho de estaclo que sua alteza o serenissimo in.fante r egeRt13 tinha n:ian
claclo convocar para se tomar um accorclo sobre as occ01:rencias do r eino, e r epre· 
sentações ela nobreza, do clero e elos tribnnaes. ~ , 

Eu já t~ve a honra ele dizer a v. ex." (e hoje tornarei a Tepetir, para que sua 
alteza real se penetre bem _elo risco a que se expõe) que, se não m'ostra aos ·go
vernos estrangeiros, inchúndo ele certo este, que uno pôde r esistir á torrente da 
opinião publica em Portugal e que, portanto, foi obrigaao a ceder á vontade da 
nação portugueza, todos elles jamais r econhecerão mudan.ça alg·uma n' esse r eino ' 
que possa destruir a harmonia em que se _achavam os direitos do sercni ssi ~no se
nhor infante com os cló seu augusto irmão, direitos que todas as potencias r~co 
nheceram, e que, portanto, formam ·hoje parte . do direito publico da Europa. 

A côrte ele Londres, como tive a honra de avisar ultimamente, já preveniu 
cl'isto mesmo a este governo, manc1anclo~lhe communicar pelo seu ministro aqui, 
as dyclarações que tenho mandado fazer ahi pelo seu embaixador. 

A vista de_ tudo iflto e ela noticia que já corre aqui, ele haverem os ministros 
estrangeiros ahi c1eclaraclo que, em consequencia do decreto de 3 ele m.aio p.roximo 
passado, consideravam as suas funcções como terminadas, cumpre-me diz er a 
v . ~x. a que sem a ausencia de sua magestade imperial d' esta capital, as minhas, 
aqui teriam já _cessado, o que de certo succederá se os tres estados elo r eino poze
rern ele parte os direitos' de sua magestade :ficlelissima a senhora D. Maria ela 
Gloria. 

Deus .guarde a v . ex.a S. Petersbnrgo, er;n ...!f- ele junho de 1828.-In.mo e 
ex.l110 sr. visconde de Santarem. = Raphael dct Oruz GueTI·ei?·o. 

Officio 

Ill.1110 e ex. mo sr. - O ill.mo e ex. mo sr. marquez ele Palmella, embaixador ex
traorclinario e plenipotenciario de sua magestade :fidelíssima el-rei o ·senhor D. Pe
dro IV, levado elo zêfo que tanto o disting;ue em tudo q•uanto respeita aos inte7 
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l'~sses elo mesmo senhor, decidln-se a ir a P ortugal COO})erar no r estab elecimento 
n aquelle reino ela legitima atlCtoriclade ele sua magestade, e por suppor que eu, 
com? ministr o do mesmo soberano, n a sua qualidade d e imperador do Brazil, to
maria a p eito mais que n enhum outro os inter esses d e nosso mtitno amo, pediu-me 
que houvesse eu ele me encarregar, dura.nte a sua aus~ncia . t emperaria, ele exer
cer as funcções elo h o:q.roso cargo ele que s . ex." se achava r evestido jnnto a sua 
tnagesta_cle britannica; não julguei poder r ecusar -me a similhante roga tiva, por me 
persuachr que em assim o praticar se rvia ao imperador, meu amo, e prevenia a 
sua vontade . C umpre-m e, pois, informar a v . ex:. a do sobredito, como mui expres
samente m e r ecommenclou o sr. marquez d e Palmella, e o:fferecer-me a entrar 
com muito gosto em corr espondencia com v . ex. • sobro qualquer objecto que 
'V . ex .• julg ue elo i nter esse ele Portugal. • 

Aproveito esta occasião para transmittir a v . ex .a o incluso impresso, em que 
v_. ex.• encontrará : l.0 , _o illegal d ecr eto d e 3 de mai o, convocando os tres esta
dos do r eino; 2. 0 , a nota elo sr~ marqnez ele Palmella IW rninistro dos negocias 
estrangeiros de sua ma.gestacle britannica, em clat::t ele 23 elo dito mez, na qual lhe 
})_articipa que, em conscquencia elo teor é fúrma do referido decreto, cessa ele con
Siderar-se por mais tempo como m~nclatario do govern o qile r ege P ortugal, até 
que possa r eceb er clirectamente as ordens ele el-r e i seu amo, que ía sollicitar; 
3. 0, o protesto dirig ido á nação portugueza p elos plenipotenciarios cleo sua mages
tade o imperaclor do B razil, na ·qua l iclad ~? de r ei de Portugal; 4.0

, o decreto ele 3 
ele março, pelo qual sua mag·estacle fidelissima o senhor D. Pedro IV _abclica em·· 
Stta augusta filha a corôa ele Portugal; e 5. 0 , a circular que os pleni potenciarios ele 
s~a m agestacle o imperador elo Brazil dirigem , em data ele 30 de maio, ás lega
çoes brazileir as na ELu·opa sobre o .mencionaclo decreto 1• 

1 Os cinco alluclidos documentos estão já ins"rtos n'este tomo, só com a differença _do 3. • 
ser em francez, mas teremos de mencionai-o adiante no idioma patrio por causa ele confi:onto. 
Alem cl'elles, o plenipotcnciario enviou , sob ri.• 6, a observação seguinte : 

~ «Sua magestaclc tinha espontaneamente confiado a regencia de Portugal a seu augusto ir
~1:o o infante D. ~'[igüel_ dc9aixo ele duas con~liçõcs expressas n_o decreto ~le 3 ele· julho ele 1827 : 
:'que ~lle reger u:t o remo em nome ele el-rCl ; 2.", que o regena pela le1 fuuclamCJiktl que este 

tinha siclo ser vido decretcr.r e mc~ndm· j ura r pelas t1·es orcle11s do cstcrd'' · 
"Sua alteza com estas condições o tinha acccitado, assim o t inha declarado e jurado ; é, 

portanto, claro que sua alteza cessou de ser regente de direito logo que pelo seu memor:wel ele
ereto de 3 ele maio (n.o 1) deixou de reger em nome de el-rei e conforme a carta que el-rei ou-
torgou. · 

. «Aquelle decreto 1irovocou, nem podia deixar de provocar, a declaração immediata dos mi
n~stros de todas as potencias residentes em Lisbo.a, ele haverem cessado as suas relações offi
Ctaes. 

. «A nota (n. 0 2) do embaixador de Portugal _em Inglaterra, declarando ao gov~rno britan
l1Ico que elle ccssavlt de considerar-se mancl atarJ O do governo que actualmente reg1a Portugal; 
o pro~csto (n. 0 3) elos I J enipo t ~J).cia.~ios ele __ sua m~.ge~tad_e ? imperador elo J3razil, na qualidade 
ele rct de Portu n·al contra a v10laçao elos manfenve1s clire1tos ele sua magestade, contra a te
merarla Y i ol açil~ cl~ abolição elas instituições juradas e esta.bclecid~s n'aqnelle reino e contra a 
convocação illeo·al c insidiosa elos antigos tres estados da moua.rebut. 

«Ernquanto''is to se passavl1. em Portugal, su~ magestacle,_ pe~suadiclo, como devia estar, de 
que aquelle reino se achava traufjuiHamentc regtdo por seu trma0, no~ termos que elle dccrc-
t,írfl:, c .Ycnclo com isso chrgado o tempo, nw1·cado ?ut s~w alta sabedona, JJCl?'a completa?· a sua • 
abd~caçã? rí co1·ôa portugncza, abdicou _e:ffectivamcnt~ pelo clec~·e~o ele 3 ele .março cl'este anno; 
l1lns abci lCou confo rme a sua cm·ta r eg·m de ·2 de maJO de 1826, Isto é, abcllcou com a clausula 
ex.pressa de que o reino fo sse, para o fnturo) governado em nom~ de sua fi lha e legitima _her-
cleu·a, a senlwn.t D. Maria II, e governado por aqueHa mesma lc1 fundamental qne elle decre-
tou, de~~, mandou fnm?' e _juTm~, e pcln. qual a mesma augusta senhora já ent nos~a ?'ainha. 

"Quando esta disposição de sua magesta'clc ch.eg?u a Portugal, não achou já. n.li o governo, 
ao q_ual el -rei ri dirigia; porque esse-governo de cltreü~, com que ell c contava, em qttem tinha 
l)OSto a sua confianca c cuja ·supposta ma.rcl1a legal twha marcado, na sua altct saberlo·rict, o 
temp_o conveniente pára completa?· a sua abclicaçãa, tinha-se tomado um poder só de facto e em 
mamfesta opposi.ção com a Yontade de ·ekrei; é evidente, pois, que esta abdicação de sua ma
g·estade se torna nulla e de nenhum effeito, l)Or se terem tornado nullãs e el e nenhum effeito, 
antes da sua verificação todas as bases em que ella ~e fi.mdava. 

ccAssiin o cntendera'ní., mui evidentemente, os sobreditos ministros plenipotenciarios el e sua 
Ulagestaclo, e assim o communicaram ás retipectivas legações na Em·opa, •c em quanto se espera, . 
c~mo é necessario, sobre este novo incidente nina nova decisão do senhor D. Pech·o IV, a qual 
nao sómente é a unica legal em tal assumpto, mas ha de ser, por certo, a melhor, é todavia 
provado : 1.0

1 que este decreto ela abdicação em nada altera a situação po-Jitica elo ae.tual go-
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Igualmente julgo elo meu· dever communicar a v .. ex . n que ainda que sua ma
gestade fidelíssima o senhor D. Pedro IV, p elo seu citado decreto ele 3 ele março 
passado, declaras se completa a sua abdicação ela corôa ele Portugal em sua au
gusta filha a senhora D. Maria TI, nem eu, com? mini stro do imperador, n em 
v. ex . a, como ministro ele el-rei fidelíssimo, podemos t er aqnelle decr eto como sub
sistente emquanto a similhante r espeito se nrto r eceberem ulteriores ordens .elo 
nosso augusto .amo, por isso que, não existindo as premissás em· que era fnnclado 
pela marcha imprevista que adaptou, e que segue o governo ac tua1mente existente 
em Lisboa, eleve-se justam.ente inferir que sua mn.g·est acle o declarará nullo e ele n e
nhum effeito . Porém, quando mesmo sua magestacle declare ser a sua vontade, 
que o dito decreto tenha o seu clevido effeito, não altera isso a questão, e só sub
stitue ao senhor D. P edro IV sua augasta iilha a senhora D . Maria TI como rai
nha ele Portugal, sendo, portanto, ig ualmente attentatorios da legitimidade, quer 
em um, quer em outro caso , os proceclimentos do governo ele Li sboa. 

Por ultimo cumpre-me informar a v . ex. a ele que se acha instam·acla na ciclacre 
do Porto uma junta provisoria encarregada de manter a 'legitima auctoridacle ele 
sua magestacle· {iclelis::;ima o senhor D . P edro I V; que a maior parte elo exercito 
se tem declarado por ella, ·e que tanto o sr. marquez de Palmella, como eu (na 
qualidade ele ministro elo imperio do Brazil) a havemos r econhecido, e entrámos 
logo em corresponclencia com ella . 

D eus guarde a v . ex.3 Lonch·es, em 13 ele junho de 1828 . - Ill.mo e ex . mo sr. 
conde de Qriola. =Visconde de Itabayana . _ 

P. S. Estando a findar o mez, e devenclo es ta eml)aixacla effectuar o paga
mento elas mezadas ás outras missões , queira v . ex. n r emetter -me a r elação dos 
empregados qne permaneceJ+J. fieis ao seu juramento ele fidelidade a el-rei fidelís
simo o senh or D. P edro IV i. 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele mantm· a legitima auctoridacle de el-rei o 
senhor D. P edro IV, quer endo providenciar sobre a prompticlão dos movimentos 
do exer cito ele operações, incompatível com a d istanci a 'elo governo; i1omeia, ele 
entre seu s _ membros, uma. delegação ela mesma junta, para cla.1: promptas provi
clençía.s onde convier ·e o r eal ser viço e bem da nação o exigirem . A delegação 
será composta do seu vice-presidente DLlarte Guilherme Ferreri, dos membros 
José Joaquim G,er arclo ele Sampaio, Francisco ela G ama Lobo Botelho, e elos se
cretarias J oaquim J osé de Queiroz, J oaquim Antonio de Màgalh[les e J osé Ba
pti sta ela Silva Lopes. O vic~-presidente terá voto ele qual idade e os secr etarias 
votarão cumulativamente em todas as materias , sej am ou não elas suas r especti-
vas repartições . · 

As auctoridacles, a quem o conhecimento el' es ta p ertencer, o t enham assim 
entendido. Porto, em 14 de junho ele 1828.=(Seguem-se as assignatm·as.) 

Portaria 

A junta. provisoria encarregada de manter a. ·legitima au ctorida.cle de el-rei o 
senhor D. P eclro IV, tendo, em portaria datada ele hoj ~, nomeado uma delegação 
composta de alg·uns , ele seus membros, para dar immecliatas providencias onde 

verno de Portugal, antes, confirmando os mesmos prineipios, contra os quaes elle se constituit1 . 
governo de .fac.to, confirma mais uma vez a iuconveniencia ela inarcha que tem ~ eguiclo e o es
tn.clo .de rebeldw em que se tem collocado; 2.0 , qne este mesmo decreto, não sendo mais do que 
o ulttmo compl ~rnen~o das primeiras disposições ele sua mages l acle, reforçou e explicou ele novo 
essas m.csma~ c~ tspostçõ es,.- l ig~ud o com isso mais estreitamente a acção elo governo e fixando 
os prectsos hmltes }\. obechcncta das auctoTiclades subalternas, obr cl.iencia que, DO actuf!,l estado 
das cousas, DO caso de não se declarar iDveDcivclmentc coacta, é tão criminosa como é o go
verno que lh'a impõe.» 

1 Com refcreucia n. este p011to diz o conde ele Oriola, no officio de remessa ao viscond e de 
Santarem, a 27 do dito mcz, que cleh ára e.stn missiva sem resposta, posto que o JJast-sc rilJtum 
excitRsse a sua colera, por n'cllc ver urna msicl iosa c dcsprezivel insinuação ele pci.ta. 

O plenipotcncim:i0 brn.z il eiro remetteu iguacs oíficios c documentos · aos chefes elas outras 
legações portuguezas. 
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convier e o real serviço c bem ela nação 9 exigirem, confere ti. mesma delegação 
to~l?s os poderes, sem depenclencia, no que di'z r espeito aos arranjos e operações 
lnbt~res do exercito ele o1Jerações ; e da mesma fórma ácerca ele todas as provi
c encms de policia, desoneração e nomeação de auctoridacles nas terras ao al-
cance do transito ela mesma clelegaç:Xo. · 

As anctoridacles a quem o conhecimento cl'esta pertencer o tenham assim en-
t d'1 . en l C o e executem. P orto, 14 de junho ele 1828. = (Seguem-se as assignatums.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legltimn auctoridade ele el-rei o 
s~nhor D. P eclro IV, attendendo ao merecimento do coronel Antonio José da 
Süva .Paulet, o nomeia, em nome do mesmo augusto senhor, para secretario do 
expediente elos negocias ela marinha. 
h As auctoric1ac1es a quem pertencer o tenham assim entendido. Porto, 14 de jtl

n o ele 1828. = (Segttern·se as asâgnatw·as.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclacle de el-rei o 
s~nhor D. P edro IV, havendo nomeado,. em portaria da data de hoje, uma clelega
Ç~to composta de parte dos membros qu e deve entrar em Lisboa; e tendo em 
VJ~ta a intelligencia e patriotismo ele P edro T eixeira de Mello, membro ela com
missão administrativa elo thc:souro publico, o nomeia, em nome do mesmo augusto 
senl:or, para acompanhar a sobredita delegação, auctorisando-o para r eceber todos 
os dmheiros que forem e1icontraclos no transito e para despender o necessario, fi
cando· em tudo suj eito ás ordens da junta provisoria e da commissão a que pertence. 
, As auctoriclacles a quem competir o tenham assjm entendido e façam exe
cutar. Porto, 14 de junho de 1828. = (S egltem-se as assignatw·as.) 

Pr'o c l a n1 a ç ã o 

Habitantes ele Coimbra! - Assim como em outras cidades e povoações notayeis, 
08 snbclitos :fieis a el-rcí e zelosos pelo bem da patria se têem armado para clefeza 
do throno e das suas pessoas, famílias e propriedades, assim tambem muitos ele 
v~ós .se acham ;:distados e em principio de serviço para os mesmos tão sag-rados e 
tao Importantes fins. 
l Ttldo quanto for necessario para boa organisação do batalhão de voluntarios 
c.o senhor D. Pedro IV u'esta cic1ac1e, tudo ser{L prestado p elas respectivas aucto
r~.clades, e eu me lisonj eio por extremo de ter ás minhas ordens tão distinctos e 
tao bravos soldados. · 

E spero, porém, que neuhnm cl'aquelles ele entre vós, a quem a iclacle, forr,:as 
e ,mais circumstancias o permittirem, se esquive a nm servi.ç~ tão homoso, e que 
so se~·á empregado n'aqLtillo que prudentemente se póde eXJgn· de vós . 

. E sta cidade, tão nobre, tão leal aos sens reis e que se em populaçfio é a ter
?01ra do r eino a nenhuma tem cedido em }Jatriotismo e virtudes, não ficará .agora 
lllferior ás outras em zêlo pelo bem commum e pelo interesse de cada um ele seus 
moradores . 

Os malvados, que qnerem sepultar Portugal na infamia e na miseria., preten
deu~ armar a ultima plebe, para, que esta, engodada peJa esperança elo rm1 bo, os 
ap~1e na traição e no pe1:jurio. E .preciso que os negocJantes, os proprietarios, os 
artJ sta~ e todos os que têem qne perder na desordem e que ganhar na execução 
c~as le1s e na boa administração, se armem para se escudarem mutuamente. Se as
Sim o fi zermos, seremos invencíveis e :ficaremos honraclos . 
. · Viva a santa religifio; viva el-rei o senhor J?· ~edro IV; viva a senhora D. Ma
lia H, rainha de Portugal; viva a carta constltucwnal. 

Quartel do g-overno milit11r em Coimbra, 14 de junho ele 1828. = Filíppe Tlw
maz Ribeú·o da Fonseca; coronel, governador militar. 

·13 
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Officio 

O abaixo assignaclo, consul elo imperio do Brazi1, tendo recebido pela noite elo 
·dia 12 elo presente o officio que -v. s.a lhe dirigiu com data do antecedente, julga, 
antes ele pôr em execução a mediaa que n'elle v . s.a aponta e r eclama, pôr em 
effeito aquella ele que trata a copia inclusa do o:fficio qtle n' esta data tem de diri
gir ao commanclante elas forças mwaes pertng uezas que bloqueiam a ban a cl'este 
porto, para cuja entrega roga a v. s.a ele obter da ex.ma junta provisoria facultar 
a ordem precisa para que o commanclante da fortaleza ela Foz deixe sair a em
barcação que deve conduzir aquelle officio, s~ndo necessario . 

O abaixo assjgnaclo aproveita mais esta occasião para renovar a -v. s.a a ex
pressão ele su'a particular e clistincta consideração. 

Deus guarcle a -v. s .a Porto, 14 ele junho ele 1828. -Ill<no sr. clr. Joaquim 
Antonio ele lVIagalhães, secretario da junta provisoria encarregada de manter a le
gitima auctoriclacle ele el-r ei o senhor D. P ech·o IV na repartição elos negocias es
trangeiros. = Antom:o da Silva Caldeú·a. 

Copia a que se refere o o:Jlicio supra 

Ill. mo sr.-Constando [)<O abaixo assignaclo, consul do imperio do Brazil, 
achar-se v . s. a encarregado de bloquear o porto cl' esta cidade, e devendo pelo seu 
emprego protecção aos subditos e commercio das embarcações da sua nação, de
sej a -v. s.a lhe eommunique se as onlens de que se acha munido tendem a impe
dir a livre entrada e saída n'elle de taes embarcaçõCJs, a fim de pôr em execução 
as necessarias medidas e participações a que é obrigado. 

Por esta occasião tem o abaixo assignaclo a honra ele declarar sua clistincta 
consideração pelo caracter ele -v. s. a 

Deus guarde a v. s." Porto, 14 ele junho ele 1828.- In. mo sr. commanclante 
elas forças navaes portuguezas no bloqueio elo porto cl'esta cidade.= Antonio da 
Silvct Calcleira. 

.De-terinina~ões 

(Ordens do dia ao exercito em 14 e 15 de junho) 

1.• 

Sendo o serviço que mais arruína a ca-vallaria o empr~gal-a em communica
ções : determina sua alteza r eal o senhor infante r egente, como commanclante em 
chefe elo exercito ele opm·ações, que os generaes elas diversas divisões elo mesmo 
exercito escolham elos corpos ele milícias, que se acham unidos á r espectiva divi
são, um official ele confiança e oito ou dez soldados ela melhor conclucta, que t e
nham bestas suas para serem empregadas n'aquelle serviço, abonando-se-lhes, 
alem dos -vencimentos de campanha, uma ·ração de forragem . 

. 2.n 

Achando-se determinado na ordem elo dia 6 elo corrente que cad-a corpo ele 
infanteria elo exercito de operações tenha cem homens instruidos no exercício e 
manobra ele caçadores : ordena sua alteza real que cl'elles se forme uma com
panhia provisoria , que se postará na direita elo respectivo corpo, e quando dois 
corpos formarem brigada, a elo primeiro formará á direita e a elo segundo á es
querda, podendo tamhem reunir-se se o commanclante ela brigada assim o julgar 
conveniente.· 

Havendo r epresentado alguns officiaes das clifferentes armas do exercito com 
praça nas companhias ele voluntarios realistas urbanos, que tendo graduação su
perior áquella do logar que occupam nas ditas comp:whias, e desejando por isso 
um distinctivo pelo qual se conheça a graduação que já tinham: foi sua alteza r eal 
servido permittir que os mencionaclos officiaes possam usar nos canhões da farda, 
como os officiaes ele ca~adores, o clistinctivo ela respectiva gracluação que têem no 
exercito . Ordena outros1m o mesmo senhor gpe as fardas dos sargentos e officiaes 
inferiores elas ditas companhias sejam curtas. 
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Proclamação 

~Iabitautes elo P or to ! - A junta provisoría cncarrcgacb Jc manter a legitima au
c_tol'ldacle ele el-rei o senhor D . Pcch·o I V, que tem na maior consideração os des
tmos_ ele toda a familia portugueza, e que mmca se poupará a sacrificios para con
segnu· que elles sejam mui felizes, determinou mandar uma delegação , composta 
ele alguns elos seus membros, para dar as providencias neccssarias onde convier, 
com aguclh brevidade que o serviço publico r eclama . 

. 4- j unta está persuadida que este é o maior testemup.ho que pócle dar-vos ela 
solic1tucle com que véla sobre o bem d'esta nação . . 

Vivci, por tanto, t ranquillos, que em poucos dias, relmiclos todos na mais doce 
effusão ele sentimentos patrioticos, ver eis coroados os vossos desej os: 

A junta, constante em seus princípios, vos r ecommenda o mesmo patriotismo, 
a mesma pr uclcncia e a mesma uilião, e vos assegura que com taes fundamentos 
a causa do r ei c da justiça é inabalavel. 

Por to, 15 ele j unho de 1828. = Antonio Hypolito Costa, presiclente = Duarte 
Guilhe1·me Perreri, vice-presiclentc = Alexand1·e Thomaz de lllm·aes Sa1·mento = 
li''rancisco da Gama Lobo B otelho = C'!wisticmo Nicolatt KopTce = J osé Joaquim 
Gem1·do de Sampaio = Francisco lgnacio Vm1zellm· = JJtianuel .Antonio Vellez Cal
dei?· a Castel-Bmnco = J oaquim José de Quei1·oz = J osé Baptista da S ilva Lo-

. pes= D1·. J oaquim Antonio de Magalhães. 

Port a r i a 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclade ele el-r ei o 
senhor D . Peclro I V, attcndendo ao que lhe r epresentaram o escrivao da policia 
cl'csta ciclacle Antonio da Rocha Mar tins Fmtaelo e os commissm:ios e cabos da 
mesma policia, mostrando ardentes desej os ele formarem um batalhão de volunta
rios elo senhor D. P edro I V, com o fim particular ele policiar a cidade, segunclo 
o plano qne apresentam, qnerenclo alem d'isso que seja empregaclo na defeza da 
mesma cidade, quando os inimigos ousarem atacal-a ; lhes defere, louvando o seu 
patrioti. mo e auctorisando para a formação do dito batalhão, com a denominação 
r equerida e com o n .0 24, ao mencionado escrivão Antonio da Rocha Martins 
F urtado, que será o seu commanclante. 

Às estações competentes a quem o conhecimento cl'csta per tencer assim o 
tenham entendiclo. Por to, 15 de j unho de 1828. =(Sr.guem-se as assignatums.) 

Port ari a 

A j Lmta provisoria encarregada ele manter a legitima anctoriclaele ele el-rei o 
senhor D. P eclro I V, tendo na maior consideração a defeza elo Porto, cidade sem
pre heroica, sempre fiel e que acaba ele se fazer acredora elos mais decididos es
forços para a sua segurança, pelo exemplar patriotismo que tem elesenvolviclo na 
j usta causa que defendemos a pró elo mesmo augusto senhor: tem nomeado um 
conselho militar encarregado especialmente ele cuidar na dita defeza, e que será 
composto elo brigadeiro Gaspar ele Sousa Qucvedo Pizarro, como presidente ; ele 
Antonio Ignacio Cayolla, coronel do regimento de infanteria n . 0 21 ; de H enrique 
ela Silva da Fonseca, coronel elo regimento de infanteria n .0 18; elo capitão de 
mar e guerra J oão ele Sousa ; ele Alexandre ela Costa L eite, coronel graduado elo 
r egimento ele cavallaria n .0 9; do tenente coronel elo r egimento elé infanter ia 
n . 0 15, servindo ele chefe do estado maior, Victorino J osé de Almeida Sen ão ; do 
tenente coronel do batalhão ele caçadores n .0 11, J oaquim Manuel da Fonseca 
L obo, c elo capitão elo r eal corpo ele engenheiros, J osé Antonio ele Almeida 1\Iatos. 
Todos os officiaes que compõem este conselho conservarão os seus respectivos 
commandos e empregos . O mencionado conselho deverá promover todos os meios 
convenientes ao fim para qne é destinado, deliberará conforme as circumstancias 

• o exigirem, precedendo a approvação da jlmta em todos os casos, excepto n'aquel
lcs em qné uma occorrencia extraorclinaria peclir uma rapida resoluç?ío . Quando 
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alguns elos membros elo conselho nã:o poclérem assistir ás sessões, por estar em 
·empregados em serviço, os r eunidos poderão deliberar, como se estivessem todos. 

As estações, a quem o conhecimento cl 'esta pertencer assim o tenham enten
dido. Porto, 15 ele junho de 1828. = (Seguem-se as assignatttTas.) 

OO"icio 

O abaixo assignado t em a honra ele accusar os offic ios que v. s .a lhe dirigiu 
em 30 elo preterito e 11 elo corrente, annuncianclo-lhe, pelo primeiro, que ajunta 
provisoria t inha encarregado a v. s . a elo expedient e elos negocias estrangeiros e 
r emettenclo-lhe dois exemplares do manifesto que a mesma junta mandou publi
car, e, p elo segundo, pondo-o ao facto que uma corveta e um brig ue de guerra 
portuguezes tinham appareciclo fóra da barra d'este po1·to com o presumido intento 
de fazer o bloqueio cl'elle. 

O abaixo a ssiguaclo já fez presente ao r epresentante ele Hespauha em Lisboa 
tudo o que julg·ou conveniente sobre est e particular , c agradecendo muito a v. s.a 
a attenção e civilidade com que se digna Uatal-o, tem a satisfação ele lhe assegu
rar os sentimentos da sua mais perfeita estima e consideração. 

Deus guarde a v. s.a Consulado ele H espanha no Porto, 16 ele junho de 1828.
In.mo sr. J oaqnim Antonio de Magalhães, encarr egado elo expediente elos nego
cios estrangeiros . = José Rod?·igttes Casaes. 

Aviso 

rn.mo e ex. mo sr. - o senhor infante r egente manda communicar a v. ex. a:, a 
fim de ser publicado na ordem do dia ao exercito, que -em resolução de 11 elo 
corrente mez, tomada sobre consulta elo con selho ele guerra, houve por b em de
cidir que ás praças que foram feitas prisioneiras aos corpos, h oj e emigrados na 
H espanha, e que se acham servindo no exercito7 se lhes eleve satisfazer os prets 
que se lhes dever desde que foram prisioneiras . 

D eus gum·de a v . ex. a Palacio ela Ajuda, em 16 de junho ele 1828 . =Conde 
do Rio Pct1·do. =1ll. mo e ex . mo sr: conde de Barbacena, Francisco . 

Aviso 

IH. mo e ex, mo sr. - O senhor infante r egente manda participar ~ v. ex. a, a fim 
ele. ser publicado na ordem elo dia ao exercito, que em r esolução de 11 elo cor
rente mez, tomacla sobre consulta elo conselho ele guerra, houve por bem decidir 
que os officiaes licenciados para f6ra do reino não elevem ser abonados el e soldo 
nem de pensões, ainda que. gosem d'ellas . , 

D eus guarde a v. ex. a Palacio ela Ajuda, em 16 ele junho ele 1828. = Conde 
do Rio Pardo. = Ill.mo e ex . mo sr. conde ·ele Barbacena, Francisco. 

Oflicio 

lll.mo e ex .mo sr. - Partici}JO a v.- ex . a que continua a r einar o socego e tran
qnilliclade n'esta villa e em toda a comarca, iJara onde t enho passado as mais t er
minantes ordens a todo o r espectivo ponto . 

Hontem chegou a Payalvo o r eforço para a divisão elo visconde ela P esqueira !, 
que antehontem havia marchado para Ancião; o r eforço é de infanteria 7, cavalla·
ria 5 e um pa:rq:1e ele ~rtilheria : Agora eleve est ar occupaclo o Porto pelos gene
raes das provmCias, po1s que fOl abandonado pelos facciosos, cleixanclo uma pro 
clamação em que se exhorta os habitantes á h armonia. Agostinho Luiz eleve estar 
muito proximo ele Coimbra. _ 

D eus guanle a v. ex.a Thomar, 16 ele junho de 1828 . =Ill. mo e ex . mo sr . in
t endente geral ela policia.= O corregeclor, D1·. Antonio Alçes ele Carvalho. 

l Aliás visconde de S. Jo~o da .Pesqueira , assim como visconde ele Peso el a Regua onde 
está simplesmente "elo Peso, . Nao rcctdicámos no t exto para conservar a {iclelicladc closdocmncntos. 
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Porl;aria 

AJunta provisoria. encarregada ele manter a legitima auctoridade de el-rei o 
senhor D . Pedro IV, attendenclo a. que o secretario encarregado elos négocios ela 
guerra, José Baptista da Silva Lopes, compõe parte ela delegação da mesma junta 
que_ vae marchar, e ao mesmo tempo tendo em vista que alguns negocias do ex
pecltente militar pre~;isarão de se:r expedidos junto da parte da junta provisoria 
que fica n'esta ciclade: determina, em nome do mesmo augusto senhor, que :fique 
~nca:Tegaelo provisoriamente elo expediente extraordinario militar, durante a au
s~ncm elo r eferido secretario, o sect·etario interino elos negocios da marinha, Anto
nio José ela Silva Paulet. 

16 
As. estaçõe,'3 competentes ao~clé pertencer o tenham assim entendido. Porto, 
de JUnho ele 1828. = (Seguen~-se as assigncdtwas) . 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclade ele el-rei o 
s~nhor ~- Pedro IV, sendo-lhe presente um requerimento de respeitaveis pessoas 
cl esta ctdade, em que pedem, não só a permissão ele formar um corpo militar, 
composto ele indivíduos da sua escolha, fardado e pago á sua custa pelo tempo de 
tres mezes, para ser empregado em tlldo quanto for conducente á defeza d'esta 
mesma cidade; mas tamhem que a junta nomeie uma commissão de homens pro 
b2s, }Jara acceitar as subscripções que forem concorrendo ~ cuidar elas distribni
çoes do soldo que elles proprios arbitrarem, do fardamento re mais economia elo 
batalhão : esta junta, deferindo a tão louvavel e patriotica pretensão, determina, 
em nome do mesmo augusoo senhor, que se form e o pedido batalhão e se eleve á 
força- que os subscriptores l)Odérem sustentar, para o qual se prestará o arma
:meuto e munições convenientes, e o chefe do estado maior proporá a esta junta, 
quanto antes, um commanclante habil para dar principio á- organisação e fazer 
tambem presente á mesma jLmta proposta r egular, logo que numero sufficiente de 
praças exigir a necessidade de offi.ciaes subalteTnns. A commissão economica, no
~ead:a para similhante fim, será cmnposta eleJo sé Henriques Soares, José Coelho 
· fessecler, Francisco Ribeiro ele Faria, João José Coelho e Manuel J oaqt~im Go
IUes Guimarães, ele cujo patriotismo é de esperar toda a ·activiclade e bom acerto. 

. As estações, a quem o cumprimento cl'esta pertencer, o tenham assim enten
chdo e fayam executar. Porto, em 16 de junho ele 1828. . ( Seguerrn-se as assigna
turas.) 

Officio 

(N.0 229) 

Ill. 1110 e ex .111 0 sr. - Acabo n'este momento ele receber a chamada circular d:e 
Nuno Barbosa ele Figueiredo, cuja copia tenl:o ?' _honra d~ transmittir inclu~a a 
v. ex. a, mui maravilhado de que o sobredito mchviduo se tivesse lembrado ele en
dereç~r um similhante papel, e não menos inclig·nad? ~o seu colit~úclo . A imitação 
do que pratiquei já para com os clois enviados brazileJ~·os, segundo a v. ex. a co~
s~ará pelo meu officio anterior, vou igualmente recambiar a Nuno Barbosa o on
g'mal da sua carta, assim como a nota protestativa impressa, que a acompanhava, 
a qual desde o dia 7 do corrente circulava já nas folhas francezas, e d'estas se 
copiára depois nas estrangeiras. 

. Deus guarde a v . .ex. a Berlim, em 16 ele junho ele 1828. ~Ill. 1110 e ex. 1110 sr. 
VIsconde de Santarem. =Conde ele 0Tiola. 

<.~i:rcula:r a que se refere o oflicio supra 

~ll. nJQ e ex. m<> sr. - TeU'tlo chegado o mon:e'nto de me _parecer que não pod~a 
contmuar a servir o governo actnalmente existente em Lisboa, em consequ:enma 
elos. acontecímeJ?..tos ali occorrielos, julgo conveniente communicar ~ _v. ex. a, pela 
cop~a da nota que acabo de dirigir ao conde de la Ferronays, mtmstro elos ~e~ 
gocws estrangeiros de sua magestacle christian'lssíma1 a maneira por que me clectclt 
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a cessar as minhas relações com o referido governo, dando assim um testemunho 
publico ela minha lealdade, e ela intenção em que estou ele guardar o juramento 
que prestei ao senhor D. Pedro IV e á carta constitucional, outorgada por sua 
magestaele á nação portugueza. . 

Deus guarde a v. ex. a París, em 5 de Jlmho de 1828. -In. mo e ex. mo sr. 
concl!'l ele Oriola. = Nuno Barbosa ele Figuei1·eclo. 

· Está cÇnforme. = llclefonso Leopoldo Baycwd. 

O.fficio 

(Exccrplo do n. 0 230) 

2. 0 As noticias que · chegaram d' esses tristissimos acontecimentos elo Porto, 
infestadas, transvertidas e apm·aclas pela tactica e pelo furOT jacobino de certas 
folhas, produziram grande sensação, e por isso mesmo armaram ainda mais o meu 
zêlo na defeza da causa elo senhor infante r egente, que, como servidor seu, me 1 

cumpre sustentar tanto mais vigoFosamente, quanto os ataques contra ella dirigi
dos se multiplicam e se vertem directamente contra sna augusta pessoa. Tenho a 
satisfaçã:o ele ver que se faz aqui justiça ao meu proceder, e que até .mesmo ha 
quem me coaêljuve já na clefeza de sua alteza real. Não me é por · ora ainda pos
sível determinar a v. ex. a o effeito que a linguagem de moderação, que ele boa 
parte me consta este ministerio acloptára, terá produzido, assim em Vienna, como 
em Londres; mas espero que brevemente me veja no caso ele o indicar com a 
possível exacticlão a v . ex. a . 

3 . 0 Sirva-se v . ex. a beijar humildemente, em meu nome e no dos empregados 
cl'esta legação, a augusta mão ele sua alteza real. 

Deus guarcle a v . ex.a Berlim, em 17 ele Jtmho ele 1828. - m .mo e ex .mo sr. 
visconde de Santarem. = Concle de 0Tiola. 

Portaria 

. A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridacle ele el-r ei o 
senhor D. Pedro IV, considerando a gra:o.cle affiuencia de negocias que tem oc
corriclo e que se acham a cargo elo secretario elo éxpecliente elos negocias elo r eino 
e fazenda, interinamente encarregaclo do expecliente elos negocios ecclesiasticos e 
justiça, e estrangeiros: em nome do mesmo aug usta senhor nomeia provisoria
mente ajudante elo ·seCl·e~ario elo expediente elos negocias ecclesiasticos e de jus
tiça, a Luiz Ribeiro de Sousa Saraiva, corregeclor ela coma.rca ele Vizeu. 
. As auctoridacles, a quem o conhecimento cl' esta. competir, o tenham assim 
entendido e façam executar . Porto, 17 de junho de 1828. = (Seguem-se as assi
gnatums.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclacle ele el-rei o 
senhor D . Pedro IV, em consequencia de terem os_ secretarias do expediente elos 
negocias ecclesiasticos e justiça, e dos estrangeiros, acompanhado, como membros 
d'ella, a delegação nomeada por portaria de 14 ele jtmho corrente: manda, em 
·nome do mesmo angustp senhor, que· todas estas repartições :fi<iuem interinamente 
a cargo elo secretario do expediente dos negocios do reino e fazenda. 

O secretario elo expediente elos negocias do reino e fazenda, e todas as aucto
ridacles a quem competir, assim o tenham entendido . Porto, 17 de junho de 1828.= 
(Seguem-se as assignatu?·as.) 

Decreto 

Sendo sobremaneira pre<...iso que com a breviªacle possível seja pnniclo c·om 
toda a severidade ela_ justiça o crime atrocissimo da per:fida rebellião, perpetrado 
por uma facção militar contra a minha r eal pessoa e auctoridacle; e que vingado 
o decoro ela nação, indignamente ultrajado, se restitua aos povos a paz e segu
rança, de que com escanclalo e horror ela humanidade barbaramente têem sido pri-
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vaclos, cumpre sem demora extinguir e aniquilar essa abominavel facção que é 
causa. ele tanto"s e tão gravíssimos males, a qual não pócle resistir ao valor e nu
mero das briosas e leaes tropas que tenho a incomparavel gloria de commandar, 
e eom enthusiasmo igual á sua fidelidade se empenham na justa causa ela salva
ção da patria, que Deus abençoa i sendo, porém, tão lisonjeiro para mim, como 
Tinf?rme aos generosos sentimentos ele met~ coração, poupar áquelles, que servem 
1 neliclos e enganados a dita facção, a infamia eb pena, e a effusão ele sangue, 
que bas~a ser ele port~1guezes para que eu me interesse em que não seja derra
mado, mncla me apraz o elar a esses menos criminosos um téstemunho de que 
fol~·o mais de render-lhes os braços pela clemencia elo que pela espada. E por isso 
181 J?Or bem perdoar aos solclaclos, cabos, officiaes inferiores e tambores que, ele
pondo. ~s armas, deixarem o partido elos r ebeldes e se apresentarem ás auctoricla
cles ~ll1tares ou civis, para serem empregados no meu real serviço, segundo o 
~estmo que 'eu for servido designar-lhes i e outrosim hei por bem que elo mesmo 
Indulto gosem os officiaes qtle assim abandonarem o partido dos rebeldes, ficando, 
p_orém, demitticlos elos postos que occupavarn, á excepção cl'aquelles que tiverem 
Sido chefes e cabeças ela rebellião, para os quaes não ha perdão, ha lei. 
. O conselho ele gqerra e as auctoriclacles competentes assim o tenham enten

ehclo e façam publicar e cumprir. Palacio ela Ajuda, em 18 ele junho ele 1828. = 
(.Com a n~brica do senha?' infante regente.) 

Decre-to . 
Hei por bem prorogar por mais quarenta dias, contados cl'aquelle em que foi 

publicado na Gazetct o presente decreto 1, o praso estabelecido no de 6 ele maio 
proximo passado, para dentro cl'elle se r eceberem aos mutuantes as quantiàs com 
qne quizerem concorrer para o emprestimo ele 1.010:500aooo réis, aberto pelo 
mesmo decreto de 6 ele maio. E sou, outrosim, servido permittir que no clito em
prestimo se acceitem, alem elos recibos elos officiaes reformados, monte pio e mais 
vencimentos ela thesouraria geral elas tropas e da marinha, todos os documentos. 
ele reclamações do monte pio; divida atrazada que tivesse origem elo quarto quar
tel ele 1822 em diante i dividas de reaes juros e ele tenças i liquidações de venci
mentos ele fardamentos que no. arsenal r eal elo exercito se passam aos soldados a. 
qtlem se dá baixa, vulgarmente chamados «baixas ele fundi.cão )) , com tanto .que o 
vencimento não exceda o ultímo ele abril elo corrente anuo;' assim co~o os bilhe
tes de ferias dos arsenaes reaes. 

O conde ela Lonzã, D. Diogo, ministro e secretario ele estado elos negocias ela 
fazenda, presidente elo thesomo publico e da jtmta dos juros elos reaes empresti
rnos, o tenha assim entencliclo e faça executar, expedindo as ordens necessa.rias. 
Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 18 dejunho ele 1828.=(Com a ?'ubn·ic(J; 
do senho1· infante regente.) 

Po:rtaria 

A junta provisoria encarr egada de manter a legitima anctorielade ele el-rei o 
senhor D. Pedro IV, julgando de muita utilidade, nas actuaes circumstancias, a 
formação ele um corpo militar, composto ele homens já disciplinados, e aptos ao 
serviço : determina, em nome do mesmo augusto senhor, que este corpo seja qr
ganisado na cidade elo Porto, compondo-se elas praças ele pret r eformadas, quere
cebem seus vencimentos pelas companhias ele veteranos e estejam ainda nas cir
c~nnstancias ele poder servir. E stas praças elevem apresentar-se no praso ele oito 
el1as, depois da publicação d' esta, no quartel general das armas elo partido elo· 
Porto, e sómente servirão por tempo c1e'quatro mezes, vencendo alem do seu soldo. 
ele reformados, que se continuará a abonar e pagar pelas respectivas companhias 
ele veteranos, na,s ·estações proprias, o pret, pão e etape como a primeira linha i e
quando antes do praso marcado tenham cessaelo os motivos que deram logar a 
chamar ás armas estes benemeritos militares, elles serão . expedidos a seus lares,. 
pelo eommanclante que se lhes destinar, sem clepenclencia ele alguma outra ordem ... 

1 Foi _publicado na follm official de 1 de julho. 
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0~; commandantes llos corpos ele veteranos, por onde estes reformados estão sendo 
abonados, farão saber esta portaTia, e r emetterão ao governo das armas elo Porto 
relações nominaes ele todos, observando aquelles que por circumstancias estejam 
no caso ele alistar-se. Os mesmos commanclantes elos corpos ele veteranos ficam 
responsaveis pelo abono cl'estas praças, quando ellas não concorram a alistar-se, 
para o que remetterão as r elac;ões elos .vencimentos ao mesmo quartel g·eneral, a 
fim ele se conferirem e auctorisar-se para se effeituar o pagamento. As praças 
comprehenclicla~; n' esta portaria, <lue se não apresentem no praso designado, fi
cam consicleraclas desaffectas {t legitimidade ele el-r ei o senhor D. Pedro IV e por 
consequencia excluídas dos vencimentos que percebiam como reformadas . 

As estações competentes, a quem o conhecimento cl'esta pertencer, assim o 
tenham entendido. Porto, 18 ele junho de 1828. = (Seguem,-se as assignatlwas.) 

Portaria 

A junta provisoria encanegacla ele manter a legitima anctor i clacl~ ele el-rei o 
senhor D . P edro IV, sendo-lhe presente a informação elo desembargador a cujo 
cargo se .acha o governo elas justiças ela r elàção e casa do Porto sobre o .requeri
mento em que os bachareis José ela Silva Passos e Manuel ela Silva Passos se 
queixam da nullichcle com que foi tirada uma segunda devassa, pelos aconteci
mentos populares elos fins de jLllho do anno proximo passado; e constando pela 
mesma informação que tal clevassa não apparece, não iJoclenclo por isso formar-se 
a respeito d' ella juizo seguro : manda ·declarar, provisoriamente, em nome elo 
mesmo augusto senhor, que devendo e poclenclo unicamente proceder-se crii!linal
mente pelas culpas existentes, e não apparecendo, como não apparece, a indicada 
devassa, eleve em direito considerar-se como se a não houvesse, e como tal sem 
ref01·encia alguma a ella se eleve correr a folha ele todos contra quem se proce
desse. No caso que de futuró appareça a mencionada devassa, suspenso qualquer 
procedimento, o dosem bargador governador das j tlstiça.s dará immecliatamente 
parte, para que o governo delibere nos termos legaes sobre a invasão que foi feita 
no poder judicial. . 

O desembargador a cujo cargo está o governo elas justiças ela r elação e casa. 
elo Porto, e as auctoridacles a quem o conhecimento cl'esta competir, o tenham 
assim entendido e façam executar. Porto, 18 ele junho de 1828. = (Seguem -se cts 
assignaftwa.s.) 

Ofilcio 

In. mo e ex.mo sr. -A junta provisoria encarregada ele manter a legitima au
ctoriclade de el-rei o senhor D. Pech·o IY incumbe-me de expressar a v . ex.• 
quanto lhe são agraclaveis as noticias de L onch·es trazidas hoje pelo brigue ele 
guerra britannico P1·oeris) saído de Lisboa no dia 16 elo corr ente. 

A junta contou sempre com os esforços ele v. ex. • a bem da justa causa do 
nosso rei, tão ignominiosamente tratado por um partido qtle faz o escanclalo de 
todos os povos civilisados. ' . 

Em seguimento elo que a v . ex. a tem sido communicaclo, a verdade e o bem 
do serviço de el-rei exigem que v . ex. a de novo seja francamente informado de 
q.ue a junta provisoria tem posto_ em acção todos os recursos para fornecer q exer
cito, e que se a maior parte dos corpos que estão debaixo da obecliencia elo par
tido inimigo imitar os seus companheiros ele armas, t ell], em breve tempo ele trium
phar a causa ele .el-rei; porém, que, se não for possível conseguir a deserção 
cl'elles, &'r~n~les drffi.culclades ha a vencer. A o.ccupação ele Lisboa põe á disposi
ção elos mm;ngos as . r~nclas principaes, os· arsenaes e os mais importantes r ecursos 
da J?Onarclua. A ~arm~a J?Ortugueza está presentemente incumbida ele opprimir 
as hberclacles patnas e. ele fazer gu erra ao seu rei. O bloqueio cl'este porto era fa
cil de prever, como ~JUnta teve occasião ele expor a v . ex.• na primeira oppor
tuniclq.cle de commumcação que se lhe offereceu. Outra cousa não se poclia esperar 
ele um 1Jarticlo que tem posto em acç~o todos os meios ele derribar a auctoTidade 
real, servindo-se elo transtorno dos pl'lncipios mais sagrados da religião e ela moral 
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para corromper os povos. É forçoso declarar que das classes do clero, ele alguma 
nobrez-a ela côrte e grande parte cl'aquella das provincias, e ela multidão dos em
pregados; recrutam os inimigos ele el-rei o exercito principal com que tem sido 
atacada a magestade elo senhor D. Pedro IV. 
b . A jtmta, offerecenclo-se-lhe occasião de fazer chegar a v. ex. a este officio pelo 

ng·ue P1·oeris) r eclama novamente a intervenção de v . ex.a a fim de conseguir 
os_ soccorros indispensaveis de tropas e de dinheiro . Quaes sejam os meios apro 
p~·Iados lJara r eclamar elos alliados de sua magestacle íidelissima estes soccorros, 
eis o. que a jm1ta se abstem ele indicar a um diplomatico tão illustraclo e a um 
estadista tão amante ela sua patria e tão fiel ao seu soberano . E v. ex.", melhor 
~o que a junta, o pócle commnnicar ele accordo com aquelle.· ministros de sna_ma
oCstacl~, r esidentes nas côrtes ela Europa, que a v . ex ." merecerem confiança. 

A Junta tem seguido passos ele verdadeira moderação, até na denominação 
(ne tomo u. Debaixo cl'este ponto ele vist.'t achou conveniente abster-se da forma
ld.a_de ele enviar creclenciaes Oll de empregar meio algLlm ele communicação q~1e 

jxcitasse difficnldades aos empregados diplomaticos . Ella tem calculado, com a 
ealdacle_ propria ele corações pórtuguezes, que todos, em qualqtler situação em 

que estiverem, hão ele contribuir para a g loria elo seu legitimo rei, bem como 
c?nhece a clifficuldacle de infundir ele r epente principias de honra e fidelidade 
n
1 
aquelles que se tiver em vendido ao partido inimigo de el-rei e ela prosperidade 

c e Portugal. 
r:t:rausmitto a v . ex." a collecção da Gazeta official desde o 1. 0 do corrente, e 

esta mformará v . ex." com particularidade das providencias que têem sido dadas . 
A junta, cle:ejanclo animar e tornar mais promptas as operações elo exercito 

ac~ualmente em Coimbra, que deve procurar abrir· o caminho ela capjtal, e re-
001ando que algum acontecimento. interr ompesse as communicações com elle, no
meou- de entre os seus membros uma delegação, que eleve chegar hoj e a Coimbra 
e acompanhar em seguida o exercito. 

1 
N'esta cidade elo Porto, porém, continúa a permanecer a junta provisoria, e 

e la não poupa trabalhos nem sacrificios para levar ávante a leg·itima causa em 
que está empenhada. 
b Tendo o clr. Joaquim Antonio ele ]fagalhães segtúclo a delegação como mem
.r? cl' ella, fiquei eu interinamente encarregado do expediente dos negocios estran-

geu·os, o que participo a v. ex.a para seu conhecimento. · 
Aproveito esta occasião para renovar a v. ex." os protestos do ·meu antigo 

resl)eito, maior estima e consideração. 
Deus g·uarcle a v. ex.a, etc. Porto, 18 de junho de 1828.-Dl.mo e ·ex.mo 

sr. marquez ele PaJmella, embaixador ele sua magestacle fidelíssima junto {L côrte 
de sua magestacle britannica. = ll!fanuel Antonio Vellez Cctlcleim Castel-Bmnco. 

Extracto 

, Porto, 18 ele junho.- Por noticias vindas_ ela cliv_isã? volan~e. c~nsta . ter o ~o-
1 onel Vasconcellos tomado o commando da brigada hge1ra. O 1mm1go tmha fmto 
alguns reconhecimentos sobre Pombal, Reclinha e Venda ela Cruz. O batalhão ele 
caçadoi·es n .0 6 repelliu em Som·e um esquadrão ele cavallaria n .0 7, e conseguiu 
trazer para a pagacloria 3005000 réis que se clestinav.am para Leiria. Os batalhões 
ele caçadores n .05 10 e 12 .dispersaram sobre a ·estrada velha uma guerrilha que 
;ncl~va proxima do r egimento n. 0 20, que é commanclaclo pelo general r ebelde 
1 ahia. A g uerrilha deixou alguns elos seus mortos no campo, e armamentos . 

Officio 

b E::. ma junta: - ~ commanclante e todos os indivíduos que com~õem o pr imeiro 
atalhao ele vohmtan os r eaes elo senhor D . P edro IV, vem r espeitosamente, pe

rante esta ex.ma j tmta, agradecer a contemplação com que v . ex.a o honrou man
dando-o fornecer ele etape durante o tempo que o mesmo batalhão esteve estacio
nado em Vallongo e suas immecliações, não podendo o mesmo batalhão recusar 
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(como desejava) de 1'ecebe1' aquelle ferrnecimento, etn conseqnencia ela falta ele· vi
veres que sempre se encontram em marchas. 

Agora, porém, que o r eferíclo batalhão se acha n 'esta ciclacle, aoncle todos 
têem as suas casas, e desejando, .quanto lhes for possivel, ser em por todos os mo
elos uteis á causa ela legimiclacle ele el-r ei o senhor D. P edro IV, e ela carta e eco
nomja ela nação, espontaneamente e ele bom grado offerecem á mesma o forn eci
mento que esta ex.ma jLmta lhes mandava distribuir actualmente, e só o acceitarão 
tendo o batalhão, . ou parte cl' elle, ele marchar para fór a da cidade . 

Digne-se v . ex. a acceitar esta pequena offerta e contar com os serviços e vi
das ele todos os inclivicluos que o compõem, a bem ele tão sagrados obj ectos. 
· Quartel no Porto, 18 ele junho ele 1828.-Ex .-ma junta provisoria ela cidade elo 
Porto .=11fanuel Gomes dos Santos, commanclantc elo primeiro batalhão ele volunta
rios reaes do senhor D. Pedro IV. 

Aviso 

Sua alteza real o ser enissimo senhor infante r egente ha poÍ· bem designar o 
dia ele segunda feira, 23 elo corrente, pelas tres horas da tarde, para se proceder, 
em uma elas salas elo palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, ao solemne acto da 
abertura elas côrtes geraes que tem mandado convocar. O que se faz publico, por 
ordem elo mesmo senhor, para conhecimento ele todas as pessoas que elevem con-
correr ao refericlo acto. ' 

Secretaria de estado dos negocias elo reino, em 19 ele junho ele 1828. = 
José Antonio de Oliveim Leite de Bm·ros. 

Ha.bitantes de Villa Nova ele Gaia: - A junta provisoria encarregada ele man
ter a legitima auctoridacle de el-rei o senhor D . P edro IV, convencida elo vosso 
extremoso zêlo pelo r ei · legitimo e pela patria, e esperando que a companhia de . 
voluntarios d'esta villa seja augmentacla pelos honrados habitantes cl'este clistri
cto, determinou, em nome elo mesmo augusto senhor, por portaria ele 26 ele maio, 
que a mesma companhia passe a formar-se em um batalhão clen0minaclo «bata
lhão de voluntarios elo senhor D. Pedro IV, ele Vílla Nova de Gaia, com o n . 0 3 )), 
concedendo a toclos qne se unirem ás nossas fileiras isenção ele recrutamento 
da }Jrimeira e segunda linha, em conformidade ela portaria ele 25 do mesmo 
mez. 

Villanovenses! Ainda são recentes os dias em que déstes ao munclo o mais 
heroico exemplo de valor e ficleliclacle, quando unidos aos honraclos portnenses, 
em defeza ela causa publica e elos direitos elo soberano o senhor D. P edro IV, co
bristes de vergonha e opprobrio os sectarios elo erro, os chefes da r ebelliã.o, ~1m 
punhado ele regicidas, que, com as armas do despotismo, ousavam insultar a honra . 
e a virtude, e acarretar sobre nós todos os males elo universo! 

Patrícios! Amigos ! A patria agora, mais que nunca, r eclama o auxilio elos -
nossos braços .: agora, mais que mmca, cmnpre ao ciclaclão honraclo defender a 
legitimidade elo magnanimo e grande monarcha elos lusitanos, o senhor D. P e
clro IV; instaurar a harmonia elas famílias lJerturbacla ; sustentar illesa a t ranquil
lidade publica, e cooperar para a felicidade nacional. E a quem, mais elo que a 
nós, villanovensesr cumpre auxiliar tão nobre empreza ? Eia, pois ; correi aos nos
sos braços; revesti-vos ele novo cl'aquelle valor e hombriclacle que tanto vos cara
cterisa e que n~o r econhece a palliclez ela morte. lVIostremos ao munclo, e, mais 
que tudo, aos VlS escravos, que ainda em nossas veias circula o sangue luso, que 
outr'ora ao throno ergueu o primeiro Affonso, e que a espada que inundou ele 
sangue o Omique vem hoje de novo vingar o r ei e a 1_:>atria. A causa é lTI UJis que 
justa; pressurosos vincle consummar a· obra magestosa que ha poucos dias r enovou 
o Porto, e então a confiança que com nobre clistincção tendes merecido ao go
vemo.; a convicção elos eternos principias ele granrleza e liberdade; a opinião, 
finalmente, que haveis grangeaclo, será solemnemcntc authcnticach com o valor 

_ t Não tem data, mas foi 1mblicacla a 19 ele junho. 
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de nossos braços, com o sangue de nossas veias, mas correndo de mescla com o 
sangu_e de nossos ipJplacaveis inimigos ! 

~Il~a.novenses, viva o senhor D. Pedro IV; viva a senhora D . 1\l[a.ria li; viva 
ahrehg1ão ele nossos maiores; viva a carta constitucional.= Os volwztarios do se
n 01· D . P edro IV, de Villa Nova de Gaia . 

.Portaria 

A junta provisoria encarregacla ele manter a legitima anctoridade de el-rei o 
~enhor D . Pech·o I\, tendo determinado, por portaria ele 13 elo corrente mez, a 
armação ele um corpo composto de indivíduos que serviram na guerra peninsu1ar 

e na campanha ele Montevicleu, c que tiveram as suas baixas : determina,. em 
~ome elo mesmo augusto senhor, que este corpo seja denominado «reaes fusileiros 

b
c ~ D. Pedro IV »1 e que o seu fardamento seja ele saragoça com gola e canhão 
Ianco. 

t As estações competentes, a quem o conhecimento cl'esta pertencer, assim o 
euham entcnelielo . Porto, 19 ele junho ele 1828 .=(Segt6em-se as assignatums.) 

Ofiicio 

. lli. mo sr. - O abaixo assignaclo, consul do imperio elo Brazil, havendo en
";taclo ao commanclante elas forças navaes portuguezas no bloqueio elo porto d'esta 
Clclade, o officio que por copia enviou a v. s.a em 14 do presente, .foi rej ei
i~cla_ por aquelle commandante sua recepção, pela rasão expenclicla na nota ele 

b, mclusa, do piloto ele numero d'esta barra, Joaquim Luiz de Sonsa, que o 
conduzia. 

o abaixo assignaclo protesta ela maneira mais solemne e efficaz contra os actos 
d~ tal bloqueio, que possam prejudicar clirecta ou inclirectamente a livre commu
lllcação da navegação e commercio das embaTcações dos subclitos ela sua nação 
com esta cidade. 

O abai~o assiguado, communicanclo a v . s.a· esta nccessaria medida elo dever 
elo .seu emprego e logar, roga de a levar ao conhecimento ela ex.ma junta provi
sl:·1~, e ~lar a extensão de publicaçfLo quo for possi vel, dignando-se acceitar ~ ex
p tclta declaração ele sua partictllar consideração á pessoa de v . s. a 

Deus guarde a v . s ." Porto, 19 de jtmho ele 1828. - rn.mo sr. clr. Joaquim 
~tonio ele 1\Iagall.ütes, secretario ela juuta provisoria encarregada ele manter a le
gtttma auctoriclacle ele el-rei o senhor D . Pedro IV, na repartição elos negocias 

' estrangeiros.= Antonio ela Silva Calclei?·ct . . 

Documen t o a que se refere o officio supra 

_ TIL mo sr . consul do imperio elo Brazil: -Participo a v. s. a que, tendo recebido 
tlm . o:ffi.cio para ser entreg·ne a bordo ela cor veta CybelleJ commandante José Gre
gono P egado, passei immecliatamentc a seu bordo; porém elle, tendo declarado 
que toclas as communicações estavam interceptadas com esta cid~cle e por to, não 
podia acceitar o o:ffi.cio, cujo' tenho a hom·a ele tornar a remetter a v . s . a para sua 
mtelligencia. 

Deus guarde a v . s.a S. João da Foz elo D ouro, em 15 de junho ele 182~.= 
Joaquim Ü6iz ele SottSC6J piloto elo numero ela barra. 

Circular 

O abaixo assignado, consul elo imperio do Brazil, t em a . .aom·a de enviar a 
v-. s.a tres exemplares elo protesto d'esta clat~, que achou dever fazer , por motivo 
c~ bloqueio d'esta barra pelas forças navaes :por tuguezas, e roga a v . s. a a atten
çao de dar-lhe a consideração que merece, fazendo-o sciente ao governo ele sua 
magestacle brit~nuica. O abaixo as ignaclo aproveita a occasião que este motivo 
offerece para declarar sua particular e clistincta consideração pela pessoa e cara
cter de v. s .a 
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Deus guarcle a v . s.a Porto, 19 de junho ele 1828. = Antonio da Silva Cal· 
deira. = Sr. João Crispim, consul de sua magestade britannica '1• 

Protesto 

Constando ao abaixo assignado, consul do imperio do Brazil, achar-se blo
qm~ado o porto el'esta cidade pelas forças_ ~a;aes portuguezas, enviada~ a esse :fi~ 
pelo actual governo de Lisboa, e tenclo dmgido ao commanelante elo ehto bloquelO 
a nota a baixo transcripta, n. 0 1, foi recttsada sua recepção com o fundamento de
clarado na ele n. 0 :Z, que lhe dirigiu o portador cl'aqnella nota2. 

Não podendo, portanto, o abaixo assiguaclo obter solução do que -por ella pro
curava saber cl'aquelle commanelante, nem communicar com o governo ele Lisboa 
a este r espeito, pela interrupção ele communicação em que se ac ha esta com 
aquella cidade, julga elo sen dever, no logar que occupa, protestar, como por esta 
protesta, da maneira mais solemne e efficllz, contra os actos ele tal bloqueio, e 
quem o ordenou e executou sem legitima acç?Lo ·e prévia declaração, que possam 
prejudicar directa ou indirectamente a livre communicação ela navegação e com
mercio elas embarcações elos subditos de sua nação. 

Porto, 19 ele junho de 1828. = Antonio dct Silva Caldeim. 

Extra c-to 

Porto, 19 ele junho, <Ís oito horas da noite. -- Publica-se com a possível bre
vidade os felizes acontecimentos que se conseguiram com os movimentos das co 
lumnas que d'esta cidade foram expedidas. O coronel Cayolla alcançou esta ma
nhã dispersar grande parte ela g·ente que debaixo elo commanclo ele Gabriel Antonio 
Franco ele Castro se achava postada junto ela posição ela capella ele S. Bartholo
meu, cobrindo a estrada ele Pena:fiel. O mesmo coronel avisou a columna do te
nente coronel Fonseca Lobo, qtte se achava em Gltimarães, depois ela bem diri
gida marcha qne hontm:q. havia effectnaclo, para obrar em combinaç?io sobre os 
dispersos. A artilheria da columna elo coronel Cayolla fez grande effeito. Tres 
soldados elo batalhão n . o. 11 ele caçadores, que se achavam prisioneiros, vieram 
unir-se aos seus leaes camaradas, e cl' elles teve o· coronel Cayolla noticia de que 
o regimento n . 0 12, que estava em Gatiães, se achava em desordem e confusão. 
O coronel continuava o movimento sobre o inimigo, o qual em clebanclada se di
rigia para Canavezes. Os moyimentos ela columna elo tenente coronel Fonseca 
.Lobo obrigaram a gente que se pretendia reunir em Braga a retirar -se d'aquella 
cidade com precipitação. 

O.Jficio 

(N. 0 3 rcscrva~o) 

Iltmo e ex.mo sr. - No meu officio n .0 2 informei a v. ex .a ela minha cor
responelencia com o encarregado ele negocias N uno Barbosa, e fiquei ele com-

1 Na mesma conformidade, ?mttcttis m1ttwnclis, para os consules, das Cielaeleo Anseaticas, João 
Uhristiauo Kopke; Estados Poutificios, José Luiz Guem er ; Estados Unidos ela America, :Ma
nuel ele Clamouse Browne; Prussia e Suecia, Antonio Maia; e vice-cousules, de Austria, João 
Ribeiro Braga; Dinamarca, Christiauo Nicolatl Kopke; l<'rauç.a, João Mallen; Hespanha, José 
Hoelrigues Casaes; Napoles, José Joaquim Vaz de Guimarães; .Paizes Baixos, Daniel Bull; 
Russia, Frederi<:o Vanzeller; Sardenha, Manuel Isola. 

2 .Uma cs.tá a pag. 674, outra é assiguacla por Joaquim Luiz de Sousa e iclentica á ela pag. 
antenor, por 1sso torna-se clesnccessaTio reprocluzil-as aqui. 

A circt~lar dirigida por Joaquim Antonio ele Magatlhães aos consules estrangeiros (vlcle 
p_ag. 663) cl~z que um dos navios elo bloqueio pa.recia ser o brigue h~fantc D . Sebastião, mas va
nas memonas elo t empo mencionam em logar el'elle a corveta Lcalclacle, como julgâmos mais 
exacto, á vista elos registos marítimos. Este ultimo vaso de guerra entrou a barra de Lisboa em 
9 de julho, ele onde saíra a cnlzar sessenta clill.s antes, sob o co=anclo elo capitão ele fmgata 
João Pedro No lasco da Cunha; o brigue allucliclo, de que era commandantc o primeiro tenente 
José da Costa Couto, transpoz o T ejo, para o dito fim, a 15 do mesmo mez, regressando a 22, 
data em que tambem aportaram aqui as corvetas CJ1bellc e Urania, o brigue Nept1mo e diver 
sos hiateE? , procedentes elo Douro. O brigue P?·oviclcncia, qne estava na Figt1eira em serviço 
identico, tendo por chefe o capitão tenente Francisco ele Paula Borges ela Silveira, chegou às 
a.guas de Lisboa no dia 7. 
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lllunicar a v . ex.a a resposta que d'elle tivesse relativamente á entrega do ar-
chivo. . . 

No dia immed.iato ao elo meu officio tive e:ffectivamente a dita r esposta, na 
q~lal me significava o encarregado, que, não obstante ter cessado as suas func
çoes e n[o reconhecer a r egeucia ele sua alteza, comtudo se julgava empregado 
elo senhor r ei D. Pedro, e como tal guardava o archivo pertencente a sua ma
gestacle fidelíssima ; tenclo eu, pois, feito o que me competia, r esta-me unicamente . 
fazel-o _sabei· a v. ex.a, a fim de que o faça constar a sua alteza: o serenissimo 
senhor mfante regente em nome ele el-rei . 

. Do meu ultimo officio· poderia v . ex. a colligir qual era a minha posiçfto n' este 
Paiíl, a qual, porém, ainda clepois se tornou mais cli:fficil por se ter julg·aclo como 
certo que . as minhas credenciaes e instrncções eram em nome elo senhor infante 
e não em nome ele el-rei. D ebaixo cl'esta hypothese as cli:fficulclacles de faltas com 
os ministros se augmentaram; poclendo, .comtuelo, fallar com mr. ele Neuville, com 
elle convim que o unico meio e o mais franco era declarar a verdade; assim, por
tanto, o fiz, manclanclo pôr nos jornaes uma declaração de que, tanto as minhas 
creclenciaes como instrucções, er am em nom e ele el-rei D . Pedro; antes, porém, 
ele a_ mandar para a imprensa, assentei ele a pôr na presença ele sua magestade 
el-re1 ele França, a fim ele saber se era ela sua approvação, e foi-me respondido 
qu~ s.ua magestade e o ministerio muito se contentavam da minha franqueza, e 
lllcuto satisfeitos ficavam de saber c1ue era unicamente em nome de el-rei que o 
ienhor infante se tinha lemhi:ado de . mandar acrlÍ o seu representa~te i e mr. ele 
a F erronays, com quem fallGI, me cl1sse que, nao obstante as r elaçoes com Por-

tugal estarem interrompidas, elle me asseverava que se lisonj eava ela escolha que 
sua alteza tinha ele mim feito i sentindo, portanto, mtlito terem cheg-ado as causas 
a ponto ele me não poderem receber. 

Já ·v . ex." verá, portanto, c1ue a declaração que fiz muito diminuiu as diffi
culclacles que contra mim se apresentavam, assim como justificou o governo Lle 
sua alteza para com o ele sua magestacl e christianissima. E spero merecer a appro
v:ção ele sua alteza, a quem julgo ter feito n'este momento um serviço, ainda que 
nao fiz mais elo que demonstrar a verdade e desmentir intriga·s contra mim e con
tra as intenções de sua alteza . 
. Deus guarde a v . ex. a París, em 19 de junho ele 1828. - In. mo e ex.111 0

• sr. 
VIsconde ele Santarem. =Conde ela Ponte. 

Despacho 

(N.0 4 resmado) 

Tive a honra ele levar á presença ele sua alteza r eal o serenissimo senhor in
fante r egente os o:fficios de v. ex.a n .05 1, de 13 de maio passado, e 220, 221 e 
222, e o u. 0 217 ela serie ostensiva. 

Quanto ao assumpto tratado no ele n . 0 1, á cerca ela conducta elos empregados 
cl' essa legação, foram mui liso'njeiras a sua alteza real as informações que v. ex." 
clá dos r eferidos empregados. 

Sobre a materia expendicla em o n .0 220 já. constava aqui cl'ella pelos officios 
ele Gibraltar, Lonclres e Paris . 

_Tenho, finalmente, que significar a v. ex." que fi_zeram em sua alteza r eal a 
lllars agradavel sensação as r espostas que v . ex. a deu ao conde ele Bernstorff em 
a, conferencia que teve com aquelle ministro pelos acontecimentos que occorreram 
n_ esta côrte em o dia 26 de abril passado, e ela qual v. ex . a refere as particula
rrdades no seu reservado n . 0 221, e principalmente pelos soliclos fundamentos elo 
llos~o cli1·eito publico, com que v . ex.a r eforçou a sua contestação. V. ex." em oc
casrão opportnna receberá as convenientes instrucções sobre o assumpto principal 
dos negocias do paiz . Sua alteza r eal espera e conta com o saber e lealdade de 
v. ex. a, que se empenhará constantemente em nm assumpto tão justo e o uuico 
q~e pócle consolicla.r a monarcbia portugneza e restabelecer a paz e tranquillidacle 
neste reino, tão abalado com os estragos ela r evolução de uns poucos de annos. 

Sua alteza r eal espera, pois, que v . ex." haj a ele buscar todas as occasiõcs 
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que podér aproveitar para convencer o conde de Bernstorff ela necessidade elo re
conhecer esse gabinete aquelles mesmos princípios que formam o ser constitutivo 
elos portuguezes clm·arite sete seculos, princípios que não aclmittem a funesta icléa 
ele prescripção, e que o espírito ela r evolução, em os ultimos dois annos depois 
elo deploravel acontecimento ela morte elo senhor r ei D. João VI, com seus mane
jos exterlilQS pôde fazer cumplice {L face elo mundo, mas que a nação tem um in
disputavel clireito a r ecobrar a permanencia de seus usos, leis e liberdades. 

D eus guarde a v. ex.a Paço ela Ajuda, 20 de junho de 1828. ·visconde de 
Sa.nta1·ern. -= 111. mo e ex. mo sr . conde ele Oriola. 

Portaria 

A junta provisoria encarregada ele mantel' a legitima auctoriclacl~ ele el-rei o 
senhor D. Peclro IV, sendo-lhe presente . o officio elo vice-reitor da universidade 
ele Coimbra, em que propõe se os estudantes brazileiros que pegarem em armas 
elevem gosar ela mesma graça conceclicla pela portaria ele 23 ele maio elo corrente 
anno ; e constando-lhe · que muitos dos mesmos estudantes se têem já alistado: 
manda, em nome do mesmo augusto senhor, que a referida graça, não obstante o 
lapso ele tempo, aproveite igualmente a todos os estuclantes brazileiros que, pe
gando em armas, correrem a defender os direitos elo seu e nosso soberano . . 

O vice-reitor da universidade de Coimbra o faça executar. Porto, 20 de junho de 
1828.= (Segttem-se as assignatums) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter ~ legitima auctoridade de el-r ei o 
senhor D. P edro IV, sendo-lhe p1<esente a informação elo clr . Joaquim Maria ele 
Andrade, vice-reitor ela univer sidade ele Coimbra1 sobre a legalidade com que em 
29 de abril elo presente anno haviam sido riscaclos varios estudantes ela mesma 
universidade; e conhecendo por ella que a pena por tal modo imposta aos ditos 
es tudantes fôra prematura, intempestiva e até injusta, principalmente para com 
alguns elos mesmos estnclantes, quaes os pronunciados em uma devassa· intitulada 
de r esistencia, porém cujo verdadeiro fundamento era o devido amor que elles 
mostravam por seu leg·itimo r ei: manda, e1.n nome elo mesmo augusto senhor, e 
conformando-se em tudo cóm o parecer elo mesmo vice-reitor, que toclos os estu
dantes pronunciados na chamada devassa de resistencía, aberta em 3 ele maio 
ultimo, sejam immecliatamente r estihú clps a matricula e a todos os seus direitos 
acaclemicos; quanto, porém, aos mais, se sobreestar á na disposição da portaria por 

. que foram riscados, até que, dada sentença definitiva sobre as culpas ele cada um, 
possa a universielade julgar com cqnhecimento de causa quaes são aquelles que 
deve expulsar elo seu gremio . 

O vice-reitor ela univer sidade ele Coimbra e o conselho de decanos o tenham 
assim entendido e executem. Porto, em 20 ele junho ele l 828 .=(8eguem-se as 
assigncttums.) 

Ex-tra c-to 

Coimbra, 20 ele junho . - Hoje, pela uma hor n: ela tarde, foi uma deputação da 
universidade, composta elo vice-reitor c lentes mais antigos de cada ·uma elas fa
culdades acaclen:íicas, comprimentar a delegação da suprema junta provisoria en
carregada ele manter a legitima auctoriclade ele el-rei o senhor D . Pedro IV, que 
hontem tinha chegado a esta cidade. 

Á hora dada se apresentou a deputação no paço episcopal, aonde a dita dele
o-ação ·tem o seu quartel, e, sendo logo int roduzida com todas as formalidades e 
~ttenções proprias da civilidade e delicadeza elos membros ela mesma deputação, 

-lhes dirigiu o vice-reitor, clr. Joaquim Maria ele Andrade, a seguinte falia : 
aA universidade ele Coimbra, representada pelos lentes mais antigos das r es

;pectivas faculdades acaclemicas, tem a honra ele se apresentar a v. ex. 38 para lhes 
offerecer a clevi~la homenagem do seu mais profundo respeito, consideração e obc
cliencia. 
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<tHonrando-se ha seeulos ele ter por seus protectores os legítimos monarchas 
portugnezes, tem :1 mais completn satisfação em se congratular com "ir. ex. as pela 
honrada e gloriosa empreza ele manter os imprcscriptiveis direitos do primogenito 
dos nossos reis, elo legitimo herdeiro do throno portuguez, declarado por seu au
gusto pae; elo generoso bemfeitor da nação portngueza, do restaurador e assertor 
dos seus antigos fóros ; c, emfim, elo pac ela patria, o senhor D . Pedro IV, nosso 
augnsto soberano, e os ela sua adorada filha a senhora D. Maria II, rainha de 
Portugal. . 

«Fiel aos seus antigos votos, a uni versidacle el e Coimbra roga a v . ex. as que 
se dignem consiclerar os que acaba de exprim.il·, como aquelles que professa a 
pm-te melhor e mais sã d'esta academia . >> 

A esta falia respondeu o ex .'" 0 sr. vice-presiclente .Duarte Guilherme F erreri, 
recolhendo com nobre affabilidacle as protestações ele fidelidade que a universi
d_acle lhe exprimiu, e promettenclo levai-as á presença da. suprema junta proviso
na, para as fazer constar a sua magestacle o senhor D. Pedro IV. 
. Acabada a entrevista, a deputação foi despedida com toela a etiqueta, e se re

tirou com o nobre cortejo com qtle tinha ido. 

O senhor infante regente determina que v. m. c& faça .ilnmecliatamente proce
der a sequestro em todos os bens existentes no seu districto, pertencentes ás pes
soas que notaria e indubitavelmente têem tomado parte na rebellião que teve 
principio na cidade elo Porto em o dia 16 do proximo passaelo mez de maio; ex
pedindo v . m.ca para esse effeito as convenientes 01·clens aos magistrados d 'essa 
comarca, seus subordinados . 

D eus guarde a v . m.cê Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 21 de jtmho 
ele 1828. =Ütiz de Paula Fti/J'tado de Cast?'O do Rio de .ZJ!Iendonçct. = Sr. corre
gedor da comarca ele A viz 1. 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclade de el-rei o 
senhor D . P ech·o IV, attendenclo á impossibilidade em que se acham ele promove
rem e fi.scalisarem seus pleitos e causas forenses todos os individuas empregados 
no ·erviço elo exercito, a favor da legitimidaele elo mesmo augusto senhor : manda 
em seu nome c ele conformidade com as leis existentes, que se suspendam as cau
sas cíveis ou crimes elos. mesmos indivíduos dmante as actuaes circumstancias . 

O clescmbargaclor, a cujo cargo se acha o governo elas justiças da r elação e 
casa cl'esta cidade, e mais auctoriclades a quem a execução cl'esta pertencer, o te
nham assim entendido. Porto, 21 de junho ele 1828. = (Seguem-se as ctssignatu
ras:) 

Edital 

O dr . J oaquim Maria ele Andrade, freire da ordem ele Christo, conego magistral 
ela sé de L eiria, lente da faculclade de mathematica e vice-reitor da universi
dade de Coimbra. 

Faço saber que, parecendo estranho á delegação ela junta provisoria encarre
gada de manter a legitima aLlctori.clade ele el-r ei o senhor D . Pedro IV, ora resi
dente n' esta cidade, que, tendo cessado h a tanto tempo as aulas, se eneontrem 
ainda varios estudantes ele batina., fazendo um contraste desfavora.vel com o brioso 
comportamento 'elos seus condisciimlos armados, parecendo espectadoi·es indiffe· 
r entes da gloria da sna l)atria, e encobrinclo com o honraélo habito academico a 
sua indecente ociosidade : hei por bem determinar que nenhum estudante use 
mais elo elito habito até a nova abertura elas aulas, e todo o que for achado com 
elle, depois ele tres dias da data cl'este, seja preso e obrigado a retüar-se da cidade. 

1 Na mesma conformidade c data se expccliram avisos a todos os outros corregedores das 
comarcas do reino. 
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E para que chegue à noticia de todos mandei affixar o presente. P aços reaes 
das escolas, :::!1 de jnnho ele 1828. Eu, Vicente José de Vasconcellos e Silva, se
cretario; o subscrevi.= Joaquim Mct?"ia de AnclTade} vice-reitor. 

O:rde :tn. de divisão 

Quartel general em Coimbra, 21 ele junho ele 1828. - S. ex .a o sr. bri
gadeiro general Saraiva , ·cornmandaute da divisão volante , não querendó r e
tardar aos corpos, que tem a honra ele commanclar7 as vantagens que hontern 
alcançaram as armas ele sua mag~stade el-rei o senhor D . P edro IV, manda 
declarar á divisão, que, tendo sab1do que no dia 18 um corpo ele cavallaria, se
guido pelo r egimento ele infanteria n. 0 22 e milícias ele Aveiro, e algumas ele Sou
r e, assalariadas pelos inimigos elo nosso legitimo r ei e ele todos os fi eis portugue
zes, se haviam querido .estabelecer na villa el e Som·e, mandou que na madrug·acla 
ele 19 para 20 fo ssem surprehendidos . D estinou s . ex . a para esta em preza o 
sr. tenente coronel João Schwalbach, orcl enanclo-lhe que levasse debaixo ele stfas 
ordens os batalhões de caçadores n. os 3 e 6, e um batalhão elo 9 ele infanteria e um 
esquadrão ele cavallaria ele todos os corpos da brigacla. Não podendo o sr. t enente 
corouel Schwalbach clm·ante a noite vencer um terreno cheio ele desfiladeiros, e 
por _consequencia surprehencler toda a força inimiga, r esolveu fazel-o sobre tms 
cem a duzentos homens ele cavallaria e infanteria, que tinham rnarchaclo com cli
r ecção á villa ela Ega. As avançadas elas tropas leaes em breve avistaram o ini
migo ; as disposições para o ataque foram dadas rapidamente, os inimigos corta
elos e a sua sorte em breve decidida. Não faltou o sr. tenente coronel a intimar 
áquelles desvairados portnguezes que se r endessem diante elas armas ele seu le
gitimo rei; mas, como visse que fallava em vão, e que em vez ele se submetter em 
começavam com empenho o fogo, mandou atacar. N'um momento os desgraça
dos tiveram ele se arrepender elo seu temerario arrojo; a morta coube a grande 
parte ; alguns muito feridos se poàeram escapar., e em nosso poder ficaram um 
major, um capitão do regimento 22, um alferes elas milícias ele A veu·o e sessenta 
e tres officiaes inferiores,· cabos, anspeçaclas e soldados, e quat6rze cavallos, sem 
que a nossa: perda fo sse mais elo que dois soldados feridos. S. ex.a sente sobre
maneira que os portuguezes illuclidos obrigtlem os fieis e leaes portuguezes a der
ramar o sangue ele irmãos ; mas é setl dever, e ele todas tropas que commancla, 
fazer triumphar a legitimidade ele sua magestacle el-r ei o senhor D. P edro IV, e 
para sempre assegurar-lh e, e ti. sua augusta clese<:)nclenci a, a posse ·de um throno 
que esses mesmos r ebeldes portuguezes juraram defender e hoj e ousam disputar
lhe com as armas na mão!!! Soldados leaes, que tivestes a fortuna ele n'este .clia 
combater em clefeza elo r ei, vós tendes direito ao reconhecimento ch patría e aos 
agradecimentos ele s. ex.•, e el1e vol-os dá. . 

Dias ele gloria vos esperam a todos, bravos e valentes guerreiros elo exercito 
leal! Vossos ardentes desejos se1·ão satisfeitos, e a Europa, que nos contempla, 
conhecerá qne, se uma facção ímpia posterga a santidade elo juramento ele ficleli
dacle prestaclo ao soberano, vós r eligiosamente o sustentaes. 

S. ex.a dá os seus agraclecirnentos ao sr. tenente coronel J oão Schwalbach, 
pelas acertadas disposições que tomou c pela bizarria e perícia com que dirigiu 
a surpreza; ao sr. major José Figueira ele Almeida, commanclante ele caçado
res 6 ; ao sr. t enente coronel graduado José Antonio ela Costa, commanclan te elo 
batalhão ele in.fanteria 9; ao sr . major gr aduado ele cavallaria 11, Francisco Afra 
Villa Boa, commanclante elo esquadrão ; e ao sr. capitão J osé F erreira Vaz de 
Carvalho, que n 'esta occasião commandotl o batalhão ele caçadores n. 0 3 . S. ex .a 
leu com prazer a honrosa participação que o sr. tenente coronel-Schwalbach faz 
do clenodaclo valor com que se houveram todas as tropas debaixo elo seu com
mando, faz endo particular menção ele se haver distinguido no com bate o sr. ma
jor elo r eal corpo ele engenheiros, Bernardo ele Sá Nogueira, e o sargento ajudante 
do h~talhãe ele caçadores n. 0 3, Jõsé Antonio ele Momes, o que s. ex.a vae levar 
ao conhecimento e r ecommendação elo governo. S . ex. a, congratulando -se com todas 
as t ropas fieis, encarrega ao sr. tenente coronel Schwalbach, e aos sr s. comrnanelan-
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t~s cl 'es tes corpos, que se bateram na villa da Ega, o transmittirem os seus agrade
Cimentos a todos os sr s. officiaes, o:ffi.c.iaes inferiores e soldados que ali se acharam. 

S. ex . a agradece tambem ao sr. tenente coronel D. Bartholometl Salazar Mos
c~so, commandante tlo batalhão ele caçadores n . 0 7, quo tendo r ecebido instruc
çoes pelo sr. ajudante ele -ordens ele s. ex.•, D. F ernanclo Xavier ele Almeida, ele 
tal modo clispoz a tropa do seu commanclo para a clefeza ela estrada real, que veiu. 
a franquear a posição elo inimigo, pelo que ainda fez prisioneiros o major e vinte 
soldados; quer, portanto, s . ex." que transmitta os seus ageaclecimentos a todas 
as praças n'esta occasião debaixo do seu commanclo. · 

S. ex. • aproveita esta occasião para dar tambem os seus agradecimentos ao 
81> major commandante elo batalhão ele caçadores n. 0 12) Francisco Xavi-er ela 
Silva Pereii·a, pelo bem que o seu batalhão escarmentou uma porção ele guerri
lha~ que atacou na ponte elo E spinhal no dia 16 elo corrente, e ·quer que o mesmo 
maJor, em nome ele s. ex . •, os clê a to elos os srs . officiaes, officiaes inferiores e 
soldados el' este batnlhão. =José J.licwia de Sá Camello, major chefe elo est::tclo 
maior. 

Extracto 

.·Porto, 21 de junho. - A clelegaç.ào ela junta provisoria, no seu transito para 
Co tmbrn, foi recebida pel::t camara e povo ela villa ele Ovar com a maior demon
stJ:ação ele jubilo e respeito; e o mesmo aconteceu na cidaclt;) ele Aveiro, onde per
nottou no dia 18, partinclo cl 'ali para Coimbra, onde chegou. pelas sete horas ela 
tarde do dia 19, sendo r ecebida a mais ele 1 legua ele distancia por um esllua
clrão ele cavallaria que o general lhe mancloLl para g-uarda ele honra, esperando o 
JUesmo general no logar dos Fornos co m o seu estado maior, o corregedor e ou
tras anctoriclacles civis, que acompanharam a delegação até ao paço do ex .mo bis
P?, que lhes estava destinado para sua aposentadoria . O enthusia,smo elo povo 
d'?--quella cidade e a satisfação com que r ecebeu a cleleg·ação não se podem expri
mu·; apinhoaclo nas ruas, dando v.ivas, guarnecidas todas as janellas, de onde lan
çavam flor es, etc., o que prova a boa opinião c confiança cl'estes bons portugne
zes na junta provisoria. 

As nossas tropas consegtliram · hontem surprehender e destruir um clestiwa
lllento muito forte elo s r ebeldes; na villa da Ega. Os b~.talhões n. os 3 e 7 de ca
çadores, um elo 6 . 0 ele infanteria, outro elo 9. 0 ele infauteria e uma força ele ca
vallaria elos regimentos n. os 6 e a caíram ele improviso sobre o inimigo. Os feri elos 
foram em grande numero, achando -se quatorze mortos no cap:tpo . Ficaram prisio-
1let1·os sessenta. e cinco, entre elles o major Hoque, commanclante do regimento 
n.o 22, g ravemente ferido, um capitão e um alferes. 

A força inimiga consistia ele g-ente dos regimentos n. 05 7 e 8 ele cavallaria, ele 
que se tomaram quntorze cavallos, elo 22 ele infanteria e miliqias ele Soure e Ton
c1ella. Da nossa parte só houve dois feridos . 

Noticias fidedignas referem ter principiaclo o regimento ele infanteria 15 a lim
par a Beira, tendo a paizanaria que occupava Vizeu abandonado aquella cidade, 
r eceianclo ser apanhada em flagrante pelo dito r eg·imento. 

Das nossas colmunas volantes sabemos qne o coronel Cayolla e o tenente co
ronel Fonseca Lobo manobravam em combinação sobre ?S r ebeldes, os quaes, á 
approximação elas nossas columnas, se retiravam precipitadamente. 

Oflicio 

(l 0 HG) 

. Ill. mo e ex. mo sr . - J u]g-o elo meu ele ver tr·ansmittir a v. ex." , com n. 0 l, C0-

llla elo officio que me dirig-iu o encarregado ele negocios elo Brazil n'esta côrte ; 
c?m o n . 0 2, copia. elo o:ffi.cio que posteriormente áqnelle r ecebi elos plenipotencia
r~os ele sua magestacle o im peraclor elo Brazil na Europa; e com n. os 3 e 4, co
pias elas r espostas que ele i aos r eferidos officios, para que tudo seja presente a 
sua alteza o senhor infante regente. 

Se a voz ela ra.são pócle ser ouvicla no tumulto elas paixões, se mereceu al-
4·1 
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guma consideração a voz do ministro cli1)lomatico mais antigo, ou, como se díz 
vulgarmente, o decano do corpo diplomatico portuguez; se os ultimes accentos de 
um homem que ~í pressa caminha para septuagenario, e que, não obstante ter 
dado provas evidentes de ficleliclade á m1gusta casa real nas crises mais aperta
das, não pede nem pócle já esperar mercês nem recompensa elo seu zêio, poclern 
fa.z cr alguma impressão no espírito ~Lrdente de um príncipe na flor da idade, 
queira v . ex.a pôr na presença ele sua alteza o senhor infante r egente a humilde 
supplica que lhe faço, para que, reconhecendo pela espantosa gTancleza elo resul
tado a que se vê r eduzido, em ruptnra com. todas as nações e em desconfiança 
com parte cb portugue.zm, se digne r efl ectir no perigo que corre a sua r eal pessoa, 
e afaste de si os conselhos que lhe fazem considerar como desprezível aqnella 
parte da nação que faz caso ele um juramento solemne, e que desejaria tributar 
a sua veneração a tod~s as pessoas da real família., e não semear entre ellas a si
zania, que em Portugal foi sempre a cansa unica que produziu guerras civis. 

Desculpe v. ex. a este desafogo á minha leal conscieucia. 
Deus guanle a v . ex.a muitos annos . Roma, em 21 ele junho ele 1828.-lll. 010 

e ex. mo sr. visconde de Santarem. =Conde do Funchal . 

Documentos a que se 1~e:fere o officio supra 

N.• 1 

Palacio_ Verospoli, 9 de junho de 1828. - O encarregado de negocias ele sua 
magestade o imperador elo Brazil junto á santa sé não p odendo, por incommoclo 
de saude, l)essoalmente dirigir-se a s. ex. a o sr. conde do Funchal, embaixador 
extraordinario e plenipotenciario de .sua mag;estacle ficlelissima junto á mesma santa. 
sé, e não desejando retardar a s . ex. a o conhecimento de noticias que poelem ser
lhe bastante vantajosas nas circumstancias actuaes; t em a honra, ele participar-lhe 
que n 'este momento acaba de receber a communicaçã.o official ele que o . ex . mo 
marquez ele Palmella, embaixador ele Portugal em Londres, rompêra em 23 de 
maio proximo passado todas as suas relações officiaes com o governo ele facto or::t 
existente em Lisboa, notificando este seu rasgo de fidelidade a el-rei o senho1· 
D . . Pedrú IV, á côr'te junto á qual se ·achava, acreditado e ao corpo cliplomatico 
ali residente. , 

Um acto de tal natureza, que bem caracterisa os altos sentimentos ela nobreza 
portugneza, sempre fi el a seus legitimas soberanos, põe o abaixo assignado na 
plena co11vicÇão ele que será igualmente seguido por s. ex.• o -sr. conde do Fun
cbal, e que sua magestade ilclelissima o senhor D. Pedro terá tambem de applau·· 
dir a leal e franca conclucta do seu cligno embaixador em Roma, e sómente es
})era a resposta . que s . ex. a se dignar dar-lhe para poder desde logo ter a satisfação 
de assim o particip?r a sua magestacle o imperaclor, seu at1gnsto amo. Entretanto 
aproveita o abaixo assignado esta occasião para renovar a s. ex .a o sr. ooncle do 
Fnnchal os sentimentos da sua mais clistincta consideração. 

Ao ill.mo e ex.mo sr. conde elo Funchal, embaixador extraorclinario e plenipo
tenciario ele sua magestacle fidelíssima, · junto da santa sé, etc., etc. = Ltc,i-~ 111.oz~
tinho ele Lima Alvares e Silva . 

. , Conforme. = J oão PedTo Migueis de Cw·1xtllzo . 

N.o 31 

·Roma, 20 de junho de Ü328 . - O conde do Funéhal, embaixador extraorcli
nario e plenipotenciario de sua 'magestade fidelíssima junto "ela santa sé, rece beu 
o officio que o sr. Luiz lVIoutinho Alvares e Silva, encarregado ele negocias de 
sua magestade o imperaclo1' elo Brazil junto ela mesma santa sé, lhe dirigiu com 
data de 9 do. corrente, elo qual até hoje não accusou a recepção, porque desejava 
entender-se com o governo pontificio, e entretanto esperava receber alguma com
municação do sr. marquez eLe Palmella; relativa ao passo que clen e que s . s. a re
fere. Esta não é chegada ainda; porém como o abaixo asaigDado deseja que s. s. a 

conserve o conceito que faz (e que muito lhe agradece) da escrupulosa fidelidade 
1 O n.• 2 está junto ao officio do conde de Oriqla, ele 8 de jllnho, p::tg. 644. 
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com que elle, mediante o auxilio divino, guardará o juramento que prestou a sua 
magestade o senhor D. Pecho IV, passa a assegurar-lhe que elle deplora com 
to~os. os fieis portuguezes os acontecimentos que têcm occorrido em Pottugal, 
prmCipalmente em Lisboa, offensivos . á sober::mia legitima, e tendentes a sub-

-verter as disposições de sua magestade, dadas tanto em beneficio da sua au. 
g11sta filha a rainha D . Maria ela Gloria, como em beneficio cln. nação porttl
gueza; mas deve, em obsequio á verclade, dizer que, d'aquelies procedimentos 
escandalosos e incoherentes, não tem outra noticia senão a que se lê nas gazetas 
ele Lisboa e ma.is papeis publicas, e que não tem, até ao dia de hoje, r ecebido elo 
actual governo em Portugal ordem que não seja emanada elo senhor infante re
gente em nome ele el-rei, e dirigida exclusivamente para negoc:ios ecclesiasticos 
cl'esta missão. Foi, lJortanto, legit ima até h~je a obediencia prestada ás ordens do 
senhor infante, porque é conforme ao preceito ele sua magestacle; ·mas, vista a 
geral desconfiança excitada pelo decreto ele 3 de maio · proximo passado, e outros 
procedimentos do actual goveruo em Portugal, suspende o conde elo Fnnchal todà 
a corresponclencia com o mesmo governo, até r eceber instrucções clirectas ele sua 
magestacle fidelíssima. 

Parecendo esta a estrada que deve seguir por ora o embaixador ele sua mages
tacle ficlelissima n' esta côrte~ e entendendo-o assim o governo ele sua santiclacle, cujo 
oraculo ell e conr:mltou pessoalmente; não resta ao conde do Funchal senão o bem 
considerar que obrigaÇão lhe impõe n'estas luctuosas circumstancias o juramento que 
prestou como par elo reino «ele cumprir e fazer cumprir c guardar a carta consti-

-tucional, clecretacla e dada por el-rei nosso senhor D. Pedro IV em 29 de abril 
~e 1826, para os reinos de . Portugal e AJg-a.rves e seus clominios, tão inteira e 
fi elmente como n'ella se contém>>; mas como na mesma carta constitucional se 
não ache prescripto methoclo ela indicada providencia para este caso inesperado, 
presume o conde elo Funchal que n?1o pócle clar por ora prova mais conspícua ela 
sua lealdade a sua magestade o senhor D. Pedro IV e a sua augusta filha a rai 
nha D. :Maria ela Gloria, assim como elo reconhecimento ele um fiel subclito pela 
graciosa eoncessl'ío ela carta constitucional, elo que mandar, como manda, copia 
cl'esta sua resposta e declaração ao actunl governo em Portugal. 

O conde elo Funchal a.proveita esta occasião· para repetir a s. s. 3 as expres-, 
sões ela. .sua particular estima e cli stincta consideração. = Conde elo Fwwhal. 

Está conforme. = João Ped1·o ll1b:gveis ele C'analho. 

N. 0 4 

Iltmos e ex. mos srs. - ·Recebi o·s dois exemplares do protesto ·qu.e v. ex. as di
rigiram á nação l)Ortngueza, e me euviamm com o seu officio em data ele 30 de 
nmio proximo passado, agradecendo-lhes mui sinceramente o conceito que fazem 
da minha maneira ele Fensar c sentir nas luctnos~s circumstancias em que se acha 
o r eino· ele Portug·al. Eu deploro com v . . ex. as · os acontecimentos que ali têem oc
corriclo, principalmente em Lisboa, e espero tambem que a nação portugueza eles
empenhará a qualificação ele briosa, que v. ex .35 lhe àttribuem, e que ella em 
todos os tempos mereceu, quando foi appellidacla em auxilio elo seu leig-tillio so
berano. Na resposta que· dei ao officio que me passou o sr. Luiz Montinho Alva
res e Silva, encarregado ele negocias do Brazil n' esta côrte, e que r emetto incluso 
por copia, verão v. ex. as os motivos qtle me acopselham a suspender por ora toda 
a. COlTesponcl~cia com 9 governo exist~n5e em_ Portugal até receber instrucções 
c1irectas de sua magestacle, e se persuacltrao facilmente que eu não posso dar por· 
ora prova mais conspícua ela minha lealdade a sua magestacle o senhor D. Pe
dro IV e a sua augusta {:ilha a rainha D. Maria ela Gloria, elo que mandar, como 
mando, copia ela resposta e declaração inclusa ao governo que actualmente existe 
em Portugal. Rogo a v . ex .as façam a mercê de fazer chegar á presença ele sua 
:nagestacle imperial e real a carta inclusa, ele que tambem r emetto copia., para 
Informação ele v. ex. a; . 

Deus. guarde a v. cx .as Roma, em 20 el e junho ele 1828.-In.mos e ex.mos 
srs . marquez ele Rezende e visconde de Itabayana. = Conde elo Funchal. 

Conforme. =João Peclm Migueis ele Cm·valho . 
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Aviso 

A delegação ela junta provisoria encarr egada ele manter a legitima auctoriclacle 
ele el-Tei o senhor D. P edro IV, tomando em consideração que muitos es tllClantes 
da universiclade se não t~em alistado no coTpo elos voluntarios academ icos por falta 
de meios pecuniarios para se fardarem, em rasão de se acharem intenompiclas 
as communicações com suas famílias ou abonadores : determina, em nome do mes
mo allgnsto senhor, que v . s .a nomeie uma comnüssão de tres pessoas ele confian
·ça, que arbitre a importancia em d:inhei ro do fa 'rdam ento ele cada estudante, para 
·se entregar a este, passando o mesmo r ecibo, a fim de r estituir a quantia que re
ceb er, logo que cessem os estorvos elas ditas eommunicações, assignando termo de 
se a1istar no dito corpo dentro ele oito dias; e à clita commissão se forn ecerão as 
quantias necessarias pelo thesom·eiro geral elas tropas, Manuel Alberto CoHaço, a 
quem ·para isso .se passam as competentes ordens. 

Esta providencia clever{L v . s .a immecliatamente fazer publicaT por editaes com 
a copia d'·este, em que se declararão os nomeados para a dita commissão, a qual 
deve examinar a identidade e circumstancias do estudante que se apresentar; 
dando · immediatamente parte por esta secretari<L ela qu:mtia arbitrada para o far
damento e da .somma qüe precisa para o fim indicado: 

Deus guarde a v. s." Coimbra, 20 ele junho ele 1 8~8 . = Joaquim José de Quei
i 'OZ. =.Sr. vice-reito:r da universidade ele Coimbra. 

Eclital 

O senado ela camara faz publicar o r eal aviso elo teor segtliute : 
«Ü senhoe infante r egente tem designado a igrej a ele S. Francisco ela C!clacle 

para que o braço elas camaras que r epresentam os povos faça ali as suas r eu· 
niões depois elo dia determinado para a abertura das côrtes gemes. O que parti
cipo a v. ex.a, por m·clem elo mesmo senhor, para que, fa.zendo-o presente no se
nado, assim conste ao r eferido braço elas camaras . 

«Deus guarde a v . ex.a Paço ela Ajuda, em 21 ele junho ele 1828.= J osé An
tonio de Oliveim Leite de BarTos. = Sr. marquez mont~iro mór. » 

IG para que tenha o seu effeito se affixa hoje o presente edital. 
Lisboa, :::!2 ele junho ele 1828 . = Mamtel Cyrt·iano da Costa. 

E <li-tal 

José Pedro Cardoso e Silva, cavalleiro professo na ordem ele Cru·isto e ela de 
Nossa Senhora ela Conceição ele Villar Viçosa, condecorado com a cruz de cam
panha ela guerra peJ?.insular, major elo exercito e goveru~clor interino elo cas
tello ele S . João ela Foz do Douro, etc. 

Faço saber que acabo ele r eceber elo conselho militar elo Porto o officio ele teor 
seguinte: 

«Ill.mo sr.-Faça v. I>· a publico por meio de editaes, que eleve mandar affixar 
em todo o· clistricto cl'essa fortaleza, que todo o barco que, sem uma licença legal, 
for a bordo elos navios elo bloqueio, será immecli atam ente qu eimaclo, e a gente 
que o conduzir, bem como seu dono, immecliatameute p1:esos; e em cumprim ento 
d'esta determinação v . s.a fará queim ar aquelle (!U aquelles barcos q-L\ e incorrerem, 
bem como prender a gente ela sua guarnição e a pessoa -a quem elle pertencer, 
dando depois parte a este conselho militar ele assim o ter executaclo. 

aDeus guarde a v. s." Quartel geueTal no P0rto, em conselho militar, 22 ele 
junho de 18:28. = Gaspa1· de Sousa e Queveda Pizct?To, brigadeiro presidente= 
He-nTique da Silva da Ponsecp,J coronel elo n. 0 18 =João de Sovsa, capitão de mar 
e guerra=Alexand?·e da Costa Leite, coronel graclnaclo= Victo1·ino José de Almeida 
Se?Tão, tenente coronel chefe do estado maior = José Anton1:o de .Alm eiclc~ 111atos, 
capitão elo r eal corpo de engenheiro s. -- Ill. mo sr. José P edro Cardoso e Silva.» 

E para consi:ar, não se podendo em tempo algum allega.r ignor:mcia, e ter a 
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s·na clevicla execucão, conforme me é ordenado,-o fiz publico por editaes, que ·mau· 
dei affixar em t~do o clistricto cl'este castello e lagares publicas cl'este conto. 

Castello ele S. João do Foz do Douro, 22 ele junho de 1828. =José Ped1·a 
Ccwcloso e Silva, major do exercito e governaclor interino do dito castello. 

EsM conforme. Uastello de. S. João da Foz do Douro, 22 de junho ele 1828. = 
José Ped1·o Ca1"closo e ,Silva, major do exercito· e governador interino do dito cas· 
tello. 

Oflicio 

(N. 0 231 reservado) 

DL_mo e ex. mo sr. - A lingnagem moderada cl'este governo, cujo effeito eu dizia. 
a V. ex ." no meu numero anterior eu esperava pocler brevemente indicar-lhe com 
a possível exactidão, não achou cabimento em Vienna, por isso mesmo se não ten
tou -em Londres . Em Madrid foi bem acolhida. Em París ignoro ainda o seu resul
tado; ·e, se bem que o presuma, não posso affirmar que para ali se tivesse d'aqui esc~·i
pto. O conde de Bernstorff, não obstante as boas disposições em que está, achet-o 
hontem decicliclo, corno elle mesmo me a:ffirmou, a não dar para o futuro passo 
algum clirecto, e muito 'menos ainda a tornar a iniciativa nos nossos negocias, e a 
seguir nas l'elações cliplomaticas da Prussia para comnosco a marcha pelas otüras 
poteucias acloptacla. Si11to isto tanto mais, quanto convencido estou de que, se os 
outros ministros cl'esta e sens collegas pensa~sem como elle, todos os embaraços 
em que clles nos pozeram, ou não existiriam ou se teriam ele todo dissipado . 

- Sirva-se v. ex.a beijar humildemente, em meu nome e no dos empregados 
d'esta legação, a augusta mão ele sua alteza real o senhor infante regente. 

Deus guarde a v. ex. a Berlimj ein 22 de junho· de 18::!8 . - nt.mo e ex. mo sr. 
-visconde ele Santarem. = Concl~ de 01·iola. 

Ex-trã.oto 

Porto, 22 de junho. - - Em continuação das noticias publicadas. na Gazetct ex
traorclinaria de hontem, temos ele acrescentar que no dia 20 foram aprisionados 
pelo ·regimento 10 de infanteria trinta inclivicluos, que formavam uma guerrilha 
que imestava as vizinhanças ela Ponte da .Murcella. O coronel José Julio ele Car
-valho, que commanda n'aquella posição, fez marchar varias partidas para varre
rem as gnel'l'ilhas que tinham apparecido junto a Coja, Arganil e vizinhanças . Ti
nham-se aprisionado alguns indivíduos, e tomado armamentos e cavalgaduras . Em 
Seruache se tinham apresentado alguns soldados de caval!aria n .0 5, que vieram 
unir-se ao leal exercito . 

Hontem pela manhã fizeram a sua juncção em Amarante as duas columnas dÓ 
commando do coronel Cayol]a e elo tenente coronel Fonseca Lobo . Em Amarante 
se apresentaram ao commanclante da força leal um tenente do regimento 12 ele in
fanteria e um cabo ele artilheria, que se evadiram elos rebeldes. D. Alvaro ela 
Costa se havia reunido a Gaspar T eixeira, e ambos se retiravam sobre a Campeã. 

' Constava que os milicianos do .1\t[inho, tendo ordem ele retirada para Traz os 
Montes, marchavam ele mlÚto má vontade . Gabriel Anton-io Franco ele Castro 
ainda se achava em Soalhães na manhã ele hontem, tendo dado ordem de retirada -
á gente elo seu commando para Mesão Frio; a maior parte elos milicianos o ti
nham abandoJlado. As guerrilhas que tinham descido ele Traz os Montes mostra
vam querer debandar para o lado ele lVIiranclella. 

Car-ta 

Coimbra, 22 de junho de 1828. --In.mo e ex.mo sr.-Vi com a maior satisfa
ção na Gazeta official do Porto as noticias relativas ao proceder de v. ex." na crise 
actnal. Conhecendo os princípios ele v. ex. a, eu já esperava o que praticou, mas 
nem por isso podia deixar de me regosijar muito com uma noticia ele tanto peso 
para a nossa causa, que firmemente espero vencerú. 

O COl'J?O principa-l das tropas constitncionaes acha-se reunido n' esta cidade e· 
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immediações .. Os nossos acantonamentos vão até Sernache1 a leg~a e meia à.'aqní, 
na estracla r eal de Lisboa. A tropa é excellente : fa1ta-nos, porém, o regimento 1 b 
e parte elo 23, que se acham paralysa.dos em Almeida, cUja communicação est~ 
interceptada por guerrilhas. Temos mandado em vão cluzia.s ele proprios, e quas1 
toclos 1 se não todos, têem sido presos . Corre d~&clc hontem que aquelles corpos 
haviam abandonado a praça, e que haviam passado por Pinhel e por Gouveia. 
Se isto é verdade, o que por ora não acredito, poderão r euuir-se comnosco em 
dois ou tres dias, e teremos assim um reforço ele seiscentas ou oitocentas bayo
netas. 

Nós precisâmo.s fazer os maiores esforços, porque, alem de termos contra nós 
um maior numero ele tropa ele linha, mu.ito maior ele milícias; temos sobretudo 
muitas guerrilhas que os frades e auctoridacles apostolicas têem fanatisách. Com
.tudo, se tivermos juizo, havemos d~ saír bem ela nossa emp1'eza. Ante-hontem ti
vemos a primeira refrega com o.s rebeldes, e saímos optimamente. V . ex. a lerá os 
detalhes na Gazeta official. D. Antonio de Mello, a qn~m eu havia convidado para 
esta fnncção, comportou-se muito bem, e deu seu par de cutiladas. 

SeTia cousa optima o apparecer na embocadura do Tejo uma esquadra britan
nica ameaçando desembarque, porque os rebeldes seriam então obrigados a cha
marem á capital parte elas suas forças, e, alem cl'esta, teríamos outras vantagens 
para a causa legitima e constitucional. No caso ele· tal esquadra não clever vir, 
bom seria formar na Inglaterra uma legião es trangeira ao serviço portuguez, e se 
sir Roberto Wilson a commandasse, mttito se ganharia . Seria tambem acertado fa
zer v ir para aqui uma porção ele foguetes á congreve, e com elles alguem que os 
soubesse servir. Entretanto poderiam çlirigil-os os officiaes de artilheria costuma
elos a dirigir projecteis por elevação. Como esses foguetes são aqui quasi clesco
nheciclos, o seu uso inesperado deveria fazer grande effeito. 

Não escrevo hoj e ao concle de Villa F lor, porque o creio já em viag!'lm para 
este paiz, a fim de concorrer com o seu bmço para r estabelecer a auctoridacle le-
gitima, e o mesmo' esyero de João Carlos de Saldanha e ele outros. . 

Peço a v. ex.a me faça lembrado á ex.ma marc1ueza; eu conto brevemente 
escreve!' a s . ex. a 

Acredite v. ex.a na amisacle e gratidão coin que tenho a honra de ser ele 
v. ex.a amigo e veneraclor=Bernw·do ele Sá Nogueira.=lll.mo e ex.mo sr. mar
quez ele Pahnella. 

P. S . O major prisioneiro é um Hoque ele Andrade, grande valído do senhor 
infante em 1823, e então elo n. 0 23 de infanteria. 
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Refutações analyticas tW manifesto da junta prov isol'ia c primcit·o protesto dos plcnipo tenciarios brazilciros .- Reu.nem·!ll 

05 tres estados do rêiuo.-Auto da. abertura das inUtuladas côrles . - Dccreto mauda.ndo annul lar as penas impostas 
a. quem segníra a cansa de D. Migncl. - Estubclece·se no Porto nm conselho militar c de justiça para o expediente dos 
negoctos I'Cspcctivos . - 0 governo concede subsidias áqfamilias dos offic iacs c praças de pret do exercito a bsolutista 
~O l't?s na campanha.- Recontro em T obosa. - .I5ecl..a,raçõc.s do comma.ndan te do vapor inglez Bclfa~t.- Diploma. 
lelattvo ao etnp restimo nacional. - Termo assignaclo em Loudi'es per a lgu ns portuguezes que desejmn concorrer para 
a .defeza dos dit·e ilos de cl·rci D. P edro I V e sua. lillla primogcnita.. - Discurso do murquez de L uvradio perante o 
b~aço dos I!O\'Os . - Decreto sobre a ·\iqu ichção ch di vida publica. - Officio do geueral Povoas ao coudc de Barbacena. 
(E ra.nc1sco), il1forma.ndo~o da.s operações belliea.s . - DespacLos da junta conferindo emprego a diversos emigrados vin
dos de lng la.te r1·a. - Carta. do mm·quez do Palmella a. Oht'istovào !-'edro de 1\1orn.es Sarmento.- Noticia concernente ao 
~omba.tc da Cruz dos Morouços e indiv iduas que c!J~gara.m de F al mou tb ; declarações elos principaes d 1estes. - Demissão 
A_0. tres de s~ mba.rgudores im pli cados 110 movim ento revol uciona ria de lG ele maio. - 01·dem c1o dia expedida. do pa.ço da. 
J~ll!". - E t:t~bs 1 ita i do o go vct·undor das n.rmas do Porto. - Nota do visconde de Itabayaua a I. ord Aberdeen. - O chefe 

P0~1 C L U'~ ela. segun<la -c idnde do reino procuru. rcprimir abusos dos desorci.eiros. - D . Mig u.el declara. conformar-se com as 
reso l~çoes d'03 trc~a estados, -c ordena. que se forme um assento motivado, ass igun.udo-~ os a1ludjdos braços. - O novo 
'e. mbalxadcr po1·tugue'l. em Londres d:\. conta. das suas confe rencias com.o gabi net e britannico. - Vnrios fn.ctos que oce 
cot·re1·am nos ul.timo:S dias de junho. - A Ga~eta o.tficial do Porto iusere tambem um aL·tigo rob o titulo A leyitimidadc.
Formulario para os diplomas das insta.ndas superiores, consoante o regimen absoluto. - Su~cessos das tropas de ambos 
05 p::~rtidos contendores. - Dissolvc·sc aj unta proviso1•ia; modo como os proprios libera.es commectam esse imprevisto 
desfP.cho. - Corpos de vo luntal'ios que a mcsmajunta permittiu se Ol'ga.nisnssem.- Embarque de a lg uns em igrantes com 
destino a P lymouth e marcha. do outros para Hespauha.- ProseguPm as noticias milHares c diplomaticns. - O runrquez 
de Obaves proclama. :i Uivi s:to realista qua.ndo resolve reg ressnr ao solo patrio.- Auto do jm·ameuto de D. Miguel na 
q_:wlidade de rei, e preito que lbe pL'estn.m os rCp1·c se ntantes do clero, nobrezn. e povo. - Indulto restricti vo .- Part.icipa · 
çoes de chefes das forl(aS elo exercito e providcncin.~ rel:t.tiva.mentc n. .:>erviços do dito. - Despacho do visconde do Santa· 
l' ~JU pat·a o 1nini stl·o em Paris.- Edital da intendencia da policia., clccla.ra;ndo ser desti tnido de fundamento um a nnun
cto afiix:ndo na praçn. do Commcrc io sobl'e segurança. pessoal dos estrangeiros. - O governador dn.s .instiç.as da re laçã.o 
e c~sa. do rorto, em officio que dir ige n. um seu delegado, prohibe a captura a.rbitr·arin. ele quac:srtuer pessoas suspeitae, 
e nmen<;a com severo castigo quem delinquir ou a.ltcra.r o socego pnblico.- Correspondencia diversa. 

O manifesto da junta provisoria, datado do Porto em 28 ele maio e que tran
screvemos a pag. 59.1 cl 'este tomo, circulára por todos os l)Ontos elo reino e mesmo 
llo estrangeiro, não obstante a activa vig·ilancia elas auctoriclacles absolutistas; e o 
governo ele Lisboa, temendo que as asserções ali expostas influíssem no espírito 
de quem ainda se mostrava vacillante em sua condncta política, mandou imprimir 
~a officina regia um opusculo r efntatorio, sem o nome do auc.tor, roas escripto por 
Incliviclno sem duvida mais propenso á linguagem virulenta do que a primores de 
est:ylo. No frontispício ela alluelida replica lê-se: Falsidades do mall ijesto dos 1'evo
lttCW1W1'ÍOs do Po1·to, on n!.Jutação analytica de todas as falsidades, e1·1·os. e e?nbus
te_s q~te se contêem no mesmo manifesto, e segue-se-lhe uma pequena acl vertencia, 
chspensavel aqui. 

R..efu.-tação a nalytica 

«A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridacle ele el-rei o 
o senhor D . Pedro IV, faltaria a um el os seus mais importantes dever es se ele i~ 
:&:asse ele manifestar á nação portugueza, ás nações ela Europa e ao mundo inteiro 
os verdadeiros motivos que a determinaram em tão sisudo empenho .>> 

São estas as primeiras palavras do manifesto, e logo n'ellas se encontram mon
s~ruo sas falsidades, como é o dizer -se essa junta «encarregada ele manter a legi
tlma auctoridaele elo senhor D . P ech·o IV» . Quem é que a encarregou ele tal ? Onde 
está o autogTapho ou, pelo menos, publica fórma elo decreto ou cliploma do senhor 
D · Pedro, on ele qualquer outro clelega.nte, que commetteu á junta ta l encargo? 
Em que termos lhe foi dada t al commissão ou encargo, e qual é a extensKto elos 
se:1s poderes e attribtúções? Quem são os membros que compõem essa junta? Nada 
cl\sto se diz nem declara, e como a delegação ele juriselicção ou auctoridacle não 
deva presumir-se, mas provar-se por diploma authentico, por aquelle ou aquelles 
que dizem têl-a , e em materias taes não s~iam admissíveis ellipses e r eticencias 
rhetoricas, eleve concluir-se ,que é falso e falsissimo haver uma junta legitimamente 
encarregada elo que esta se arroga. D eve concluir-se que tal junta é um conluio 
de sediciosos tlsnrpaclores ela auctoriclacle publica, uma associação on .meia ele re-
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volu(·.ionarios, tão destituídos de r eputação , respeito c boa fé, ou tão odiosos e cles
acreclitaclos, que nem se atr~vem a cleclant:r seus nomes, pois não apparece nin
g-nem assig-nado no fim de tal manifesto, impresso em um papel qne se intitula 
Gazeta o.fficial, clataclo no Porto a 28 .ele maio cl'este anuo. 

E como ha ele acreditar a nação portugueza, as nações ela EurO}Ja e o mundo 
inte~ro o que lhes diz e quizer dizer tal sucia? Quem ha ele acr editar que sã_o 
vm·dacleiTos os motivos que a . detenninw·am em tão s1:sudu empenho, como elles ch
zem? Forte auclacia, m iseria c tolice, supporem que Portugal, a Europa_ e o mundo 
inteiro não se hão ele rir ele t al sucia, e que este setl em penha, longe ele parecer 
sisudo, não ha ele ser tido como o mais burlesco, comico e criminoso que se tem 
visto! Uma jnnta elas que costumam puxar por carros, se poclesse- fallar, talvez 
não começasse por emittir um clesproposito tão estouvado, insolente e irrisorio. 

Continuam os iaes incognltos c1a junta a diz er que ella faltaria ao seu dever 
((se deixasse no silencio as g?·aves ntsões que justifieam o nobre e clenoclaclo es
forço, com que o brioso e leal exercito, unido em sentim entos a um povo {iel, cor
r eu ás armas para coadjuvai-o na justa empreza ele manter illcsos os direi tos ele 
um soberano adorado, ele salvar a nação de um opprobrio q1le nunca maculára as 
}Jaginas ela su a histeria» . 

Aqui são tantas as falsidades. quasi como as palavras . Primeiramente não é o 
exercito portnguez na sua totalidade, nem na sua maioria, mas apenas tres cor
pos militares da guarnição elo Portp, e esses muito desfalcados ele soldados e só 
superabundantes ele officiaes, os que fonnaram esse motim em que tanto se estriba 
a anonyma junta . O esforço d'essas tropas, ou, para melhor dizer, elos officiaes 

' que t êem entraclo ou pretendido entrar em tal motim, nada tem de brioso, antes 
é muito indigno e r epr eh el1Sivel, porque muitos foram subomaclos com dinheiro 
dos cofres maçonicos ele Portugal e de alguma nação estrangeira, e até com a es
perança de limpar os cofres publicas do reino, como vão r ealisando grandemente, 
segunclo consta; outros porque temiam ser desligados, como mereciam; e outros 
p0rque quer em que contimle a haver a tal carta constitucional, que serve. de capn. 
a todas as emprezas maçonicas; e nenhum porque ame e res_peite sinceramente o 
senhor D. Pedro, ao qual t êem tanto e mais odio elo que a qualquer outro rei, cujo · 
nome, porém, gostam ele r epetir, porque está ausente e impossibilitaclo para ·vir 
r einar sobre el les ; e ass im tanto lhes importa que sej a elle rei como o grão tnrc({, 
pois o unico e sincero fim elos homens cl 'esta junta e outras é estar em livres ele r ei · 
qne os governe, c, quando muito, terem alg·nma me1;ina que sej a governada por 
elles . 

T am bem é falsidade dizer que seja leal este esfor ço do supposto e~ercito, por
que, segundo a mesma carta constitucional, a força armada é essencialmente obe
diente, e não se p6de jamais r eunir sem que lhe seja ordenado peln. auetoriclacle 
legitima (vide carta, titulo v, capitulo vrn), e est a de certo nenhuma ordem r ece
b eu do senhor D . Miguel, unica auctoriclacle .legitima para tal r eunião; n em jamai s 
competia, nem competirá, á tropa decidir com bayouetas questões quaesquer ele 
direito, nem zelar a seu arbítrio· a fé ele quaesquer j nramentos ; e, portanto, é eles
leal, abusivo e anar cbico tal esforço ela tropa.· 

Igual falsidade é dizer que a nação portugueza se r eputava on reputa em op
probrio por não ser o senhor D . P edro o seu r ei. N'essa mesma cidade elo Porto 
bell_l t erão visto que nem todo o povo (a não ser o maçonico) p ensa como a junta, 
mmto menos em Lisboa, e menos a inda por todas as }Jrovincias e povoações onde 
não ha chefes militares t evolucionarios, e, mesmo oncl e os havia, bem se viu no 
Algarve como ~ nação pensa e qna.l é o opprobrio ele que quer salvar-se. 

Passam a cltzer-nos que o amor e lealdade da nação portugLleza aos seus rno
narchas é nm instincto, o que não nos honra muito, porque instincto é mais pro
prio ele brutos elo que ele entes ra.cionaes como n6s somos e IJGr isso sabemos ra-

d. o o ' ' ciocinar e . tstmgmr quem é o nosso legitimo monarcba a quem elevemos tributar 
esses sent1mentos ele amo1: e lealdade, assim como sabemos conhecer ,as patranl1as 
e embustes ela junta auonyma. 

Pretende ella mostrar que o senhor D. P edro é o legitimo rei ele Portugal, e 
para isso diz o seguinte: <<A sna auctoridade foi r econhecida e em seu nome exer-
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c~tada desde aquelle eloloro:>o instante (elo fallecimento elo senhor D. JoàJ0 VI), não 
so pe~os subditos porttlguezes, mas pelas outtas potencias, que não tardaram em 
acreclttar os seus mini!'>tros junto ela r egencia que o senhor D. João VI tinha no
ll eaclo, ratificando n'esse acto o r econhecimento, que havia j á feito, dos direitos 
c 0 mesmo senh01· á c01·ôa de Portugal, pelas c.ar tas r egias de 13 de maio e 5 ele 
novembro de 18251> . 
l N'~s.ta~ palavras embrulha a j,unta muito á pressa os ·principaes fundamentos 
c a legttumdacle elo senhor D. Pedro . Vamos examin ar esse embrulho. 
. Diz que a auctoriclacle elo senhor D. P eclro foi r econhecida desde o doloroso 
1f stan te da morte de seu augusto pae. Mas onde está o auto da sua acclamação, 
c!: sua l)Osse, do seu juramento para com a na cão, e do cl'esta para com ell e, que 
sao as inclispensaveis fó1;mas com que se r econhece e estabelece a auctoridadc elos 
snccessores ela corôa de Portugal? Quem taJ viu e ouviu? Ninguem, por Gerto. 
Quem dispensou ou podia dispensar as leis que tal detel'minan-i? Ninguem. Quem 
lh.e apresentou os sellos elo estado, ' emblema ela posse e auct01·iclacle soberana ? 
~tnguem. Em que parte do mundo se ted visto subir ao throno por uma maneira 
tao metaphysica e imperceptível? Em nenhuma. Como foi , pois, esse r econheci
mento ela nação para com o senhor :D . P edro? V~jam-se as Gazetas cl' esse tempo, 
tne sã? o unico pel'iodico ministeri al, para assim dizer , em que se publicam as 
c ete1:mmações do goveruo, e ver-se-ha que até ao dia 27 de março, dezesete dias 
clepo1s ela morte de cl-rei D. João VI, se guardou o mais profundo silencio ares
pett~ do nome do senhor D. Pedro, e que · então mes mo não se fez mais do que 
P:1bl1car a circular para se expedirem os diplomas e papeis publicos em nome 
d ust~ senhor, como r ei ele Portugal ( omittinclo-se-lhe o titulo de imperador do 
Brazd), e sem preceder a)gnm ~uto ou declaração elos seus direitos, nem se tocar 
em tal n'essa mesma circul ar. Continuou-se depois a usar d'este nome em todos 
os papeis publicas ; mas tambem é vel'dacle que, com grande desgosto de todos os 
q~1e não eram inimigos elo senhor D . .1\lig nel, llescobl'inclo-se desde logo tentativas 
nao equivocas para fazer accla.mar este senhor, a que o ministerio teve a habili. 
d~cle el e ob3tar. E será isto um r econhecimen to solemne, legal e valioso elos di
reitos ele qualquer soberano? . D e certo não, a não ser para os liberaes, que só em 
offer 0cer uma corôa a quem ella não pertencia é qLle mostraram ser liberaes, se
gundo a antiga accepção cl 'esta palavra. 

E em que consistir<'L o reconhecimento das outras potencias? Diz a jtinta que 
«em não tardar em em acl'editar os seus ministros junto ela r egencia que o senhor 
D. João VI tinha nomeado)). Mas esta r egencia, como consta do decr eto de 6 de 
março, que a cr eou, era presidida pela senhora infa.nta D .. I zabel Maria e com
posta ele varios conselheiros e min istros; e n 'esse mesmo decreto, como é notorio, 
não se decla ra o nome elo senhor D. P edro, e, pelo contrario, se deixa indeci so 
quem ~ej a o legit im o successor do senhor D. João VI. -Logo os soberanos estran
geiros nada decidiram nem reconheceram a r espeito elo senhor D. Pedrg, acredi
ta~ldo os seus mini stros perante uma r egencia em que ell.e não era nomeado; nem 
ah<ís podiam decidir, porque a decisão das questões r elatl v-as á succ~ssão de uma 
~orôa estranha, nunca pócle legitima,mente competi r a soberan os alhmos, que, por 
lSso mesmo que alheios, nenhuma jurisclicção têem, por exemplo, sobre os portu
~llezes, para que a opinião cl'elles valha como juizo definitivo, limitando- se por 
1S_so. as cr edenc1aes, quando as haja, a reconh~~erem o governo ele facto e n~o de 
dire tto, como é col'rente entre todos os pubhe~stas , e se confirmEj, pela pratiCa e 
pela met)ma hi storia ele nossos dias, pois vimos que o facto ele reconhecerem quasi 
todos os soberanos a Napoleão como imperador dos francezes, não tolheu nem fez 
P_rescrever o direito que os Bourbons tinham ao mesmo tlll'ono ela França; e as
Sim .i á tinha succeclido com o senhor D . ,; oão IV, cujo direito ao throno de Por
tugal foi reconhecido por todos os soberanos, mais tarde ou mais ceclo, apesar de 
terem antes reconhecido Filippe IV no mesmo throno de Portugal. 

Continúa a jnnta co m o seu embrulho, e, supponclo que j á nos não lembrare
mos cl 'esse decreto, nem dos outros que aponta (talvez porque o nosso instincto 
não clwgará a tanto), quer l)ersuadir-nos g l~e o senhor D . J.oão VI n'ess~ ~cto 
(qne é o decreto sobredito de 6 ele março) ratificou o reconhecimento elo s cln·mtos 
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do senhor D. Pedro, que havia já feito pelas cartas regias de 13 de maio e de 5 
(ali<ís 15) de novembro de 1825. E aonde pócle chegar e descoco e audacia. ero 
faltar á verdade e querer enganar! Que ratificou, clecidiu ou explicou o senhor 
D. João VI n'esse decreto, tenclo omittido elle (ou quem ql1er que fez tal decreto, 
e talvez sem que sua roagestade ~ visse ucro assignasse) o nome do legitimo suc
ces!::cr•? Se o direito elo senhor D. Pedro é tão claro e corrente, como se acobar
cbram os seus amigos de expressar este nome? E ste silencio, em tal acto e cir
cumstancias, passa a ser um argumento positivo da duvida em que estavam, e1 

portanto, nada o favorece. Menos ainda favorecem tal assérção os cliiJlomas cita
dos, porque, devendo regular-se os dü·eitos de Portugal e Brazil desde esse tratado 
de 18~i\ assim como os de seus respectívós soberanos, não pelas circnmstan
cias em qne estavam reciprocam ente antes d'essa epocha, nias pelo que se convencio
nou de parte a parte n' esse tratado;. e sendo os artigos cl' elle o texto e r egra unica 
a que eleve attendcr-se (e não o preambulo do decreto, que, antes de transcrever 
os. artigos, narra historicamente o estado de causas que precedeu ao tratado ou 
convenção), cumpre mostt·ar qual é o artigo em que se resal vam os direitos do se
nhor D. Pech·o á corôa de Portugal, não obst::Lnte ficar, clesde o tratado em dian
te, reconhecido soberano ele um imperig diverso, separado e independente elo ele 
Portugal, pat·a si e seus descendentes . E esta r esalva, porém, e positiv::t declara
ção, aliás tão necessaria, a que nem por sombra se indica em artigó aJgmn, as
sim como falta a especifica derogação elas leis, que obstam a que o soberano ele 
um throno diverso de Portugal possa simultaneamente occupar este . Se quizesse
mos ·descortinar os mysterios de iniquiclacle com que tudo isto foi manejado, e as 
declarações que effectivamente houve a respeito ela successão ela corôa ele Portu
gal a favor elo senhor D . Miguel, melhor ainda se desfaria este fardo qtle ajm1ta 
acarretou; mas não é necessario tanto para contrariar as~erções tão vagas e des
titui das ele fnnc1arnento e verdade . Outra occasião arnda virá em que melhor se 
desmascare tanta traição e perversidade. 

Segue-se immecliatamente outra falsiclacle n' estes termos: «A mais tranquilla 
e geral obeclieneia marcou por toda a parte aquclle reconhecimento )) . Peta! Nunca 
houve tal reconhecimento, nem a obecliencia tranquilla e geral. Houve1 sim, como j ~í. 
disse é todo o mundo sabe, muita indignação, muitas t entativas para fazer acclamar 
o sEmhor D. J\liguel; e, para maior certeza, poderão perguntar por isso ao inten
dente geral da policia cl' esse tempo, aos carcereiros elo Limoeiro, castello, torres, 
etc ., quanta gente foi presa ·por esse motivo, e que diligencias não foi necessa.rio 
empregar para suffocar o grito ela justiça e ela lealdade; e se logo não se r ecorreu 
~\,s armas, foi porque ele dia a dia se esta v a es1Jerando pelo senhor D. Miguel, e 
que o senho1· D . Pedro não acceitaria a corôa ele PortugaL Quando taes esperan
ça~ se desvaneceram, l1em se sabe o que }10uve. 

Segue-se um elogio ao senhor D. Pedro por haver dado a carta constitucional; 
e nacla direi :;:obre tão augusta pessoa, que muito r espeito. Não devo, porém, res
peitar assim os motivos que a junta se lembra attribuir a sua magestade imperial, 
para dar_ tal cartn., enunciados nos seguintes termos: «Conhecendo (o senhor 
D . Pedro) que os nossos ruales provinham ele uma administração, que mmca póde 

. ser boa com uma defeituosa organisação política, procurou COl't!"l- os pela raiz, 
dando á nação instituições capazes de r emediar as necessidades puolicas, e accom
_moc1ac1as aos progressos que o espírito humano tem feito na estrada da ci vili
saçãon. 

Com9 não consta que o senhor D. Pedro conversasse com esta junta (elo que 
quer que é), nem que ella seja Taclical ou elos que anelam a arrancar raizes por 
Inglaterra, et alibi, permitta a tal junta que eu -diga que esse montão ele palavras 
ou jcwgão revolucionaria ele clefeit~wsa o?·ganisação politiw1 etc., etc., que acarre
tou agora, está tão surrado e tão mal conceitllaclo; que nada prova nem conven
ce, e que, pelo contrario, todos os portnguezes, depois ele lhes terem aturdido os 
ouvidos com todas essas palavraclas, e tendo conhecido, pela propria experiencia, 
a verdadeira significaçilo cl' ellas, louvam e abençoam a sua antiga organisação po
lítica, com que se fizeram porlerosos e aclmirave1s; e, longe de attriblur a essa os 
males que temos soffrido, só os attribuem aos maus homens elo nosso tempo, aos 



699 

maçons e sociedades secretas que têem invadido os gabinetes e occupado os car-
150S publicas mais influentes, que, dominados elo egoísmo mais systematico, ímpio, 
Insolente e eleshumano, ao mesmo tempo que :fingem lamentar os males da socie-
dacle, acinte os augmentam e exag·eram. · · 

~ estes é que a historia imparcial de nossos dias attribue a r evolução ela Fran
ça, as clespendiosas e destruidoras guerras que se lhe têem seguido com tão fu .. 
n~sto transtorno das finanças de todos os estados, bem como as revoluções par
CJae~ dos outros reinos, e a irmã primogenita d'esta senhora junta, nascida e 
bapt!sada, como ella, no campo de Santo Ovidio 'do Porto, cujos excelleutissimos 
parentes e aelherentes gosaram e gosam ele tanta fortuna, que com rasão esta irmã 
segunda se deve :mimar a seguir a mesma estrada, pois r ealmente é caso ele es
tradaj pelo menos até Concleixa. Ahi, porém, ou pelas suas -vizinhanças, a.r:o~·a
ram-se umas cruzes, que, ao mesmo tempo que attestam os atrozes hOJmCichos 
perpetrados em março cl'este anuo por parentes e aclherentes ela senhora junta, 
pedem vingança conti·a elles e contra ella, apregoam e faz em o verdadeiro mani
festo ele tal junta, e a desenganam ele que não estamos no anuo ele 1820, mas no 
de 1828. Ahi estão as columnas dos Hercules, da tripa . . . o seu non plus ultm. 

A respeito cl'esses progressos elas luzes e espírito humano, lembra-me aquelle 
sentencioso dito ele mr. Chateanbriancl nas suas R eflexões politicas: c< C' est ulile 
question, si ce qu'on appelle le progres eles lumieres est llll progres réel, ou une 
marche rétrogracle ele l'esprit humain, un retour vers. la barbarie, une véritable 
corruption ele la religion, ele Ia politiqne, de la morale et du goíit . Tout cela peut 
se soutenin .' 

Nínguem certamente melhor do que nós os portuguezes pócle sustentar que 
e~ses progressos elo espírito humano, a que os nossos r egeneradores têern preten
chclo forçar-nos,· têem produzido o nosso desandamento e ruína em todo o sentido. 
·Fizeram-nos perder em menos ele um anuo quasi tllClo o que tínhamos adquirido 
e:n sete seculos ; percle:I;nos o Brazil, o commercio, a riqueza, a moral, a cóncor
clia, a verdadeira sabedoria e quasi a le::tldade característica ela nação, e a consi
deração de que gosavamos entre as outras nações . E ainda ha quem tenha cara . 
par~ vir argnir a nossa an tiga organisaç?Lo política, fallar-nos em progressos elo 
espu·ito humano e es traqa ela civilisação? Maldita estracb, que só tem .serviclo ele 
conduzir á total ruina, desmoralisação, pobreza e anarchia todas as nações ele um 
e outro hemispherio, em que tem apparecido esta raça de salteadores, que, em 
Iogar ele bacamartes, se armam com taes palavras! 

Passa a junta a dizer que o benefico p1·esente ela carta constitucional pozera e:qi 
combustão os espíritos inquietos e egoístas d' este r eino, que só tinl1am em vista 
conservar a presa, que haviam empolgàdo, para continuarem a b.eber o sangue ela 
nação. Tudo o que só é applicavel a estes e outros r evolucionarios taes como el
les, que temem perder o que empolgaram, desde 1820 para d ., á sombra ela ou
tra revolução elo Porto e ela protecção que lhes trouxe a sobredita carta. Igual
mente só a estes, e outros taes e ·quejanclos, é applicavel o desagrado que dizem 
excitar nos verdadeiros realistas uma lei que põe freio ao crime, que reconhece 
a virtude e o merecimento, pois que sempre houve leis em Portugal que produ
zissem esses sauclaveis effeitos, melhor do que as leis chamadas constitucionaes ; 
e. são essas leis antigas as que os realistas querem e preferem, porque a expe
nencia os tem convencido de que as moderuas têem favorecido a impunidade e 
l~ultiplicaclo os crimes, as injustiças e violencias de uma maneim horriv el e ante
rrormente desconhecida. 

Confessa que os realistas (a que chama egoístas, etq .) «ousaram logo duvidar 
elos direitos elo auctor da carta e em breve disputar-Ih' os com as armas na mão» . 
~ogo não houve consenso, nem reconhecimento, nem essa tranquilla e geral -obe-

- cl~encia que anteriormente tinha dito a junta que marcára o r econhecimento elos 
chreitos do senhor D . Pech·o, porquanto só por occasião da r emessa ela carta é que 
positivamente se declarou que este se.nhor queria ser r ei ele Portugal, não tendo 
havido até então reconhecimento, nem declaração alguma solemne e positiva a 
este r espeito, estando entretanto a maioria ela naçãQ esperando que viesse o se
nhor D. 1\Iiguel occupar o throno, como se clevia esperar. 
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Urhuina esses realistas armados de pe1jurios, a cujo r espeito mais acliaute se 
dint o que convem; denomina «bravo e fi el o exercito que debellou e expelliu para 
solo estranho tão abj ecta facção >~ ; mas como não apresenta a histori a d'essa cam· 
l)anha, não deve a jtwta escanclalisar-se el e que haja quem cluvicle de que não 
fo sse a bmvt.tra e jideli,fade ele tal exercito quem pro~luziu taes maravilhas, mas 
antes ·certa intriga cliplomatica que tem aux iliado todos os r evolucionarias ele l?or
tugal, bem como a presente junta. 

Louva os ccrapidos soccorros que nos enviou t1ma naçao amiga, fi el e antiga 
alliada, observando r eligiosamente os tratados ». Nfio nos diz , poré?l, que tratado 
seja esse, que obrig ne alguns elos nossos alha,clos a vir auxiliar portuguezes contra 
portugnezes ou a vir inocular -nos idéas coustitucionaes á ponta ele bayonetas . Um 
grande ministro estrangeiro, qne alguns s1:1.ppunham ele raça canina, quando se lhe 
perg untou ou pediu o transumpto ele taes tratados, ficou engasgado com ta.l per
gunta, e assim se foi para o outro mundo . O mesmo ha ele succecler a esta junta . 

Confessa, porém, a junta immecli atamente em seu manifesto que <<poder osos 
inimigos, fóra e cleptro elo r eino, poderam conseguir o que a força e a violencia 

· não conseguü·a>> . E bem ingenu11 esta confissão, e quasi um lapsus lingttm, pois 
se não houve força e violencia para conseguir-se o que a junta contim'u.t a expor, 
eleve concluir-se que foi espontaneo, bem pensado e justo tudo o que attribue 
a inimigos de fóra e dentro; e vem a ser: ''E poderam paralysar todo o anda
mento da carta constituc~onal, perseguir os amantes elo seu r ei, elas novas insti
tuições e da felicidade ela sua patria ; t entaram indi spor o senhor D. P edro IV 
contra aquelles mesmos portuguezes que haviam sustentado os seus· direitos ; ou
saram denegrir o seu leal procedimento, attribuinclo-lhe proj ectos (falla dos archo
tes r epublicanos do fim ele julho passado) que hom em alg nm sensato pó ele formar 
na Europa)). 

Mas se tudo isto succedeu sem força nem violencia, e antes de r egressar o se· 
nhor D. Miguel ao r eino, segue-se que não me1'ecen1 o "QOme ele inimigos os que 
taes cousas motivaram; segue-se que antes ela vinda elo senhor D. :Mig·uel já a 
o bservancia da constituição estava em desprezo e como paralytica; que os clefen 
so!·es cl'ella e do senhor D . ·Pedro eram tidos como r evolucionarias r epublicanos, 
e, portanto, é coutraclictorio e falso o que mais adiante qu erem attribnir ao se 
nhor D. Miguel. 

No paragrapho immediato clizem os taes homens cln. junta que «tnclo elles so:F
friam r esignados, porqtle a r evolta nunca foi a sua divisa». Forte descoco. Q11e 
~ esta junta senão uma revo lta, uma sedi ção, a mais premeditada, atrevida e ni
minosa? Tal é a verdade qne anima este manifesto e tudo qrfant.o dizem e fazem 
os auctores cl' elle . 

Passam a dizer-nos que o senhor D . P edro acreditou em taes circumstancia;s 
que a nomeação do senhor infante D . Miguel para seu lagar-tenente e r egente 
cl'estes reinos cc seria o meio mais e:fficaz para manter o socego, comprimir parü
clos e restabelecer com mão segura e firme a concorclia e a harmonia >J . De certo 
não se enganou o senhor D. P edro em tal es1Jerar ele seu aug usto irmão: o tempo 
mostrará que é capaz ele ver ífi car tuclo isto; e talvez que só em urna cousa se en:
ganasse o senhor D. P ech·o, e é em suppor que poderá haver concorclia e harmO'
nia n'estes r einos emquanto houver uma, carta constitucional, que tanto favOl·ece 
as sociedades secretas e seus adeptos, cl' onde procedem unicamente todas quantrus 
revoluções e attentados temos visto contra as legitimas' ànctoriclacles, e toda essa 
falta de concorclia e harmonia que t em dilacerado, empobrecido e infelicita.do esta 
nação. Abolida essa carta, abatidas e proscriptas as sociedades secretas, é que o 
senhor D. JY.[ignel. ha ele verificar tudo quanto o senhor D. Pedro cl 'elle esperava, 
segundo diz a junta, e farú qne nunca mais torne a levantar-se outra similhante 
a ella, nem appareça um manifesto c1e tantas falsidades e impnclencia . 

Cont1núa dizendo que o senhor D. Miguel «tendo jurado a carta constitucio
nal, havia dado a maior prova ele obediencia ao seu r ei>J. 

Allucle provavelmente a·o juramento que se diz ter dado o senhor D. Miguel 
em Vienna ele Austria; ma:; não transcreve os termos em que o haja dado, o que 
seria essencialmente necessario para saber -se até onde chega essa ubeclicncia ao 
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sen r ei, porqi.te se esse juramento foi condicional e sem p1·e}uizo dos seus cli?·eitos 
(segundo consta e esüí averiguado), e não puro e simples (como n os clisse aqui a. 
Çlazeta), então muda muito o caso de figura, e essa supposta obediencia ao seu r ei 
J<Í ha mtüto que expirou, porque n ão é nem póde ser seu r ei, nem ela naçfio por
tugneza um estrangeiro, c'omo adiante melhor se mostrn.rá. Mostre a junta uma 
acta authentica de 'tal juramento; mantfestará o que os seu s sequazes ainda não 
poderam manifestar, porque lhes n ?io convem, e então discorrer emos melhor a este 
resp~ito . Entretanto p ermitta a junta advertir-lhe que, quem jura a aarta não jura 
obech encia ao senhor D. Pedro, mas á senh ora D. Maria II; sendo certo, como é, 
que nenhum artigo cl'ella tratá o senhor D. P edro como r ei actual ele Portugal, 
mas sim a senhor a D. Maria II, como se vê elo titulo v, capitulo IV, artigo 36 .0

, 

onde se estabelece que es ta senhora ?'einará scmp?·e on PoTt1t'gal em consequencia 
ela ahdicaçf~o do senh or D. Peclro . 

Embora ha:j a um decre to ou acto de abclicação em data posterior á ela car ta, 
P~lo qual o senhor D. Pedro promette· abdicar depois ele verificadas as condições 
ah declaradas; porque não t endo sido esse acto jm·aclo, mas sim a carta, clanclo 
0~ nosso s aclve rsarios tanto valor, como dào, ao juramento, e ftt;~enclo depender 

. d este principalmente toda a força ela carta, segue-se elos seus princípios que é 
uma infra.cção d'ella., um pe1:j-urio ·e criminosa contraclicção reconhecer a actual 
8 ?hcran ià ele Portugal em qualquer outra p essoa que não sej a a senhora D. Ma
l'la II, assim como ordenar-se qualquer cousa em nome ele el-r ci D. P edro e ac
ceitar um Jogar-tenente cl'este senhor , que pela carta (incomparavelm ente mais 
forte do que 11m decr eto) já não é rei el e .Portugal. Aos homens ela junta e seus 
adher entes ·compete livrar em-se de tão cr iminosa contradicção e expiar o crime 
de pe1:jurio que têem commetticlo em nao exigirem a obeeliencia para com a se
nhora D. Maria II, e obedecer ás ordens do governo emanadas em nome de el-rei 
que já não é. 

i'antas ' são as contl:acli cções e absurdos· em que se tem caído para usurpar a 
corôa de Portng·al a quem e !la pertence ! E é este montão de disparates, tão ab
s:n·clo s, e até ignominiosos, o que se protesta defend er com armas e clespenclio de 
Vldas? Desgraçada nação p ortugneza, a que miseria e opprobrio te quàem r e
duzir! 

Continúa o manifesto da junta a querer exprobar infidelidades ao senhor.D.l'l{i
~uel , clizencl o-uos «que tendo contrahiclo esponsaes com a senhora D. Maria li, 
tmha dado a maior prova elo r econhecimento elos direitos ele seu aug usto irm ão». 

Com effeito, espunsaes darem prova de direitos ú corôa é doutrina noví ssima 
' e nunca d'antes sonhada, pois a té aqui sabia-su que apenas davam direito para 

màtrimonio, 1)odendo aliás di ssolver -se os esponsaes el e futmo, como est es foram, 
p0r motivos supervenien tes el e graves iu imisacles, molestias, etc., etc., como se pó ele 
ver nos eanonistas . Se ao menos este manifesto (que tudo occulta ou desfigura) 
nos transcrevesse os termos 'formaes com qu e esses esponsaes foram celebrados, 
a inda d'ahi se poderia deduzir alguma cousa muito inclirectamente para tal questão. 
O officio do ministro de Portugal em Austria., segundo se lê na Gazeta dfl Lisboa de 
27 ele novembro de 1826, explica-se por estes termos : <• O senhor infante r espon
deu affirm ativamente, pedindo formalmente a mão ela senhora princeza D. Maria 
da Gloria» . Portanto não a tratou nem r econheceu n ' este acto como rainha de 
Portugal, mas como princeza elo Gr ão P ará, que er a. A mesma copia d' esse auto 
de e. ·ponsaes, que no seguinte dia appareceu na Gazetct) tambem não é tão exacta 
e expressiva que decida o que o manifesto pretende, nem se poderá j amais sus
tentar que q nalqum· qualificação ele pessoas, tocada acciclentalmente em um auto 
de tal natureza, possa equivaler a um p.ositivo r econhecimeuto dos direitos elo se
nhor D. P ech·o, que não era o obj ecto cl' esse auto. Nada, portanto, se pócle d'aqui 
deduzir contra o senhor D . Miguel, nem tão pouco elo qu e o manifesto acrescen
ta, clizenclo . que o senhor D. Miguel pnbliea e espontaneamente tinha desa.ppro
vaclo o proceder de um punhado ele bandidos, que, tomando o seu nome por cli visa 
e abusando ela si nceridade elo povo, tinha le:vq,ntado o estandarte da r evolta>> . 

Prove ante_s de tudo o manifesto, ou quem o fez, a espontaneidade ele todos 
os a.ctos do senhor D. :iVIiguel na côrte de Austrin, expl~que-nos como esses C'ha-
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mados bandidos abusaram da sinceridade do povo, que sempre quiz e quer o que 
es ses queriam (que é dar a corôa ele Portugal a quem as leis a dão), e depois ve
r emos quem é que levantou o estandarte da r evolta, se esses bandidos ou os ho
mens ela jLmta, e quaes são os que justamente _ merecem a clesapprovação do se-
nhor D. Miguel. · 

Findas estas laconicas e solapadas increpações ela fidelidade elo senhor D . Mi
guel, passam os ::motores elo manifesto a r elata r as esperanças q ue elles e outros 
que taes tinham no r egresso elo mesmo senhor p ar a P ortugal, r ematando : «Porém, 
um morno silencio deix ou oscillantes as melhor es esp eranças, e os maus estabe
leceram as suas ». 

Mas, se houve silencio, se nada disse contra os que esperavam, el e que se 
queixam? Expliquem-se melhor, se quer em que os entendam ou se lhes r esponda. 

Segue-se uma accusação mais assanhada, por ém tão mal provada como as an
tecedentes: «Um tr~mendo juramento, pres tado á face el a r epresentação n acional 
e dos ministros de todas as nações da Europa, elo modo o mais solemne e m ages
toso, estreita de novo os vinculas ele obecliencia que prendiam o senhor infante 
D. Miguel, que ·em nome ele el-rei começa a go·vernar». 

D escubra antes de tudo o manifesto a formula e termos d'esse juramento, que 
os mesmos membros cb representação nacional não ouviram, e que tanto ignora
vam, que, na sessão ela camara elos deputados do di a 7 de março, p eeliram o au
tographo cl' elle, e nunca chegaram a ver, não se atrevendo a mesma Gazeta a dar 
),loticia cl 'elle senão na parte _não official, para seu r eclactor se não comprometter 
tanto a responel er pela veracidade ele um facto ele qu~ ap enas tinha conj ecturas . 
D escubra-nos depois d 'isto e prove que o senhor D . Miguel, n'esse ou em qual
quer acto-, podia licita e validamente ser obrigado a ceder dos seu::; direitos á co
rôa, contra a disposição ele leis fnndamentaes ela monar chia, com prejuízo seu e 
ela nação . Manifest ado e provado isto, ainda r esta sustentar que o juramento, na 
hypothese ele t er ex istielo (o que se nega), pócle fazel-o r esponsavel cliante ele D eus 
ou dos homens, p ela observanci a ele uma iniquiclacle tão contraria ás leis est abe
lecidas corno ruinosa á nação . L embrem-se que o senhor D. Jo ão IV, sendo ainda 
duque, juntamente com o dnq11e D. Theoclosio, se11 pae, com tanta ou maior so
lemnielacle nas côrtes ele 1619, r econheceu Filip}Je IV por legítimo successor da 
corôa ele Portugal contJ;a os direitos da casa ele Bragança, e que, não obstante, 
foi depois o senhor D . João IV r econhecido e acclnm aclo legitimo r ei de P ortugal 
pelos portug.uezcs cl 'esse tempo, muito maJis pios, honrados e sabios do que estes 
defensores armados ele juramentos, os qtlaes souber am r ebater· pelos argumentos 
já inclicaelos, e outros constantes elas suas obras, essa calumnia hespanhola, e mo- • 
v er todos os soberanos da Europa a r econhecerem igu almente a legitimidad e d'esse 
monarcba, apesar ele juramentos anteriormente prestados. De tudo isto se deverá 
.concluir que o epitheto ele t1·emendo, que adO}Jta o manifes to, é apen as appl-icavel 
ao atrevimento com que ousam fallm· de simiLhante objecto e affectar escrnpulos 
que nnnca tiveram n em t êem . 

Confessam que as suas esperanças constitucionaes deram logo ·?·apidos passos 
1·et?·og1·ados (o que bem mostra quaes eram as disposições da nação a este r espei
to), e passam a queix ar-se elos impressos aem que se procurava demonstrar que 
o senhor D. Pedro IV tinha p ereliclo o direito á corôa ele P ortugal , e que o senhor 
infante D. l\1iguel era o nosso r ei e absoluto )) . 

Esta queix a, porém, é contra a liberdade ele }Jensar e escrever, que a carta 
tão solemnemente garante a todo o cidadão; e seria contrario á hella igualdade, 
que tanto se appetece, escrever só a favor elo senhor D. P edr o c nada a favor elo 
senhor D. Miguel. Queixem-se , pois, ela carta ou cl:os que não fiz eram a. t empo 
uma lei r egulamentar para a imprensa . -

Não é mais hem fundada a que ix~ que formam contra os que r ecommendavam 
a propagação dos sobreditos escriptos. Fossem quem fossem esses anonymos, que 
tal r ecommendavam, não faziam mais' elo que usar ela liberdade que todo o cida
dão eleve t er el e communicar as suas-idéas . 

O que é mais 'triste e reprehen~i vel é ser em n' elles ·insnltaclos os amigos do 1·ei 
e cl'tt lei. Presci'nclinclo cl<!J ~nclagar qnem são esses amigos, se seTão ou não como 
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o~ do manifeBto, sempre se deve confessar que é grosseria e má creação insultar 
nmguem . 

Igual rasão teria para estranhar 'que ((no sagraclo recinto elo p~lacio um bando 
de perdidos assalariados praticassem os maiores desacatos, insultando o senhor 
D. _Pedro IV, que até em seus delírios votavam ~\, morte, atacando as auctoridades 
ma1s r espeitaveis e os cidadãos mais probos>> . 

Tudo isto é j)essimo; mas não succecleu assim, como diz o manifesto. Pinta o 
caso muito mais feio e aggràvantc elo que na realidade elle foi . Houve excessos 
ele enthusiasmo e alegria mesmo á porta do palacio, ma,· não houve votos de morte 
contra o senhor D. Pedro . Houve uma certa auctoridacle ultrajada iL conta de pec
cad_os não muito velhos; houve, em fim, o q.ne é proprio elo povo miuclo, segtmdo o 
ant1go clito : Rustica proge?âes nescit habe1·ô modos. E se n~lo quizerem desculpar isto 
como cli1·eito de petição á moderna, então queixem-se elos regeneradores de 1820 
8 seus successores, qne ca.nonisaram todas as vozerias mais insolentes contra os 
seus inimigos, e persuadam-se que assim mesmo não se chegou ao calcanhar dos 
a~chotistas.,de julho passado. Desculpem, pois, todas essas grosserias, e creiam que 
nao valem a pena ele desembainhar a espada, nem ele amotinar os r egimentos . 

. No que. muito se enganam tlS auctores do manifesto (ou querem enganar) é em 
d1zer a que taes factos eram tolerados e animados á face do ministerio ». 
, NenhLtma prova dEGo cl'isto, e é mais que temeridade avançar uma proposição 

cl estas tão aereamente. Tudo, porém, como :fica já ponderado, é provado por estes 
anctores elo manifesto com igual exact!clão1 e por i s~o lhes é tão facil accusar tudo 
e todos. Entretanto, a verdade notaria a todos os habitantes cl'esta capitàl é que, 
apenas succeeleu o ultrage ele uma anctoriclacle, nunca mais se repetiram taes ajun
~am~nto s , nem vozerias, o que prova que o ministerio nem tolerava, nem animava 
Insultos. 

. Passa, emfim, a junta a tocar na verdadeira e genuína causa elo seu nob·1·e e 
denodado esfm·ço j e agora é que o seu manifesto começa a manifestar alguma cou
sa. As desligações ou demissões, que alguns dos. amigos ela junta e seus adheren
tes tinham experimentado ou receiavam experimentar, é o que mais lhes doeu, e 
o que os l.mpelliu a este esforço, que muito modestamente chamam nob1·e e cleno
~aclo . ecO crime (chzem :elles) toma rapidamente o lagar ela virtude. Os pravos mi
htares que, obedecendo ao governo ele el-rei, tinham exposto a · vida em. clefeza 
dos seus inauferiveis direitos, todos os empregados qne tinham suste11tado o seu 
clever, são em nome ele el-r ei per seg·niclos c substituídos por homens conhecida
mente rebeldes>J. 

É verdade que tem haviclo clesligações e r emoções de. empregos militares e ci
vis, mas nem tantas, nem tão ra.pidas como este mesmo facto ela revolução do 
Porto agora confirma, que se fazi,am indi spensavelmente necessarias ).Ja.ra bem ela 
patria e tranquillidacle publica. _E fal so1 porém, · que isto fosse determinado pelo 
simples motivo ele terem exposto a vida em clefeza elos direitos elo senhoi D. Pe
clro . Muitos cl'esses primeiros queixosos, ou estavam implicados nos es-candalosos 
e clemocraticos tumultos do fim elo julho elo anno passado, ou era.m liberaes tão 
exaltados e violentos, que o I!lesmo senhor D . Pedro ele certo ,não quereria ser
vir-se mais cl' elles para nada., ou eram inimigos t~o figadaes e declarados do se
nhor D. Miguel, conhecidos já por factos c tentativas contTa a sua augusta pes
soa, que nenhum logar deixaram pa.ra duvidar ele que não percleriam occasião ele 
attentar contl;a a sua vida e contra o governo e tra.nquilliclacle publica. . 

Deduzam esses queixosos a sua innocencia ele uma maneira circumstanciada, 
e não sen\. clifficil convencer a cada um cl' elles ela just iça1 com que fos se r emovido, 
pa.ra restituir o mesmo em prego a outros que injustamente haviam sido desapossa
c~os . Alem elo que, remover ele emprego não é verdadeiramente perseguir nem cas
tigar, D;J.aiormente seJ;J.clo a r emoção para es?es·mesmos corpos ou regimentos que o 
g_overno anteriormente havia adaptado, quando qniz estabelecei; o systema constitu
CIOnal. Remover empregados publicas em taes circumstancias, é usar ela faculdade 
que toclo o imperante, e mesmo segundo o espírito ela carta, eleve ter ele prover 
os empregos publicas nas pessoas que lhe parecerem mais adaptadas para o bom 
serviço 1mblico. E se ·isto foi licito anteriormente1 sem processo, por meras con-
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jecturas on desconfianças de que qualquer empregado publico não ' era affecto ao 
systema, porqT~e não ha de ser licito agora? Que multidã? de elesligações, remo
ções e prisões se não decretavam então todos os dias? Que rapidez, qtle facilidade 
em desli.gar e infelicitar os mais acreditado s e benemeritos militures só porque ti
nham figurado na res tamação ele 1823 contra a facção clemocratica. que então ~~s 
so!Gwa este reino? Que franqueza e ufania em chamar para os empregos milita res 
e civis todos os que mais violentos se tinham mostrado em sustentar essa facção? 
Eis-aqtTi, pela maior parte, os que agora se intitnlam benemeritos elefensores elo 
senhor D. Pedro. E era com homens taes, commummente detes tados pelos seus 
excessos, e conheciàamente perigosos, que o senhor D. Miguel se devia servir 
por força, com perigo da propria vicla1 do bei11 publico e da mesma carta? Ora 
q tle se calem e deixem ele accusar ele r ebelcl es homens honrados e sempre leaes, 
que só revolucionarios e demagogos se têem atrevido a quer er assim macular. 
Admirem a demasiada pruclencia e moderação com que o actuaJ governo se t em 
conduzido para cDm elles. Se tivesse haviclo mais presteza e vigor em verificar 
todas essas remoções, que apenas agora, depois do mal começado, se vão v erifi
cando, d'e certD não teríamos a desgraça ele ver romper tão infausta e atrevida 
revolução, como esta que estamos soffrendo, nem esta junta teria logar ele produ
zir tão insolente, cahlmnioso e clesarrasoaclo manifesto como o que nos apresenta. 
Se o crime tomou ou não o lagar ela virtllCle, mDstram-no claramente os innumera
veis roubos, sacrilegios e barbaridades que vae praticando por todas as terras esse 
tropel de vandalos ou ele tigres, que milita debaixo elo estandarte cb. cljgna jnnta, 
a quem · obeclece. 

D'estas mesmas clesligações, aliás tão justa.s como raras,. antes ele r ebentar esta 
revolução, pretendem os auctores do manifesto deduzir, sem mostrar como, o_ eles
alento universal e paralysia cl_~ todos os movimentos elo corpo social, e até a ele
cadencia elo nosso commercio, dizendo: <<O abatido commercio ex1)irou, e o prop1·io . 
governo sentiu os resultados ele tão doloroso estado na falta elas r endas ptlblicas 
e no clescreclito nacionah . 

Sendo innegavel, como é, o abatimento elo nosso commercio·, não se póele, to
davia, provar nem acreditar que tal abatimento se eleva attribuir ele sor'te alguma 
ao senhor D. Miguel, nem ás clesligações ele qué anteriormente se fallou. Se o 
manifesto quizesse manifestar a verdade, e não encobr.il-a para formar injustas 
accusações, com que encubra os pessimos motivos ela presente revolução, que se 
esforça por justificar, deveria declarar que este abatimento procede principalmente 
ela separação elo Brazil, qt<e os antecessores cl'estes revolucionari.os tão desa stro
samente promoveram desde 1820; elas enormes clespezas que muitos negociantes 
fizeram para festejar e promover o adiantamento ele uma revolnç.ão, cujas conse
qtlencias mais obvias eram o transtorno das r elações commerciaes com o Brazil; 
da guerra civil, que a carta veitl suscitar em 18~6 e 1827, assim como agora esM 
excitando nas províncias elo no1·te, e n'essas particularmente, onde se fabrica · o 
nosso principal genero ele extracção, o vinho. Ajtmtanclo a est-as e outras cansas 
bem conhecidas o saque 011 dilapidação, que a companhia · dos 'Tinhos elo Porto 
acaba cil.e so:ffrer elas mãos elos actuaes rey;olucionados euthronisad.os n' essa cidade, 
é bem natLtral que o abatido commercio expire, mas por Ctllpa cl'elles e ele seus 
aclherentes. 

A falta ele rendas publicas, que exprobam·, tambem se eleve derivar da mesma 
causa fundamental, a revolução, mascarada com o nome ele constitt-iição, que t em 
extorquido de Portugal enormes sommas para g:mhar agentes e protectores nos 
paizes estrangeiros, para saciar a avidez elos que n'ella mais têem :figttraclo, só com 
n fim. ele se enriquecm·em á pressa e encobrir avultados roubos de r enclas e di-· 
nheiros publicas, que haviam já clistrahiclo ou queriam continuar a clistrahir; as 
mesmas despezas extraorclinarias e Q.vultaclissimas que t em motivado o systema 
representativo, e prolongadas sessões legish~tivas, ele que só tem resultado inte
resse aos deputados cl'ellas, recebendo a nação, para allivio ele seus males e como 
unico resultado de todas essas vaidosas, atraiçoadas e peclantescas discussões ~c 
gislativas, novos e maiore~ tt:ibutos, como o do papel sellaclo, etc., e isto acom
panhaelo das- quoticlianí!Js e Irntantes exprobações da miseria e pobreza ela naçã0. 
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Estas. são summ ariam<=nte as causas elo a1atimcnto do commer cio e da falta de 
rend~s publicas, que o manifesto devia declarar, se· quizesse dizer a verclacle . E, 
s~ smceramente desejassem obstar a tantos males, nm1ca deveriam os auctores 
d ellc formar essa r evoluçfio, que táo terrivelmente vem augm entar esses mesmos 
lllales que fingem lamentar. 

Pas ·am agora a querer arg ui1· mais directamente o senhor D . Miguel n'estes 
termos : ((A r epresenta.çi.to nacional é dissolvida sem terem sido verificadas as cir 
cumstancias que reclama a car ta» . 

~ara rebater esta accusaçã.o basta ler os extrautos elas sessões elas camaras, c 
pm·:lCularmente ela elos deputados, nos dias anteriores á sua dissolução . Ahi se 
verao _Projectos, indicações e altercações, que. assás verificavam o espirito revohL
Clonarw e clemocra tico que n' ella. ia preclomina.nclo, e qne ela maneira mais visivel 
ameaçava a saluação elo estaclo, que são as circumstancias qtte a carta,' no titulo 
competente, reclama, e que auctorisam o imperante para dissolver ou adiar as ca
lllaras. 

É igualmente insubsi~tente e fal sa a accusação que se segue, expr essada n'es
tes t ermos : (( D eixa-se ele convocar immediatamente urna nova c amara ele deputa
dos, infringinclo cluplicadamente um elos mais interessantes artigos da carta )) . 

Está impre~so e publico o decr eto ele 13 ele março ele 1828, da mesma data 
elo que dissolveu as camaras, e n'e1le se lê, por não estar feita a lei regulamentar 
sobre as eleições ~:le cleputaclos : ((Hei por bem derogar o decreto de 7 ele ag0sto 
:le 1826 (que provisoriamente as regulava), e mandar imm ediatamente proceder 
a organisação ele novas instrucções 1 qne, senclo conformes ao que se se acha clis
po~to na cm·ta constittwional, sejam igualmente analogas aos antigos u.sos e louva
veLs costumes cl'estes r einos »1 etc. Como é, p ois, qtle se infringiu a carta, se se 
lllanclotl guardar as suas disposições no novo methoclo de eleições? E que obriga
ção t eria 9 senhor D . l\l iguel ele não alterar as disposições elo anterior decreto a 
este-r espeito? Nenhuma, cer tamente, lhe prescreve a carta, e conseguintemente é 
nnlla e falsa tal aecusação. · 

Segue-se uma accusação vaga de se promoverem, com a mais torpe sec1ucção 
° CO!~ a maior violencia, actos ele pe1j urio e ele r ebellião, pedindo ao senhor 
D. Mtguel que houvesse de acd amar-se r ei, etc . Não declara, porém, o manifesto 
quem fossem esses promotores ou seductores, e como seja moTalmente imp.dssivel 
se~nz ir por quaesquer meios uma nação inteira, para com tanta unanimidade e 
11lltversalidacle em tão pouco tempo expressar o mesmo desejo ele ver acclamaclo 
0 senhor D. Miguel 

1 
eleve considerar-se esta falsidade no numero cl' aquellas que 

os auctol'es elo manifesto escreveram só para os paizes estrangeirol' e não para Por
tugal, pois cá bem sabem elles que ninguem tal acredita. 

O que é mais eseancbloso é o quererem inculcar que a nação portugueza p ensa 
e .obra como elJes r evolucionarios, dizendo : «Que faz ia a nação portugtleza ? Sof
fna ~om magestoso clesapprovaclor silencio tantos males, gemia>>, etc. 

E aonde póde chegar a impucle~cia, querer persuadir que a facção cl' estes re
Volucionqrios, tão climinnta comp é, vem a ser o fiel orgão ela nação portngueza, 
0 ll nma e a mesma cousa que a nação ! Quando se viu mais enthusiasmo, mais 
contentamento nacional, como clescle que regressou o senhor D. Miguel? Onde 
estão esses signaes ele clesapprovação . e gemidos, a não ser na cohorte maçonicUJ 
e revolucionaria, que é a unica que tem a receiar a justiça ele um princi pe quo 
detesta suas maximas? Mas isto não é a nação portugueza, é o banclo elos inimi
gos cl'ella, qqe muito interessa qu@ gema e acabe. 

De todas as accusacões indicadas no manifesto, e a que mais parece ter irri
taclo estes sub di tos fi.e{c;, como elles se dizem, foi «o ver romper o pacto soci'al 
l:ca1·a~o na cw·ta, e o ver chamar , com a mais decidida usm·pação, os tres estados 
c? rmno, que haviam tomado uma nova fórma com a carta cons1itucional, e que 
80 elll conformidade com esta podiam ter uma existencia». 

lVIas se o ver r omper este novo pacto social t anto os irrita e a nctorisa, como 
pretendem,- pa1:a resistir e se armarem, porque não ha ele ser licito a nós irritar· 
ruo-nos e r esistirmos a que se rompa o primitivo pàcto social portuguez por um 
soberano estrangeiro, a instancias ele revolucionarios, com as mais infames frau-

4.5 
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des, com tanto clamno e opprobrio da nuc;~io? E querendo restabelecer-se esse pri
mitivo pacto social ou constituição da monarchia portugueza, dolor;a e incompeten
t emente rompido, e sacudir o jugo dos abominaveis r evoluci011arios, que aleivosa
mente nos querem for~ar a formar um novo pacto social, que cousa mais justa e 
apropriada elo que chamar e restabelec·er esses tres estudos elo reino, qllC são a 
unica fónn a de r epresentação nacional, :1Uctorisacb por esse antigo pacto ou con
stituição da .monarchia? 

Este cham~mento, porém, não foi um acto arbitraria, anarcl1ico e sedicioso, 
como os dos at1ctores elo manifesto e companhia; foi uma supplica a mais respei
tosa, sincera e unanime que nunca se viu em tempo algum; a efficaz e solemne 
expressão do que as leis da monarchia e o bem da patria exig·em, enunciada com 
o maior enthusiasmo, ac:.J,tamento e espontaneidade pelo clero, nobreza e povo da 
capital e de toclo o r eino, pelos tribunaes, corporações e anctoridades publicas; 
foi um impulso ele j nstiça e lealdade nacional tão forte, tão universal e . rieccssa
r~o, que os mesmos inimigos do senhor D. Miguel e das nossas antigas leis, não 
poderam deixar ele unir as suas vozes com as nossas, como consta elas· actas de 
todas as camaras do reino, talvez sem excepção ele uma só, · elas r epresentações 
espontaneas e authenticas ele todas as classes mais clistinctas, tribunaes7 cOI·pora
ç~es e empregados publicas . 

E ha de calar-se e suffocar-se tudo isto, para ouvir e preferir as sturaclas7 do
losas e ineptas objecções com que uns poucos ele revolnciona1:ios, em um mani
festo anonymo, se atrevem a querer contrariar, des:6gnrar e criminar o procecli
mento mais espontaneo, leal e solemne que nunca nação alguma mostrou em lanceS' 
similhantes? Supponclo mesmo que havia alguma incoherencia em r eunir a antiga: 
representação nacional, como poderão estranhar isso os que têem commetticlo tan
~as iucoherencias, illegalidacles e absunlos os mais monstruosos para fazerem abo
lir o antigo pacto ou constituição da monarchia7 para substituir-lhe outro em todo 
o sentido illegal e ruinoso, para roubar a corôa ele Portugaf a qnem ella pertence, 
e abandonar uma nação inteira aos caprichos e interesses de uma facção essen
cialmente ímpia e revolucionaria? Que outro meio mais legal, justo e prudente elo 
que a r etmião elos tres estados, para saírmos cl' esse abysmo ele incoherencias, il
lega1ic1acles e cl·esgi·aças em que nos precipitou a carta e a facção que a promo
veu? Este meio torn::t-se tanto mais justo, imparcial' e louvavel, attendenclo-se que 
foram as classes mais sublimes ela nação, os tribunaes, as auctoriclades e camaras 
elo r eino quem o suggeriram c pediram, acclamanclo desde logo o senhor D. JYii
guel por seu rei7 e que não foi elle quem arbitraria e violentamente mandou cha
mar os tres estaclos. 

E xponham os auctores elo manifesto o facto ela maneira como todos às poTtlt
guezes presencearam e sabem que snccecleu; não o alterem maliciosamente, e não 
receiem que os monarchas to elos elo mundo (como elles dizem) e as nações- todas 
risquem Portugal ela lista elas nações, por não haver quem (como elles revolncio
na;rios) defenda o principio ela legitimidade elo senhor D. Pech·o. Agora é que os · 
monarchas e todas as nações reconhecerão que os portuguezes sabem clefencler 
verclacleirn.mente esse principio ela legitimidade no seu proprio sentido, e que Por
tugal justamente se conservará com esplendor na lista elas nações, exterminando 
e aniquilando essa facção que tanto o tem vilipendiado e infelicitaclo. 

Não temam que os mona.rcha.s e as Dações risquem Portugal ela lista elas na
ções (como acrescentam os auctores do manifesto e fingem receiar), porque os por
tuguezes não sabem rlefencler as instituições que magnarumo lhes dera aquelle r ei. 
Em tudo quanto a nação }Jortugueza está agora praticando é que mostra saber 
clefencler as instituições que lhe são proprias e vantajosas, e que distingue os ver
dadeiros interesses e gloria ela nação dos ele uma facção, e o tempo melhor o mos
trará . 

Não temam tão pouco que os portugne:'?'es passem por pe1jm·os ((por quebrarem 
o juramento que tão solemnemente hiwiam presta,dõ >> . Nas nações da Emoim, as
sim como em ~ortugal, ha muito quem saiba quando liga ou deixa ele ligar um 
juramento promissoriv, e quê, alem ela legitima auctoridacle de quem o exige, deve 
conco1'rer a justiça ela ma teria do mesmo juramento, ele maneira que não seja con-
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trario ~1s leis estabelecidas l)ara o bem publico, nem aos di rei tos ele outrem; e que, 
quando a cousa jurada se altera consideravelmente ou torna nociva e pernieiosa 
ao bem publico, não ba juramento que possa obrigar urna nação a praticaa: o que 
contraría o seu bem publico e a infelicita. Por isso ainda quando esse juramento 
~o~se . legitimamente exigido (o que se Bega) e não envolvesse tantas injustiças, 
lntqUidades e infracções de leis fnudam entaes, como contém a carta, basüwiam os 
cl_amuos publicas, impiedade e guerras civis qi1e d'ella se têem seguido, para con- . 
81clerar a nação desobrigada de continuar a observar tal carta. Por estes e ou
tros princípios, que é superfl.no desenvolver mais, se guiou a nação portugueza 
em 1G40 para sacudir um jugo estmngeiro, não obstante os reiterados juramentos 
co~ _que r;;e pretendia justificar e fazer inviolavel tal j i1go; e por estes mesmos 
pnnc1pios se têem dirig ido todas as nações da Emo1)a, que em nossos dias tantas 
vezes se têem subtrahido aos juramentos que os ernissarios da revolução da França, 
tanto no . . tempo ela sua republica como no do seu irnperio, costumavam exigir de 
todas as nações onde entravam. Não temam, pois, os auctores elo manifesto que 
os monarchas e nações ela Europa r eprovem agora em nós o que ellas tantas ve
zes têem praticado em circumstancias analogas. 

Passam depois os homens ela tal junta do Porto a quererem abonar-se com o 
exemplo elos ministros elas d iversas, potencias que disseram «terem cessado as suas 
fnucções junto elo governo de Lisboa» . I sto, porém, não demonstra (como preten
dem os taes auctores) os sentimentos elo s soberanos a r espeito do sen1lür D. Pe
dro, da senhora D . :Maria e da carta, mas apenas a effectiva mudança elo gover
no, ou, para melhor dizer, que rep1rtavam findas as credenciaes qu e tinha~n até 
então. E que se segue cl' esse facto ou como póde elle servir para justificar nma 
rebelli~io armada? Os anonymos do manifesto o dirão1 se quizercm . Entretanto 
fi caremos muito bem persuadidos que elles deviam ficar tranquillos e subordina~ 
dos, e · nunca arroj arem-se a formar urna revolução que os cobre ele o.pprobrio e 
lhes mer ece os ferros de que affectam quererem livrar-se. 

Segue-se um paragrapho, em que se attribue a desthronisação elo senhor 
~· Sancho II aos nobres e ecclesiasticos; mas não é facil entender a que venha 
Isto . lVIais clara e r elativa ao objecto do manifesto é a confi ssão que fazem no pa
ragrapho immediato, clizenclo : «O brioso exercito portug uez, sempre firme na honra 
e_ na obecliencia ao r ei, secundou a nação que o sanccionou, elegendo a junfa pro
Vtsoria que ha de manter as importantes fnncções ele que se encarregotl em nome 
do s~nhor D . P edro I V», etc. · 

E bem sabido que o exercito ele P ortuga:l não se limita a esses poucos r egí
Inentos cujos chefes aclheriram ou fomentaram esta revolução; assim como que a 
nação portugneza não se limita a esse punhado de demagogos que habitam na ci-

' dade elo P orto e em alguma outra terra; e, conseguintemente, é uma mera e mui 
diminuta fracção de portuguezes, urna facção propriamente dita, a que sanccio- · · 
nou e elegeu a junta provisoria. I sto, que todos sabiam, tornou-se mais claro e 
manifesto pelo manifesto cl' ella. 

O que, porém, ninguem sabe nem acredita, é que uma facção e junta verda
~leira1:uente anarchica e tumultuaria1 reprovada por ~oclo. ~ direito e pelo proprio 
Interesse ele t odos os monarchas, hap (como .ella se hsonJew) ele merecer a appro
vação elo senhor D. Pedro IV e r eceber irnmediatamente as «suas r eaes cleter 
tniuações, o · agrado e a cooperação elos soberanos ela Europa, e a protecção elo 
Deus ele Affonso H enriques, protector dos r eis legitimosll. 

Os mesmos anonymos do manifesto ele certo tal não esperam nem acreditam, 
e_ menos ainda o. acreditará qualquer idiota elo povo·, porque todos já conhecem o 
l'ldiculo cl'estas embofias revolucionarias. Os poucos soberanos, que tem cabido no 
tempo expressarem-se a r espeito d'esta facção ou insurreição armada, já têem 
mostrado quanto a clesapprovam e detestam. 

Pa_ssa o manifesto a querer resumir os direitos do senl1or D. Pedro por estes 
termos : «0 senhor D. P edro IV é o r ei legitimo de Portugal. E, se o não fosse, 
reconhecei-o-iam os soberanos da Europa 'P» 

Responde-se. Tal Tecouheci,mento nada decide sobre quem tem ou deixa ele ter 
melhor direito a este throno. E um facto e não uma decisão juriclica. 
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Coutinún. dizendo: << Ü senhor D. P edro IV nã,o é um estrangeiro». 
A constituição elo Brazil diz o contrario no titL~lo n , artigo 4 . 0 1 onde se esta

beleceu que «são ciclacUi.os brazileiros todos os nascidos em Portugal e suas pos
sessões, que, sendo j{L r esidentes no Brazil na epocha, em que se proclamou a 
indupenclencia nas províncias onde habitavam, aclheriram a esta, expressa ou ta
citamente, pela continuação ela sua r esiclencia>> . 

Ibidem : <<A senhora D . :Marin. ela Gloria é portngueza. Ella nasceu em tempo 
que o Brazil pertencia ~í família europêM . 

:Mas é iilha elo imperador e defensor perpetuo do Brazil, membro ela nova dy
nastia cl ' esse imperio independente; lá nasceu e foi condecorada com o titulo elo 
-princeza do Grão Pará; lá tem r esidido sempre, participando elas honras c direi
tos de seu augusto pae; e tanto basta para que se r epute estrangeira, e inhabil 
para succeder na corôa de Portugal. 

Confessa o manifesto que as côrtes el e L amego prohibem que o r eino ele Por
tugal 1·ecáia em estranho; mas quer insinuar que se tem praticado o contrari o, di
zendo : c<Consulte-se a hist01·ia; e a dos senhores l'eis D. Affonso Ili, D . Affon
so V e D. Manuel r esponelerá»-

0 que a histo1·ia responde é . que o senhor D . Affonso III, ainda que conser
vasse o titulo de conde de Bolonha, emquanto. viveu a condessa D. Mathilcle, com 
quem havia casado antes ele ser r ei el e P ortugal, nunca governou esse condado 
juntamente com o Teino ele Portugal, nem succecleu n'elle, nem herdou de tal 
consorcio e condado mais do que um legado em dinheiro . Os senhores D .. Affon
so V e D . Manuel foram jurados successores da coTôa ele Hcspanha, mas nunca 
chegaram a occupaT nmbos os thronos simultaneamente, nem se verifi..:ou a bypo
these actual elo senhor D. Pedro. 

Confessa mais o manifesto «que os estados em 1641 snppliearam lei para este 
obj ecto (de excluir os estrangeiros ela corôa), mas qne o senhor D. João IV nunca 
chegou a promulgai-a, nem os seus successor es)) . 

I sto, porém, nada obsta; sendo certo que o mesmo roi, p ela sua carta patente 
de 12 ele setembro de 16"12, approvou essa proposição do s estados para o filho se
gnndo do r ei ele Portugal sm· aqui r ei, quando seu irmão mais velho occupa um 
r eino diverso ; e essa approvação do r ei. aos capitulas de curtes sempre teve e tem 
n'este r eino força de lei, ai nda que não chegue a formali sar-se, como se pócle ver 
nos melhores juristas portugnezes . 

D eclara ultimamente o manifesto o seguinte : c< Se a nação tem exercido o di
r eito de dar-se um rei, foi só na extincção elas clynastias; porém, a elynastia el e 
Bragança, a clynastia elo senhor D . P edro IV vive e reinm·á sobre os portugue-

Aclmittindo o principio jurídico ele que só no caso da extincçz~o ele clyna.stias 
possa a nação eleger rei, nega-se que estej amos n' essa hypothese de eleger mo
narcha portuguez. Trata-se unicamente ele sustentar que o senhor D . Miguel, como 
segundo fi lho da actual e existente clynastia de Bragan~a, e herdeiro ele seu au
gusto pae o senhor D. João VI, prefere na successão ela corôa ele Portugal ao· se
nhor D . P edro, o qual, apesH ele seT filho mais velho, está excluído do throno ele 
Portugal por ser jmperaclor do Braúl e occupar . um thron0~ estrang-eiro e diverso. 
I sto sustenta,se e decide-se pelas leis funclamentaes ela monarchia, e nã.o por ar
bítrio ou eleição da nação, á qual só compete r econhecer a applicação d 'essas 
mesmas leis á questão presente e obeelecer-lhc com toda a :fidelidade. 

Acaba, emfim, o arrogante e clóloso manifesto accusando ele ambiciosos, perver
sos7 egoístas, etc., a todos os que não seguem o seu partido, elogiando, como era de 
esperar7 o seu chamado exer cito, protestando os membros anonymos ele tal junta 
perder a vida antes que faltar ás suas obrigações, etc. · . 

Como não declaram seus nomes, podem dizer o que quizerem, e não deverão 
escanclalisar-se de que se lhes applique o rifão vulgar: «Quem vos conhecer7 que 
vos compre ou que vos creia» ; é esta a melhor r esposta que se. pócle dar a tão 
campanuclos e estouvados impostores, emquanto que a espada da jnstiça não eles
carrega sobre elles os golpes que as leis justamente comminam a r evolucionarias 
taes como estes . 
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* . Q~1asi um mez depois ela data c:m que os plenipotenciarios do Brazil clü·igirarn 
0 sen primeiro protesto ~í. nação portug·ueza, apparcceu na folha official elo governo 
a aualJ:"se el 'aquelle impor tante documento pela seguinte fórma: 

«L1sboa, 22 ele junho . -Temos demorado um pouco r eferir aos nossos leitores 
~111 facto que, ele ·Sua natureza ricli culo, causa comtuclo certa indignação a todo o 

ornem que ama a honra e a gloria da nação portugueza, e que por isso não qui
~e.mos apresentarr ao publico logo, pn,ra que tambem a sua analyse podesse ser 
f?1ta c,om todo o sn,ngue frio e moderação, que cumpre haver em taes circumstan
Clas . ~~ pois, este facto um irrisorio «protesto dirigido á nação portugueza pelos 
JPlempotenciarios brazileiros na Europa,>, segundo o titulo ·que lhe poz o Com·ie1· 
{e 26 ele maio, que o transcreveu e que vamos d'elle trac1Llzir exactamente, ajnn
tauclo-lh.e um~ res1?osta analytica, não tal qual elle merece, mas quanto basta para 
confnnchr as mepctas elo seu conteúdo, que começa : 

• 5< Os abaixo assigrtaclos, enviados extraorclinarios e ministros plenipotenciarios i 
~Junto de sua magestadc o imperador da Austria, e o r ei elo r eino unido da Gran
<l~retanha e Irlancla, etc. ; tendo sido o:fficialmente informados das tentativas n1-
c't1mamente feitas em Portug-al contra a legitima auctoriclacle ele sua magestacle 
~ n. _Peclro IV; e sabenclo que taes actos, particularmente a representaç·ão apre
c1sentacla pelo senado ela camara da ciel·ade de Lisboa no dia 25 elo m:ez passado, 
<~assim como o decreto d' essa data, e os ele 13 ele março e 3 do corrente melil 
«(que a ü·aição e a força obrigaram sua alteza real o infante D . lVIiguel a assi
\'lgnar), vem a ser uma criminosa violacão elos incontestaveis clirei,tos· de stta. dita 
«tnagestade e sua muito amada filha a 'rainha D. Maria ela Gloria (direitos que os 
c1governos ela E uropa em geral e a nação portugueza em particular têem solemne-

t E sta palavra foi acrescentnda como rectificação no numero subsequente, mas ficar am ainda 
suppriuüdas, por lapso ou in teucionalmente, as sete que a deveri ani preceder "ele sua mages
tade o imperador do Brazil,, conforme se lê no or ig inal escripto pelos dois diplomatas, de que 
r eluettcram çopia ás legações portuguezas em diversas .poten~ias da Europa e Ameriea, cujo 
t eor é assim : 

coOs r.bH;ixó assignados, enviados extraorclinarios e ministros plenipotenciarios de sua ma
ge~tadc o impe 1·ador do Brazi l, juuto de sua magestade o imperador da Austri a, e o rei do reino 
tnndo ela Grau-Bretanha e I rl anda , etc., etc., etc., estando oflicialrnente informados de todos 

D
os nttentados cmmí1ettidos ultimamente em Portugal contra· a legitima auctoriclaclc de cl -rei 
. · Pedro IV; e reconhecendo que todos os actos· prruticados n'aquelle reino, e nomeadamente a 
ta~osa e tumultuaria representação feita pelo senado da r amara de Lisboa no dia 25 ele abri l, 
a~sun como o decreto expedido n'esse mesmo dia,, e os de 13 de março e 3 ele maio (que a trai
çao e a violencia forçaram o sercuiss imo senhor D, 1\figuel a firmar), são outros tantos crimes 
perpetrados contra os incontestayeis direitos ele sua magestacle fidel íssima c ele sua mui pre
zada fi lha a rainha D. Maria ela Gloria, que hão· sido reconhecidos com toda a solemnidarle 
pelas ]JOtP.ncias ela Europa em geral e pela nação portugueza em· particular, faltariam ao seu de
v~r se tardassem mais tempo-em appl iclH' ás clesasb·osas circumstnncias ele Portugal as instruc
çues preventivaB de que o im perador, seu amo, foi servido munil-os. · 

«Chamados, pois, a desem:penhar esta penosa mas hon0rifi ca obrigação, os sobreditos pleni 
. tcnciarios protestam da ·maneira a mais formal e no augusto nome de el-rei D. Pedro IV: 

":to Co ntra toLla e qualquer violação dos inauferiveis· direitos do mesino ~enhor e de sua au:
gusta fi lha a ra inha D. Maria el a Gloria ácerca ele Portugal; 

«2.° Contra a tememria e violenta abolição das instituiçõ.es espontaneamente outorgadas 
Por e l-rei e legalmente juradas e estabele~ icl:"s n'aqu~llc_ reino; . 

«3.o E, fin almente, co ntra a convocaçao Illegnl e ms1d10Sa dos anti gos tre-s cshados da mo.
narchia, que haviam deixado de existir, j á pelo effeito de uma cliuturnissima prescripç-ão,.j á pelo 
facto das mencionadas institu ições. 

«Porém, como este solemne p rotesto não possa ser no tifi cad0 ao govern{) actu.al de Portugal, 
que, pelo mot ivo ele ter manifesta_mente violado todas as condições. que lhe foram impostas por 
~l-rei D. Pedro I V, bem como por haver, pelo eitacio decreto de· 3 ele maio, posto em duvida os 
llnprcscriptiveis direitos do. mesmo augusto senhor, assumiu desde logo o caracter elo g overno 
defctcto, ~se acha priv_~do de toclas tts relaç~es poli~ic~s com .os dig?-issimos ministro: estra~ 
g.cl~·o s residentes em LJsboa, tomaram os plempotencmnos a bmxo ass1g nados a Tesoluçao ele dl· 
l'l~Il - o , como fazem, á briosa, nação 'portt1gueza, na finr~e pe.rs uas~o ele que não lh 'o clirigirã? em 
vao, e ele ·que a sua hereditn·ia fi delidade não soffrerá Jama1s qne uma facçfio per ficl a e perJura, 
q,nebrauclo o principio tutelar ela legitimidade, que é o mai s firme esteio da tnmqui.lli c~adc ela 
EnrolJa, e que todos os soberanos têem contrahido o gener,oso empenho de manterem 1nvwlavel, 
para bem seu c dos seus· rCS}JCcti vos sub ditos. · · 

«Feito em Londres, aos 24 de n1aio de 1828. = Marquez de Rezende= Visconde de Ita 
bayana .u 
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·« ment~ reconhecido): falt[l,rin,m os a: baixo assignados ao seu deYer se demorasse1D 
«por mais tempo o applicareiD aos desastrosos ac0ntecimentos, ora occorrentes em 
«Pol'tngal, as providentes instrucções que a seu augusto amo aprouven> dar-lhes 
<r para caso urgente.,, • . 

« Pm-emos a to!par o folego n' esta primeirn parte elo tal protesto, e vamos ch · 
vertir-nos a examinar tão . exotico embrulho ela politica ou de orgulhosa igno
rancia. 

aEm primeiro Jogar os clois ministros s[o acaso ministi-os · e plenipoienciarios . 
elo senhor D . Pedro I, imperador elo Brazil, ou do senho1· D. Pedro, como pre
tencliclo rei ele Portugal, 1 V cl'esso nome? Não consta que sejam ministros cl' el1 e 
como l'ei de ·Portugal,. mas sim como imperador elo Brazil, e1·go estrangeiros. Sa
be-se muito bem que nas côrtes da Europa ha ministros portnguezes, e que em 
Londres o eTa o grande ma:•rqnez de Palmella e em Vienna o bafãü de Vilb Seccfl. 
Então com que atrevimento vem os dois ministros bTazileiros metter-se em ne
gocias -de Pmtugal, e tendo Portugal ministros n'essas cô.rtes, onde elles o. são 
do Brazil? Ha auclacia e clescoco similhantes! :E;sta é nova, · é novíssima entr e to
das as sandices cliplomaticas que se t êem visto no mundo. 

c<Em segnnclo Jogar, se as que o protesto chama · << tentativas feitas em Por
«tngal çontra a legitimidade (apocripha) elo senhor D. PedrOll 1 se confessa logo 
abaixo serem actos taes, com o o ela representação elo senado da camara ·ele Lis
boa, que todos saben:í não foi a primeira camara que ·r eclamou a sancção elos cli
reit0s ~t corôa d'estes reinos áquelle que unicamente os possuía; se esse senado 
da capital e as outras camaras do reino são os legítimos representantes elas po
yoações respectivas, e a isso foram movidas, não só pela íntima convicção, ma,s 
pelo universal clamor e petição elos povos cl'este r eino, que não querimn ver 
calcados seus fóros e privilegias, c as leis funclamentaes ela IDonarcbia por u~
monal·cha estrangeiro, que com tanto desprezo da naç·ão portugneza lhe quena 
impor estranhas leis e· quebrar-lhe a sua antiga fórma ele governo; se os taes ple
nipotenciarios não ignoravam o que ~e passava em Portugal, qtle era feito a rogos 
da nação, mas com as suas leis na mão, e com todo o r espeito e acatamento em 
suas justas supplicas ao senhor D. Miguel; de que serve di1·igi?·em. os dois senho
?'es b1·aziZei?·os a esta mesmcb nc6ção o seu pmtesto ~ Não poderão ao menos pesar a 
força cl'e.sta riclicu1a direoç!Lo, que só pócle fazer que ele tal peça comica faça a 
nação portugt1eza o mesmo caso que se faz elas pieguices ele um macaco? É de 
crer q~1e n'cste laço os mettesse algmn polú~·co radicaly cl'esses quo desg~·açacla
mente a nação tinha em Londres, que, para tirar a sarcliuha com a mão do gato, 
metteu na clansa os ministros bra.zileiros para fazerem o que elle desejava fazer, 
e que assim m~smo mais clesculpavel fôra feito por elle, visto o que depois pra
ticou. 

ccEm terceiro logar, os tres decretos que mencionam confusamente, saltando 
ele 25 ele abril a 13 ele março, e depois a 3 ele maio, não têem o mesmo :fim e 
objecto; o primeiro (o ele 13 ele março), que suspendeu ou fechou as camaras, 
tendo a elos deputados mostrado disposta materia para grancle incenclio, estava 
nas attribuições do poder chamado mocletaclor ela carta. O segundo e o terceiro (ele 
25 ele abril e 3 ele maio) é ·que viriam l)ara o caso; mas se os ministros brazileiros 
lhes chamam uma violaçfio elos suppostos direitos ele seu amo, nós lhes retrucaTe
mos simplesmente que o de 25 ele abril não foi mais que uma solemne promessa 
ele acudir á nação, esccltanclo suas clamorosas, legaes e respeitosas supplicas por 
meios que só podiam ser determinados pelo príncipe como chefe do governo, so
bre a base elas leis funclamentaes cl'esta monarchia. O ele 3 ele maio foi o ela con
vocação elos tres estados elo .reino para o Teconhecimentõ elos mais serias pontos 
elo governo do mesmo r.eino usurpado a seu legitimo sobel'ano, e essa usurpação 
é que ~oi um~ verdadeira violencia feita á nação, ele que se livrou, finalmente, pe
los mews mms legaes, como ha tanto desejava fazer . 

a Ora os srs. bmzileiros não nos farão o gostinho ele apresentar o titulo legi
timo e legal por qne se rebeliara:m contra a mãe patria e seu legitimo soberaa0? 
Acaso o seu senado elo Rio ele J aneiro, quando violentou o senhor D. Pedro a con
sentir em sna separação do reino ele Portugal, levaria em sua rep1·csentação uma 
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sombra sequer elos clireito.:; em que se fnnclou o senado ele Lisboa e os elas ~>ntras· 
terras elo reino para acclamarem o senhor D.· Miguel e negarem obecliencia ao se
~hor D. P~clro, por se t~r constit~üclo estrangeiro, e yor não consenti~· a lei ftm
c amental c1 esta monm·chta, que nos obedeçamos a rm algum es trangen·o? 
. <<A Europa r econheceu o senhor D. P ech·o como r ei ele Portugal. E que tem 
lsso ? Já em outro numero cl'esta folha disse mos o que valia esse r econhecimento, 
e r epetimos agora o que sabem toclos os poli'ticos (menos os ela sciencia elos se
nh?res elo protes to): a Europa, pelo seu r econhecimento ele um soberano em um 
pa1z, não lhe assegura a sua legitimicla.cle . . 
. <clgJ;tOra algnem que F ilippe IV ele Castella e III ele Portugal estava r econhe

~ldo reL cl' este reino p elos sober anos da Europa? E provaclo pelo clireitó e pelo 
.acto que estava r estituído o sceptro á augusta c~Lsa ele Bragança, na pessoa do 

leu_h?r D. J oão IV1 cleixai;am os sober anos da Em·opa ele reconhecer este como 
cgltimo r.ei de Portugal? Não . Não foi Nápoleão r econhecido imperador elos fran
c~zes? Não lhe deu para esposa mna :filha sua o proprio imperador ela Austria, e 
~ao ~~~e este ~onarcha um ~e.to _cl'este consorci o~~ que ainda h_oje vi':e.? _E acaso 
ez. Jsso prefenr a falsa legltLmLdacle ele Napoleao á verdadeira legitimidade de 

Ltuz XVIII, e não concorreu o proprio imperador da Austria para r estituir a este 
a P?sse ela soberania elo r eino de França, que ele direito lhe pertencia? A primo
~entt.ura do senhor D. P edro cLwa-llle irwontestavel direito a ser rei. de Portugal, 

,raztl _e Algar ves, como era seu augusto pae. l\fas não quiz isso; quiz ser em vida 
c\este Imperador do Brazil independente, declarando .por muitas vozes não querer 
a. s__,olutamente nada ele Portugal, e até não quiz tratar este negocio com as con
~tçoes da carta regia de procuração ou plenos poderes ele seu augu sto pae, ele 13 

_c e maio de 1825, negando-se a tudo quanto podia dar a mini ma a pparencia ele 
rretensão ao r eino de Por~lgal e A_lgarves e sel1S domínios, ele que a:penas _qui~ 
lhnçar mão quando . a f,~eçao portugueza, que em seu nome no~ quena clommar, 

· e fez crer como deseJOS nossos o ,que era só manubra sua, n sto que o senhor 
p. João vr, levado ao tnmulo pelos inimigos da nação, e em estado ele não poder 
·!ul~ar e decidir este n egocio com acer to, jc.'t antes elo dia G ele março ele 1826, 
cuSsignon n'esse dia o decreto da r egencia sem declarar como seu successor o se
nhor D .. P edro, nem o senhor D. l\ii.guel, por malícia elos que lavr aram o decr eto,, 
que sabtam as intenções do monarcha; e não querendo elles o senhor D. Miguel,, 
ta~bem não mencionaram o senhor D. Peili·o, com ·medo de que sua magestade, 
ass~m mesmo como se achava, ·ouvindo o nome erraclo do successor, não quízesse 
asstgnaJr o decr eto e assim :ficasse a trama desmanchada; sendo notabilíssimo que, 
eostumaudo invariavelmente fazer-se taes actos ele ultima vontade com assisten
cia elas principaes pessoas elo estacl0 e côrte, unicamente fosse feita em secreto e 
sem a formalidade costumada, a ass ignatura d'aquelle decreto, qne era como um 
acto _testamentario, visto não haver outro feito na clevida fórma. Com estas e ou
t ras. Innnmeraveis circumstancias, que invalidam tudo quanto se possa allega.r para 
i'~stentar essa legitimidade elo senhor D . P ech·o, querem os srs. ~i.~istros brazi-
eiros que a nação portugueza faça caso do se11 louco protesto? Dn·etto a protes

tar contra os brazileiros teria a nação portugueza, se quizesse ser menos generosa 
e talvez mais coherente com o caracter e :firmeza d'aquelles que descobriram, po
voaram e civilisaram aquellB paiz, que lhes t em pago com a maior ingratidão, quan
do, pelo menos, devia tratm·-nos como irmãos e primogenitos, e não querer clictar-
nos leis. · 

«Emquanto ao qLle dizem os srs. ministros brazileiros ácerca elo nosso reco
nhecimento ao que decr etou o se u so1Jerano desde 31 de julho ele 1826, podem 
~c_har sobejas provas elo contr~ri o ; e se mais se não ~ez antes ele N22 ele fevereiro, 

0,1 porque se esperava esse cha ou aquelle em que tivessemos sao e salvo entre 
~os ? nosso legitimo rei . Havia muito que os portL1guezes elo tempo elos Filippes 

eseJavam sacudir o jugo, -mas só o poderam .fazer no 1. 0 ele dezembro de 1640; 
as alterações ele Evora e outros fogayhos de explosão patriotica, tinham sido prova· 
elos sentimentos ela naf'ão · mas extino-ui.ram-se, e parecia tudo obedecer tranquillo 
a ' ' "' P 'd ? monarcha estrangeiro; o facto decisivo só se paz por obra quando a r ovi . e~-
Cla o permittiu. Assim aconteceu agora.i a nação portugueza sabe soffrer e dtsst-
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mular os seus ultrag-es, porém sua prudencia lhe ensina os meios seguros de se dar 
a liberclacle e ele sair ela que parece a pathia, para salvar a sua eliguicbele e a elo 
throno, como agora de novo t em provado ao mundo . 

<< l\luito gostaríamos de ver as suppostas instru.cções· que os plenipotenciari.os 
dizem ter ele seu amo para acudirem aos occorrentes acontecimentos el e Portu
gv.l. Com efJ'eito, foi grande previsão l Ora, senhores, não façam rir a Em·opn; o 
soberano do Brazil elaría a v . ex. as instrucções sobre os negocias elo imperio, mas 
sobre os do 1·eino! ... E os embaixadores e ministros do rein o ·terão ta.mbem in
strncções para os casos urgentes que occorrem no imperio ? Sr. marqucz de R e
zende, sr. visconde de Itabayana, tomem um conselho pruclente : mandem inserir 
no Cou?·ie?· e mais periodic<;>s uma declaraçã.o em que façam constar que este pro
tes to é apocripho (como todos facilmente hão de cr er) par.a se pouparem á eterna 
zombal"ia do mundo. · 

«Continuemos a t rasladar a tal boa peça diplomatica. 
«Chamados, portanto, a cumprir tão penoso mas hono rifico dever )) (Quem os 

chamou, quem lhes impoz esse dever ? Quem deu }JOderes a ministros de uma na
ção estrangeira ·a metter -se nos nego cios de Portugal? V amos adiante), <t os ple
t< nipotencia1·ios abaixo assignados, pelo presente, protestam elo mais sagrado e 
« solemne modo em nome de sua magestade D . P edro IV >l (E onde estão as er e
clenciaes que têem cl' este senhor como. I V? Como I, imperador elo BraziJ, bem é 
el e crer as tenham; mas como ministros cl'elle, na qualidade ele mon~rcha portlt". 
guez, ele certo que as não têem, sr s. Rezende e I tabayana) «não só contra toda 
<< e qualquer violação dos direitos her eclitarios de sua dita magestade>l (Só os tem 
no seu imperio, que escolheu e fundou) , «C ele sua augusta filha a r ainha D . :Ma
«ria ela Gloria» (Que só são imaginarios, pois quem lh'os d,ava não os tinha j á ao 
t empo que lh'os quer ia transferir), «mas tambem contra a abolição el e instituições 
«liberalmente outorgadas » (Pois quem ontOTga libe?·alrnente quer que lhe r ecebam 
à força a sua liberaliclacle '? Se E;U não quero um favor, uma liberalidade, elevo por 
força recebei-o'? Isso não é outorgar libevalmentr~, é impor violentamente o q.ue se 
quer alcunhar favorj, «por elle como r ei» (Que com essas instituições acabav::t 
ainda mais com o se L1 supposto direito, que, se o tivesse, só podia ser mantendo 
os fóros ela nação e as leis funclamentaes ela monarchia, que destruía com essas 
instituições), «e que têem sido legalmente estabelecidas e j uradas em Portugal>> 
(Até n 'isto ha illegalidade e nulliclacle no juramento , ainda quando elle fosse li
eito, porque logo no titulo ch carta se mandava que ella fosse jurada pelos t?·es 
estados elo ?"eÍlw, e estes nunca se ajuntaram desde 1698 se não a.goTa para o re
conhecimento elo nosso legitimo r ei o senhor D. Mig uel I ),; «e, fi nalmente , a ille
«gitim a>l (Gargalhada!) «e insidiosa)) (E em que está ainsidia?) «convocação dos 
«tres estados do r eino, que têem cessado ele existir, tanto por effeito ele longa pre
« scripção, como pela int?·odzhcção elas institui ções acima indica elas ». 

«Aqui façâmos. uma pausa em transcrever o galante }Jrotesto, para pergun- · 
tarmos aos sr s. protest aelorcs que t empo e que circnmstancias ha, que possam fa
zer 2J?"esc?·ipção na lei fundamental ele um estado? Ora digam, me11 s senhores, ha 
alguma cliffer ença em Portugal ou na ling·ua portugneza, entre os estados elo r eino, 
os tres es tados elo r eino, os tres braços do r eino e as t r es ordens do r eino ? Não 
quer tudo isto dizer o mesmo? Não são as ti·es ordens a elo clero, a ela nobreza 
e a elo povo'? Não são os tres estados ou os tres braços, o elo cler o, o da nobreza, 
o do povo? E es tes tres estados ou tres ordens elo estado não são representa
elos os dois elo clero e nobreza pelos pTincipaes indivíduos d' essas or elens 'ou esta
dos, e o do povo pelos seus procuradores com poderes elos seus constituintes mu
nicipaes? N'isto ninguem pódc ter ch lVida . Ora, pois, srs. argumentador es da 
p1·escripção ela convocação das tres ordens do es tado, leiam essa mesma carta de 
29 de abril ele 1826, essas mesmas instituições introduzidas á for ça, e vej am que 
o senhor D. Peclro, seu augusto amo, diz no titulo «que é scrviclo decretar, clar e 
mandar jm·ar immecliatameute» (F orte pressa!) «pelas t1 ·es 01·clens clu estaclo a carta 
«cons titneionaln, etc. Ora vejam que. tal está a p1·esc 1·ipcão~ que ainda o outro 
dia o senhor D . P edro queria lhe jurassem os tres es taclü's ou as tr es ordens elo 
estado a sua carta ! (E aqui em segredo, não sabem por que não se manda raro 
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~untar as tres ordens na fórma cTevicla e praticada n' este r eino? Foi porque se se 
Juntassem, estava acabada lqgo a questão, e nem a carta, nem o senhor D . P.eclro, 
nen~ a senhora D . Maria ela Gloria teriam servido ele pretexto ü cafi.la revolucio
nal'l~, que nos queria esmagar para lançar a nação no pelago de males que têem 
~o~n,do) . ~ c~r~a e o não .esperado dom~io do senhor D . P edro é. qu~ f:01~am il
b~gibma e ms1chosameute nnpostos á naçao portugueza, que tendo mstttmçoes sa-
Ia~ e as mais legitimas, t eve de gemer anuo e meio oppressa pelos effeitos da 

mats astuta intriga ela facção, que até conseguiu enganar o senhor D. Pech·o . 
. «Fal.lam em p1·esc1·ip~·ão estes grandes diplomaticos do que constitue o nosso 

mms sohclo direito publico! T êem rasão, senhores, em querer em prescrevam leis 
0 fundamentos de direito, que, cmquanto existirem, conservarão á nação portu
g-ueza direitos que lhe não podem tirar, nem certos reconhecimentos, nem a fragil 
base da soberania elo povo, que nunca poderá ser aclmitticla como boa lei funda
men tal dos imperios do mundo civilisado. Oxalá que quando o seu se anorou pro
~~sta:c:;sem mais solemne e mais publicamente os nossos ministros e plenÍJ)Otencia
~Ios JUnto das côrtes da Europa ! Nós temos a força elo nosso direito que oppor ao 
~eu protesto ; e onde . e~tava o ,elos seus compatriotas, . que podessem oppor a~s que 

1 zessem os nossos mm1stros n aqnelle tempo? As feridas ainda sangram; nao bu
H.ln n 'ellas porque podem aggravar-se, e não ha necessidade cl?isso. Os portugue-

zes são generosos e bons amigos e alliaclos; não queiram, pois, ele nós senão aquillo 
q,ue, como bons irmãos, nunca havemos ele negar aos nossos irmãos brazileiros . 
~stamos :oustitu.idos em duas nações separadas, mas somos/dois ~ovos unidos p~1· 
a~os ma1s estreitos que nenhuns outros povos da terra; nos d01s thronos estao 

doJs augustos irmãos, ambos amados e digno s de o serem pelos seus respectivos vas
sallos . Este é o mais fecundo e vantajoso germen de ventura para os dois estados, 
se o~ nossos mutuos e occultos inimigos nos não cegarem a ponto ele caínnos no 
prec1picio ele uma louca ri validade. 

«V amos ao resto elo protesto. 
«Mas porquanto este solemne protesto não pócle regularmente ser notificado 

«a? actnal governo ele Portugal, pois que em consequencia ele ter abertamente 
«Inalado todas a.~ condições que o senhor D. P ech·o IV tinha imposto ao dito go
~verno:, c ele t er procurado ~azcr ~lu~iclosos os 1:~1.J.n·esc?·ip~iv~is clireitos" (N'esses 

que ;:;e convence ele facto e ele cln·e1to verdaclem:t p1·escnpçao elo senhor J) . Pe
dbo, por se constituir estrangeiro) «elo dito monarcha pelo decreto dado em Lis
a oa a 3 cl'este mez, elle não IJÓcle ser considerado em nenhuma outra luz, que 
«como um governo de facto" (Olhem os senhores que es tão sonhando com o go
Verno do Brazil anterior a 15 ele novembro de 1825), <<COm o qual todas as coiii
«rutU1icações officiaes da parte dos ministros estrangeirof3 em Lisboa têem cessa
<<do,, (Olhem os senhores que cessaram, porque, mudando o governo, ficam iu~üeis 
as creclenciaes, e devem vir outras aos ministros que se conservam n'esta côrte, 
se,n abaixar as armas nem faz erem hostilidade alguma, vencld' e aclmirando a rnar
?ha nobre e legal com que se procede no reconhecime~to elos verdacleir~mente 
lncontestaveis e inauferiveis direitos elo nosso legitimo re1) ; a têem os plempoten
(<ciarios abaixo assignaclos determinado dirigir este seu protesto, como é de seu 
«dever, ~í. b1·iosa nação portugnezall (Para cá vem v . ex . as muito bem ! E !la está 
lhesmo suspiranclo por agradecer tanto obsequio, por isso mesmo que é b?·iow, e 
de .,que o é sobej as provas está dando ao mundo), «firmemente persuadidos que 

- <( nao r ecorrerão debalde a ella» (Não, senhores; estejam certos que havemos ele 
ler. e ~·ir elo seu b em sacadÓ protesto!), ((e que a sua fidelidade inherente e her e
«dltal'Ja>> (N'isto faliam verdade ; é virtude portugueza, mas que só guardílmos 
para os noss0s legitimas r eis e não para reis estrangeiros) «não soffrerá que 
« ll111~ perfi.cla . e pe1jnra facção transtorn e o tutelar principio ela legitimiclacl~>> 
(~qnt abraçM1amos os senhores elo protesto pela honrosa confiança que em nos 
poem e que ·sabemos merecer, r econhecendo tmicamcnte essa legitimidU;de no se
nhor D . lVIig nel I, pelas leis fnnclamentaes ela monarchia, porque a elo senl1or 
D . P edro, que a natureza lhe deu no na ··cimento para poder governar o r eino unido 
de ~=>ortugal, Brazil e Algarves, elle a não quiz conservar, escolhendo para si o im
perw do Brazil, e declar ando por muitas vezes qtle nada queria de Portugal sem-
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pre, porém, o respeitaremos, não s6 porque e nri1 sob.erauo, mas porque é Slho e 
l'leto dos nossos monarchas, e irmão elo q ll e actnalm<;Jnte o céu 11os concede e nos 
g-uarde por longos e felizes ::mnos) «que forma a base ela paz ela Europa, e que 
«todos os seus soberanos tão nobremente se têem empenhado em manter inviola
« ela, como o mais seguro meio de segurar o seu proprio bem e o elos seus subcli
<ttos.- Londres, 24 ele maio ele 1828. = (Assigna:clos) .1Vl.w·q_uez de Rezencle =Vis· 
«oonde ele ItabayancG. » . . . 

«Temos teansCI·ipto e commentaclo o celebre protesto ; agora queremos escusa.l' 
longas e obvias r eflexões, dizendo unicamente alguma cousa sobre os passos da
dos para impôr a Portugal a carta e o governo elo senhor D. Pedro. E ste deu a 
carta e não jurou a carta que detl (cousa que ainda nenhum soberano, elo s que 
têem claclo cartas constitucionaes aos seus estados deixaram ele fazer). Se o que 
faz a lei on pacto fuuclamental, para se governar por ella um estado, a não jura. 
e se não obriga a cumprir da sua parte as obrigações que ll1e impõem n'esse pacto, 
como póde e}{ig ir da nação qne da sua parte cumpra as que lhe incumbe essa lei 
funclamental? D eixou porventura o senhor D. P edro ele jmar a lei ftmclamcntal 
que deu ao Brazil? Não. Jurou-a mutuamente com a naçUo brazileira, e assim 
ficou mutuo o pacto. Porem onde está o juramento elo senhe>r D. Pedro ao que 
nos quiz outorgar liberalissimamente sem precisão alg·t1ma.? Não existe; logo tam
bem por este mesmo facto não tem direito (prescindindo ele outros muitos motivos 
notorios) para exigir nossa obecliencia a essa carta; entre os povos e os reis ha 
mntuos direitos e deveres ; Portugal não é Argel, nem um reino fundado pelo se
nhor D. P eelro, qne, como fundador cl'elle, podesse estar no caso de lhe dar uma 
lei fundamental, e estando n'esse caso a devia jurar e observar como rei, e gua.r 
clar os fóros e liberdades que nos concedesse, para poder exigir a obccliencia le
gal do reino fundado; doutrina bem sabida, e que não pócle t er logm: para comnosco 
da sua parte, e só o póde ter no qu0 toca ao Brazil, que estabeleceu em imperio 
novo. · 

«Eis-aqui, pois, um soliclissimo fundamento contra a conservação cl' essas institui
ções -introduzidas no reino á falsa fé pelos que illudiram de cá o senhor D. Pedr~ 
para seguir a errada politica que aclo1Jtou por morte ele seu augusto pae. E tor
nando a lembrar-nos a celebre palavrinha presc1·1'pção~ que os senhores elo protesto 
querem attribuir á convocação elos tres estados elo reino, pelo muito tempo que 
decorreu desde a sua ultima convocação até agom (porque algumas V'ezes em que 
deviam ser convocados os arre.clou ou a má política, ou a ambiçfio, ou o medo ele 
ouvirem a voz ela nação manifestai' a verdade ao tln·ono aquelles que o rodea
vam), diremos aos taes senhores que a sua convocação ainda apenas ha quatro 
annos foi determinada pelo senhor D . João VI, e se isto ignoram, por certo anelam 
no · perfeit0 estado ele ignorancia elas cousas mais notorias do mundo. · 

«Üra, pois, saiba o mesmo mundo, escutem todos os sectarios das doutrinas 
elo protesto, e leiam' todos os cliplomaticos elas côrtes cb Etiropa um elos mais ener
gicos e inquestionaveis documentos da nossa legislação fundamental sobre o jura
mento elos nossos reis, e que anela na collecção elas leis ~ decretos annexos á or
denação do r eino, onde tambem se acham legalmente inseridas as leis fundamentaes 
ele Lamego e as que lhe dizem r espeito; e vej am se á face d' este maximo docu
mento da nossa legislação póde jamais ser o senhor D . Pedro tido como rei ele 
Portugal. , 

«Ordenação, livro rv,. titulo c, á rubrica Al,vaTá ern qne se clete?'?nina que os 
?'eis que succecle1·em no 1·eino~ antes de sm·em levantados, ju1·ern de gtGanla?· os p?·i
vile,qios, libadacles e j?·ctnquezas d' elle. - ct Eu, el-rei, faço saber aos que este n1eu 
«alvará virem, que nas côrtes que celebrei n'esta cicbcle ele Lisboa, em 28 dias. 
aclo mez ele janeü·o elo anno ele 164:1, me foi proposto pelo estado ecclesiastico no 
acapitLÜO r, e pelo da nobreza no capitulo xxxv, que por importar muito ao bem 
nmiversal e particular cl~ estes reinos, que os reis que houvessem ele succeàer 
an'elles, jurassem, antes ele serem levantaelos, todos os privilegias, liberdades, fó
<tros, graças e costumes, que os reis seus predecessores lhes .concederam e jnra
<tram, me peclirmh lhes fizesse mercê mandar que todos os 1·eis que ao diante hotG· 
« vessem de succeder n' elles~ fizessem pessoalmente, antes de serem levantados, o 
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«mesmo jui·amento. E que acont'ecendo que, ao tempo que succedessem, estives
«Sel"?- fóra d'es ta cidade ele Lisboa, fizessem o tal juramento no lagar em que pri-

. «meu·o houvessem de ser levantaclos. Ao que fni servido mandar respon(ler em 
"1~ ele abril ele 1642, que o que me pecHam estava intq·oduzido pm· estylo do q·ei
<<no} que eu guardei e jurei em meu nome e elo príncipe D . Thcoelosio, meu sobre 
u todos muito amado e prezado filho, quauclo nas mesmas côrtes fui jurado sole-

. «mnemente por r ei cl ' clle, e qwj assim hat;-ict po1· bem que o fizessem os ?'eis meus 
<CSuccessores . P elo qtle o?·deno, mando e estabeleço qtte assim se cwnpTa e· guarde, 
<C Como n 'este alvará se contém ; e fa zendo-o assim os r eis mens descendentes e 
«snccessores (como cl'elles espero e tenho por certo) sejam. abençoados da benção de 
«Deus Nosso Senhor, Padre, Filho e E spírito Santo, e ela gloriosa Virgem Maria, 
«Nossa Senhora e elos bemaventurados aposto los S . P edro e S . Paulo, e ele toch 
«a c?rte celestial e ela minha. E fazmJdo elles on algmn d'e lles o contrm·io (que não 
«creiO, nem espero), se1·ão malditos da maldição de Nosso Senhm· c ele Nossa Se
«nhora e elos a}Jostolos, e ela côrte celestial e ela minha, que nunca. cresçam, nem 
«!Jrosperem, · nem vão adiante. E para que esta miuba r esolução sej a notoria. a 
«todos meus r einos e senhorios, e os vassa1los d' elles possam ljeclir aos reis meus · 
«successores o juramento de confirmação ele graças e privilegias antes ele entra
«rel? na successão d' el1es, mandei passar este alvaní, qne que1·o que valha como lei 
((fe~ta em cô1'tes., e se cumpra tão inteiramente como n 'elle se contémJ etc., etc . ~m 
((Lisboa, a() ele setembro ele 1647.=REI.» . 

«Ora até ao presente toclos os n_ossos reis, no acto ele sna acclamação, deram 
o prescri pto juramento . E foi precisamente o senhor D . Pedro o que o não deu, 
nem podia dar, seg-undo estavam as cousas por fallecimento de seu augusto pae, 
e a .quem a facção sotlbe illnclir a ponto de o fazer :incorrer na comminação e aca
bar com um rasgo ele penna com todos os direitos e privilegias ela nação e elos mo-
narchas }JOrtngnezes ! ! ! >> "'' . . 

Antes de se mencionar o auto ela abertura elos tres estados do r eino vej amos· 
como a folha official elo governo descreve aquella cer emonia : 

«Hoje (23) se reuniram no r eal1Jaço ele Nossa Senhora ela A.jucla os tres ·es· 
taclos elo reino, convocados em virtmle do decreto ele 3 elo mez passado. Respei
ta:rel : verdadeiramente augusta assembléa da nação portugueza, que desde a sua 
pr1meu·a r eunião em Lamego, em 1143, até agora, tem sido perto ele cem vezes 
cong!·egaela para r elevantes casos, o que o senhor D . J oão Vl, que D eus haja, 
quena pelos mais justos motivos fazer, como elo seu immortal diploma. ele 4 ele ju
nho ele 1824 se esperava, mas que não pôde levar a effeito, r eservando Deus essa 
gloria a seu augus.to filho o senhor D. Miguel I, setl legit-imo successor na corôa 
d'estes reinos de Portugal e A1garves e seus domínios, não querendo, para confu
são elos seus e nossos inimigos, assumir ou empunhar o sceptro, que tão claros 
como solemnes titnlos lhe asseguram, senão depois de }Jonclerados seus :iucontro· 
Versos direitos pelo congresso nacional, reunido na fórma legal estarbelecicla logo ' 
na fundação cl'esta monarchia. 

«Este venerando aj untamento ele prelados, grandes elo reino e promuaclores 
das cidades e villas notaveis cl'elle, que têem assento em côr.tes , começou a apre
se~tar-se no paço; antes elas tres horas ela tarde, e estando t odos reunidos na ma
g.Uifica sala destinada para este fim, pela volta elas cinco horas vein o augusto prin
c~pe, vestido ao antigo modo portnguez (como todas as pessoas que têem voto em 
co;rtes, excepto os ecclesiasticos e magistrados) , e precedido dos porteiros ela maça, 
reis ele armas, ara.utos, passavantes e comitiva r eal, tocando os menestreis suas 
·ckaramellas, entrou na mesma s.ala e se dirigiu ao throno, fechando-se a porta a 
todos os que não .têem voto n 'estes solemnes actos . 

« Collocaclos os procuradores elas terras nos seus competentes bancos e nos seus 
r espectivos logares os braços do clero e da nobreza, tendo o ex. mo duque ele Cada
v~l, .que fazia as vezes ele conclestavel, o estoque levantado, leu o _ex,. mo e rev . mo 
bispo ele Vizeu o discurso ele proposição às côrtes, e acabado elle leu a r esposta. 
0 de~embargaclor José Accursio das Neves , um dos dois procuradores pela cidade 
ele L1sboa, a quem isso por antigo uso compete. 
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<< Oouclttich es ta leitura com garal applauso, clesce~1 clp throno sua ·magcstacle, 
e tocando os meuestre.is as charamellas, voltOLl com a mesm3. ordem e comitiva 
ao . seu quarto, ele onde pa'3sou á sala elo ba~jam:to, e o deu aos tr es estados e a 
outl·as· muitas pessoas, que concorreram n,o paço por esta solemne occasião . 

. «Estava postada prox:ima ao vestib t1lo elo palacio uma btilhante gtlarcla ·cle ·vo
lunt.arios r ealistas, composta ele pessoas clistinctaB, no maior asseio e com tal garbo 
militar , que talvez pareça incrível aquillo que é a maior realidade, isto é, que em 
tres semanas se poclesse arranjar ele farclamento, armamento e discip lina tão bú-
lhante corpo . . 

<<Os vivas e acclamações elo immenso povo que se achava no sitio eram inces
santes, sobretudo {L saida elos membros elos tres estados . Estes se hão ele reunir, 
p:1ra fazerem sens actos com a maior e mais franca Iiberclacle, no di a 25 elo cor
rente, o clm·o na igrej a ele Santo Antonio ela Sé, a nobreza na igrej a ele S . Roe1ue, 
e os procuradores elos povos em S . Francisco ela Cidade. JJ 

4u.to de abertura dos -tres est.a.dos 

Em nome ele D eus amen. Saibam · quantos este auto e instrumento, feito por 
manclaclo do ser eni ssimo senhor infante regente virem, que no anuo elo nasci
mento ele Nosso Senhor J esus Christo ele 1828, em segunda feira 23 elo mez ele 
junho pelas tres horas ela tarde, n' esta cidade ele Lisboa, se remliram em uma elas 
salas elo r eal palacio ele Nossa· Senhora da J\juda os tres estados elo r eino, clero, 
nobreza e povo, r epresentados na fórma elos antigos usos e c9stnmes cl'esta mo
narchia, para se proceder ao solemne acto ele abm·tura e proposição elas côrtes, 
a que haviam sido chamado,; por sua alteza em decreto ele 3 de maio elo presente 
anuo, o qual acto se celebrou perante nós Bernardo José ele Sonsa Lo bato e J oão 
ela Silveira Znzarte, escrivães ela r eal camara na mesa do clesembargo do paço, 
e notarias publicas elo r eino por elle nomeados por el ecr eto ele 9 elo corrente mez , 
que no fim el'este auto será copiaclo, e se fez pela ordem, fórrna e maneira se -
gtunte . . . 

Em observancia elas orclens ele sua alteza, toclas as pessoas que concorrera.m 
a este acto íam vestielas ao antigo uso ela côrte, ele casaca e calção ele seda pre 
ta, véstia e moias ele seda branca, e capa ele seda preta com bandas brancas, 
volta, chapéu coin uma só aba levantacla, e plumas brancas, exceptuanclo, porém, 
os ministros, que levavam as suas togas, e os ecclesia~t icos os seus vestidos ta
lares . 

A sala para este acto destinada era toda forrada ele damasco encarnado, e ri
camente ornada. Sobre a porta ela entrada, que era ao meio ela parede, ha-via um 
trophén militar, e no centro cl' elle o busto ele stta alteza entre dois g;enios, em at
titude ele pôrem sobre sua cabeça o capacete; em baixo lia-se a data .ele 22 ele fe
vereiro elo presente anuo, dia ·em que sua alteza chegotl felizmente a este r eino . 
No cimo ela mesma parede estavam cluas tribunas, uma ele cacb. lado, preparadas 
para a r eal família, onc[e l)resenciaram este acto as sercnissimas senhora~ infantas 
D. Izabel Maria e D . Maria ela Assumpção . No topo ela sala se elevára um throno 
ele oito degraus cobertos ele velluclo carmezim e guarnecidos ele g·alão ele oiro; as
sentava sobre dois estr aclO'S , o vrimeiro menor com um degrau . e o segnnclo de 
tres degraus todos alcatifados . Sobre o throno e debaixo ele um clocel ele r ecftmo 
de oiro em assento carrnezim com galões e franja -em cachos de oiro, estava pouco 
clesviacla do espaldar, uma cadeira toda eloir acla com almofaclas similhantemente 
r ecamadas, tendo no cimo elo postergai g ravadas _as armas r eaes . E\n o meio do 
estrado pequeno, estava a almofada elos sellos; e á po1·ha ela sala, cl emais elo por
teiro mór, estavam dois reis ele armas, clirig_inclo as pessoas que entravam para 
os logares qne lhes competiam. · 

Baixou sua alteza elo seu aposento, vestido tambem ao antigo uso cl:1. cfu·te : 
seu riquíssimo ornato só comprehenclia os mais preciosos e magníficos brilhantes, 
que pela sua g randeza e qualichcle a tudo e:x:cecliam. Detraz ele sua alteza vinha 
o camarista ele semana, que ser via de camareiro mór e cliante o conclestavel do 
r eino com o estoque levantado e seguro em ambas as mãos, como é costume; o 
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guarda mór ele sua alteza, o mordomo mór com a sua canna, o meirinho mór com 
a vara, c os officiaes móres ela casa r eal que costumam acompanhar n'este acta.: 
marchavam adiante elos r eis de armas, arautos e passavantes com as suas cotas 
ele armas vestidas e os porteir os ela canna com suas maças ele prata. Chegando 
sna alteza ú sala. tocaram as charamellas, mcnestreis, trombetas e atabales, como 
é ele antig·o estylo; e havendo entrado se fechou a por ta, e t :ranclo o chapéu se 
dirigiu ao throno , e assentando-se tomaram todos seus lagares pela 01·cl em que se 
segue. . · , 

O concle ele Belinonte, camarista ele semana, que ser via ele camareiro mór, ·fi 
cou em pé detraz ela cadeira de sua alteza. O ministro e secretario de estado elos 
nego cios elo reino, J osé Antonio ele O li v eira Leite de Barros, que servia ele escri
vão ela purid.acle, assentou-se no degrau elo estrado pequeno junto á almofada dos 
sellos ; no. nl.esmo degrau do la elo direito estiveram o marq uez ele Bellas , servindo 
de guarda mór ele sua alteza, e o duque ele Caclaval, condestavel elo reino, com o 
estoque levantado ; e do laclp esquerdo o marquez ele Torres Novas, mordomo móT, 
e o conde elo Reclonclo, servindo ele meirinho mór, todos de pé. 

No pavimento elo estrado grande elo lado clireit() assentou-se em uma cadeira 
ele espaldar com almofada de velludo carmezim o carcleal patriarcha, e abaixo cl 'elle 
em cadeira r asa, com almofada igual: o duque ele Lafões ; os dois escrivães ela 
camara, que serviam ele notarias p11blicos n'este acto, estiveram em pé, um ele 
cada lado. · · 

Em o primeiro degrau do mesmo es trado grande assentaram-se do laclo direito 
os conselheiros da faz enda, supponclo pertencer-lhes o Jogar que autigamente oc
cupavam n'estes actos os cxtinctos védores da fazenda, o que deu occasião ao pro
testo que então fez, e nos deu por escripto, o desembargador do paço, chanceller 
mór elo reino, Antonio Gomes I-Ebeiro, como presidente elo desembargo do l)aço, 
e que adiante serà copiaJo; por este motivo assentaram-se os desembargadt•res elo 
paço no mesmo d<'grau do lado esquerdo . Em o segundo e· t erceiro degraus as
sentaram-se successivamente of! desembargadores ele aggravos ela casa ela suppli
cação, correg·eclores ela côrte, ouvidores do crime e desembargadores extravagantes 
ela mesma casa. 
. Os ·affi ciaes m.óres ela casa r eal, qne acompanharam a sua alteza, ficaram em pé 
Junto ao estrado grande ; e düiute d' ell es1 em duas alas ele cada lado, os reis ele ar
mas, arautos , passavantes e os porteiros ela canna. Seguia-se ao estrado do lado 
direito o banco elos prel~clos , encostado á parede e forrado ele panno verde ; ele
fronte cl'elles, do lado esquerdo, estiveram os marquezes em cadeiras rasas com al
mofadas de velludo carmezim, abaixo cl' estes os condes em bancos cobertos ele 
panno de raz, e depois os viscondes e barões em bancos cobertos ele panno ver
de ; seguiam-se de um e outro lado ignaes bancos, em que estiveram os do con
selho, os senhores de terras com jurisclicção e os alcaides móres elos castellos ele 
el-r ei. 

Os procuradores elos povos sentaram-se em duas ordens ele bancos descobertos, 
dezenove ele cada lado, tendo todos letreiros com os nomes elas terras, conforme 
as prececlencias que os r espectivos procuradores têem em côrtes, que são pela fór
ma seguinte, contando como mna só as duas ordens ele bancos elo lado direito. para 
o esquerdo : 

1.0 banco, P or to, Evora, Lisboa, Coimbra, Santar em, Elvas; 2. 0 banco, Ta
vira , Guarda, Vizeu, Braga, Lamego, Silves ; 3.0 banco, L agos, Faro, L eiria, 
Beja, Guimarães, Extremoz ; 4. 0 banco, Portalegre, Bragança, Thomar, Monte
mór o Novo, Covilhã, Setuba.J, Miranda ; 5 . 0 banco, Ponte ele Lima, Via.nna, Foz 
do Lima, Villa Real, .Moura, 1\l[ontemór o Velho ; 6. 0 banco, Cintra, Torres Novas, 
Alemquer , Obiclos, Alcacer, Almada ; 7. 0 b~nco, Nizá, Torres Vec1ras, Castello 
Bra.nco, Aveiro; 8 .0 banco, Mourão, Serpa, Villa elo Conde, Trancoso; 9.0 bnnco, 
Aviz, Arronches, Pinhel, Abrantes, Loulé ; 10.0 banco, Alter elo Chão, Freixo ele 
E spada á Cinta, Valença, Monção, Alegrete ; 11. 0 banco, Castello Rodrigo, Cas
tello ele Vide, P enarnacôr, Ma.rvão, Certã; 12.0 banco, Cr~to, Fronteira, Monforte, 
Veiros, Camp@ Maior; 13. 0 banco, Caminha, Torre ele lVIoncorvo, Castro Marim, 
Palmclla, Cabeça, ele Vide ; 14.0 banco, Barcellos, Coruche1 IYlonsanto, Garvão, Pa-
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_noias, · Ouremi 15 .0 banco, Arraiolos, Ütll'ique, A lbufeira, Borba, Portei i 16. 0 

banco, Athouguia, Monsaraz, Villa Viçosa, Pcnella, S . Thiago elo Cacem i 17. 0 ban
co, Vianna a par de E vora, Villa Nova ela Cerveira, Por to ele lUoz, P ombal i 18.0 

banco, Alvito, Mertola;· l9. 0 banco, Souzel, Villa Real ele Santo Antonio, Alagôtt1 

Chaves, Amarante1 Goa, Eixo. 
E stando assim todos em seus loga:res como é dito, foi o rei ele armas Portugal 

_ao lagar em que es ta.va o bispo de Vizeu, e o dirigiu ao estrado grande ; e tendo 
elle subido ao pavimento do mesmo estrado, e feito a devida reverencia a sua al
teza, foi para o lado direito, e ahi r ecitou o discurso da proposição das côrtcs, que 
é elo teor seguinte : 

«Uma voz unanime soou em todo o r eino . Reconhecendo os males ela patria, 
desejancl~ anciosamente o remedio, todos os portuguezes (e bem ·posso dizer 
todos) têem encaminhado ao augusto princi1~e que nos rege os m:ü~ ar dentes 
votos e os mais sinceros, ele que sua alteza se apresse a sub.ir ao throno de 
seus maiores, e a pôr cl'este modo um t ermo {~ flnctuação e incerteza elo go
verno supremo, que entre todos os inconvenientes políticos se eleve r eputar como 
o mais importante . A nobreza, o clero, os tribunaes , as camaras, os ciclaclã,os 
têem sido conformes, só com a clifferença que em alguns o p_atrioti smo menos sof
frid.o, ou mais r esoluto procedeu logo ao acto de acclamação, que outr9s sómente 
representavam como indispensavel, e solicitavam como ordenada p e~as le is e es
tylos antigos, e r equerida pela necessidade urgentíssima do estado: Perfeitamente 
ele accord.o no desejo, no conceito e nos seus fundam entos, sómente na maior ou 
menor determinação tiveram alguma cliscrepancia. Não J20C1ia o grande príncipe 
d.esattencler a voz e r epr esentações de corpos e ele cidadãos, que propunhmn as 
utilidades e mesmo a necessidade . ela patJ.·ia, e. que allegavam com os seus usos 
e com as suas leis. A n enhum portuguez soa mais suavemente o nome cb patria , 
do que ao ~osso príncipe ; nenhum tem mais no coração a sua ventura e a sua 
gloria. Apaixonadamente des~ja o adiantamento e a seguri:mça dos seus verdadei
ros e nobres interesses ; venera os seus clisoretos usos e esty los, - respeita a sabe
doria elas suas leis . Tan:ibem não podia ser, nem é insensível ao grito ele lealdade 
c de amor á sua pessoa, que desde o momento ela sua vinc1a se levantou ele todos 
os lados em Portugal. Mal póde um animo nobre r esistir á fo1:ça suave, que lhe 
fazem os povos com as demonstrações de amor que· não têem , nem poclem ter ou
tro principio mais que o affecto ela patria e a esp erança de se r emecliarem os 
seus infortunios : nem acha pequen.a clifficulclade em se ~egar entã~ ás suas instan
cias, se porventura assim o r equer a mesma ntiliclacle commum, que se prop.õe 
o seu zêlo. 

d1as porque antepõe a todas as consiclerações a justiça, e porque resp eita pro
fundamente as leis, das leis qum· tudo, e r ecusa sem hesitação tudo o que lhe não 
fm· attribuido pelas leis. O reino t em as suas leis ele successão á corqa assentacb.s 
desde a fundação, guardadas por elle r elig iosamente, todas as vezes que lhe não 
foi tolhido fazer pleno uso ela sua libei·clacle, alta e briosamente invocadas e recla
madas em tempo, se em alg- mna occasião as fez emmnclecer estranha violencia i 
repetidas, explicadas, reforçadas por sua prevenção cautelosa, quando uma triste 
experiencia o levou a r eceiar-se ele ambições futuras , e a desviar toda a sombra 
de pretexto, com que outra vez poclesse cobrir-se o abuso insolente elo pocler. Se 
o brado cl'estas leis r espeitaveis ou, o que é o mesmo, se o direito fundamental ela 
monarchia chama o nosso príncipe á successão da corôa, não pócle elle cleixar de 
lisonjear-se ele presidir por tão sagraclo titulo a uma nação generosa . Màs é com 
effeito chamado n'este caso, pelas leis, :i successão ela corôa portugueza? Esta é a 
questão r elevantiss ima, que o interesse geral requer, e que o augusto príncipe, por
tanto deseja que se r esolva sem grandes demoras, porém sem detrimento ela ma
dureza, que diz com a sua muita, im1Jortancia. 

«O enthusiasmo elos patriotas e o ardor elos amigos menos so:!friclos assim a dão 
j{~ por affirmativamente r esolvicla, que se impacientam de todas as meclidas de cir
cumspecção discreta , co m _que a inteireza pretende desvanecer toda a duvicla. Mas 
seria cansa muito impropna e com grande rasão estmnhacla, cla.r onviclos sobre ne
gocio tão grave unicamente ao voto das paixões; que nem sempre desacertam, mas 
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·que são sempre suspeitas nos seus julgados. É verdade que as r epresi=mtaçcies elas 
classes e elos corpos, cujo voto é menos SUSl)eÍtO de arrojo e ele preoccupação, di
zem substancialmente n 'este ponto com as acclamações do amor e ·exaltaclo patrio
tismo ; porém isto mesmo não teve aincla por bastante a entendida firmeza elo prin
cipe. Determinou-se a chamar a novo exame os mesmos allegados elas classes e 
c?rporações, e a propol-os a um tribunal mais competente, porque as leís o aucto
l'Isam; mais zeloso e eliscreto, porque em prndencia, nobreza e cabedaes reune 
quanto a nação possue ele mais eminente, mais ponderoso, porque o seu juizo n' esta 
materia é legalmente, o juizo ele todo o r eino . Não é necessario dizer que entendo 
por este tribunal a r elmião elos tres estr.clos, clero, nobreza e povo, a que os an
tigos portuguezes recorreram em todas as occasiões importantes elo r egimento elo 
reino. N'esta por certo iniportantissi~a a renova, com alto conselho, o nosso au
gttsto principe, dando a ver ao mesmo t empo a sua real inteireza, o seu respeito 
ús patrias instit1,1ições, e a sua plena confiança nas luzes da nação. Convocou-a para · 
que, poncleranclo bem a letra e espírito elas leis fnnclamentaes, recordando os sue
cessas da nossa histm·ia, a fim ele colligir d'elles a verdadeira opinião nacional em 
todos os tempos, e comparando com tudo isto o caso presente, no que diz r espeito 
á successão elo throno, declare se é conforme ao verdadeiro sentido elas leis e ao 
commum ~entimento 11acional, a applicação que cl'e1las têem feito á pessoa ele sua 
alteza, as classes, tribunaes e camaras nas suas representações. 

<<Este é o· õbjecto que sua alteza manda propor á cleliberaçã.o elos estados . Cada 
um elos braços, seguindo-se as antigas fórmas, ponderará e conferirá com a gra
vidade que a si eleve e que eleve ~í importancia do objecto e aos proveitos e honra 
ela 11açfio portugueza, e tomará por fim assento, ele que fará lavrar auto, por onde 
conste desde logo a quem pertencer e conste depois ~ posteridade. Olhem os vin
douros para a presente reuniria e os seus resultados, com a mesma consideração 
e agracle(;imento com que nós olhâmos ainda agora para as reuniões ele 1385 e 
de 1641. >> 

Acabado o discurso, voltou o bispo ele Vizeu ao seu logar, e o r ei ele armas 
Portugal chamou 0 desembargador José Accursio elas Neves, um dos procuradores 
cl' esta ciclade, a quem por estylo antigo compete responder ao mesmo discurso, e 
subindo elle ao estrado grande, depois de fazer a devida reverencia a sua alteza, 
tomou o lado esquerdo; e antes ele dar ahi a resposta que se segue, disse .o r ei ele 
armas Portugal em voz alta '< levantem-se todos)), e assim se fez. 

<< Serenissimo senhor: - · Depois de tão lon&as peregrinações, e por entre tantos 
perigos e trabalhos, a mfio elo Omnipotente conduziu a vossa alteza r eal, desde as 
margens do Danubio ~1s do T ejo, para salvar o seu povo. Este fiel povo, agitado , 
opprimiclo e consternado pelós partidos, IJelas. revolllções e por toclo o genero ele 
angnstias, suspü·ava com tanta ancieclacle pelo libertador que hR.via ele pôr termo 

' ás suas calamid?-cles, como em outro tempo o ele Isra.el durante o ca.ptiveiro de 
Babylonia. Depois ele Dens todas as nossas esperanças se fixavam em vossa alteza 
:real, e não eram em vão, porque, com vossa alteza real á nossa frente, temos co
mecado uma era mais ditosa. 

'«Aquella hyclra, que b.a cinco annos vossa alteza esmagou em Santarem, tem 
sielo a origem e causa ele todas as nossas desgraças. Vossa alteza r eal pisou-lhe a 
c,abe~a com um heroismo · que immortalisou sE:u nome; porém ella, sendo de . uma 
viela tão tenaz, como pintam a hyclra da fabula, e ainda mms perigosa por seus 
ardis, comprimiu-se, hmnilhon-se, fez-se morta, e, passados alguns instantes, le
vantou ele novo o collo, tomou diversa :figura, empregou novos agentes, e os seus 
primeiros tiros dirigiram-se contra aquelle que a. t inha esmagado. 

<<Nenhuma outra causa se devia esperar, uma vez que o monstro ficou com 
viela; mas se elle preparou a vossa alteza real longos trabalhos, penosas fadigas, 
tambem lhe deu occasião a colher novos e ainda mais viçosos louros nos eampos 
da honra e ela glori a . Se nos envolveu em dias ele dor e de amargura, tambem 
nos trouxe o doce prazer que hoje respirâmos. . 

«Partiu vossa alteza real ele entre nós, levanclo comsigo nossos corações e dei
xando-nos o pranto e as sanclacles. A facção,., n' este seu triumpho passageiro, fez 
ele Portugal nm campo ele batalha, em qne as intrigas e as paixões se cômbate-
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ram h~rrivelmente. i\hüto soffremos, com m~\gua o cligo; muito sof:fremos durante 
a ausencia ele vossa alteza r eal, e a Europa não foi talvez bem informada ela 
natureza e extensão ele nossos. males, porque não via os sucqessos ele Portugal 
senão atravez ele uma atmosphem nebulosa e corrompida. Os oclios, as persegui
ções, as vinganças e por fim a guerra civil, como era consequente ... porém que 
honorosas r ecordações me prendem a voz! 

«Não manchemos com narrações tristíssimas o jubilo e a gloria ele tão grande 
dia, lançando esta nocloa sobre as pompas festivaes que por tocb a parte se 
preparam. Oxalá que se poclesse interromper a cadeia elo tempo e riscar de nos
sos fastos a triste historia elos ultimos oito annos· ! 

«Lancemos, pois, se é possível, um véu sobre o passaclo, e occupemos toda a 
nossa attenção com o grande objecto para que vossa alteza nos r ennin ao r edor 
elo th1·ono, sem r enovar lembranças que possam provocar r esentimentos e atear 
dissensões, quando vossa alteza r eal tomou a nobre empreza ele reunir a nação e 
trazer todos os portuguezes. á concordia, 

«Ficaram satisfeitos os nossos primeiros dcsej os com a presença de vossa al
teza real, que um só momento não tardou clescle o seu feliz regresso , que não co
meçasse a enxugar nossas lagrimas. Vão preencher-se as nossas esperanças com a 
benefi.ca r esolução que vossa alteza real tomou ele <'-onvocar os tres _estados elo 
reino para o fim já indicado no decreto da sua convocação e que hoj e nos man
dou annunciar em termos mais expressivos pela bôca do illustr e õraclor que me 
precedeu. 

«A grande questão nacional (grande pelas suas consequencias e não pela dif
ficulclacle da ma teria), que tem dado pretexto aos mal evolos para r evolverem a mo
narchia até os fundamentos, acha-se bem claramente decidida nas nossas leis 
funclamentaes, cujà melhor ' applicação ex:iste na voz unanime que soou por todo 
o reino . lVIas vossa alteza r eal a submette ús deliberações cl' este congresso para 
que ele novo se examine com madureza; e n 'esta real determinação, digna por 
cei:to ele um grande príncipe, vossa a lteza r eal nos dá mais umá prova decisiva 
elo seu espírito ele justiça, moderação e desinteresse, e elo muito que se desvela 
pelo bem do estado. . 

«Hoje é o anniversario ele um dia qtw será sempre mcmoravel na historia pela, 
transcendencia de seus resultados. Em 23 de junho de 1789 honve em França 
aquella sessão real dos estados geraes, onde se desenvolveram os princípios da 
revolução, que o virtuoso Luiz XYI com ella pretendeu atalhar. lYias que diffe
rença entt-e os tumultos que começaram n'aquelle clia e o socego que vossa alteza 
vê reinàr n'este congresso ! Da r euni ão dos tres estados ele França em 23 ele ju
nho ele 1780 resultotl a destruição .ela monarchia franceza, e esta espantosa serie 
ele males, de que ainda se r esente a geração actual, e se resentirão talvez por 
muito tempo as g·erações futuras. Da r eunião elos tl'es estaclos ele _Portugal em 23 
clejnnho ele 1828 resultarão providencias que hão ele -fazer a felicidade da nação 
e elevem ter uma alta influencia na tranquilliclade ela Europa. lVIas em França elo
minava o espírito r evolucionaria; aqui domina o amor da ordem e brilha a fideli
dade portugueza; eis a rasão ela clifferença . 

«Vae tomar-se nma medida que, fixando o throno sobre a base ela verdadeira 
legitimidade e dando-lhe uma energia, CJ!l!lC elle não tinha, ha ele pôr termo ás 
dissensões e á guerra civil, que assolam o r eino; retmir toda a grancle família 
portugueza debaixo ele um governo justo e paternal; tranquillisar os bons, desen
ganar os illuclidos, e arrancar elas mãos perfielas elos incorrigíveis o punhal que 
pretendem ~ravar no coração ela patl·ia para r epartirem depois s·eus ensangtlen-
taclos despOJOS. . 

ccEsta meclicla, pois, que com tanta vehemencia era reclamada pelo voto geral 
ela nação, assás pronunciado em tantas representações que têem subido á augusta 
presença ele vossa ~lteza. real, era ao mesmo tempo a unica que podia salvar a 
monarchia. Qual sena, p01s, o chefe ele partido, t ão r esoluto e anel~, que, se aqui 
estivesse, a não ap1Jrovasse e applaudisse? Q.ual o barbaro que preferisse antes 
ver correr o sangue portug·uez e a .,.patr.ia exha.lar os ultimas suspiros nos braços 
da ana:rcl1ia? 
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«Nosso primeiro dever é. dar graças ao Omnipotente por este assi'gnalado be
neficio que recebemos ele sua Divina Providencia, e depois a vossa alteza real. 
Lance, senhor, os olhos por este numeroso congresso, e leia em todos os sem
blantes os sentimentos de que se acham penetrados todos os corações. São senti
mentos ele prazer, ele amor, de lealdade e de gratidão para com vossa alteza r eal, 
que se têem cliffLmdido por toda a nação e de que eu t enho a incomparavel honra 
de ser fiel interprete. 

<< Vossa· alteza real e a nação procuram salvar o estado por aqllelles legitimas 
meios que se acham prescriptos em nossas leis fundamentàes e sanccionaclos pelos 
nossos antigos usos e costumes . E quem se atreveria a disputar este direito a vossa 
alteza real e á nação, estreitamente unidos e firmemente 1:esolutos a eompletar a 
obra começada ? QLw m ousaria interpor-se para deter seus passos ? Uns poucos ele 
facciosos têem esse arrojo; mas em quanto vossa alteza real lhes desarma os bra
ços, es te congresso ha ele desfaz er seus sophismas . . 

<c Pretendem as'sustar-nos e reanimar o seu partido (esta é uma das suas armas 
fami li ares) lançando sombras sobre a politica europêa, com manifesta injuria dos 
soberanos alliaclos . lVIa.s poderemos nós ter cl'ahi algum receio? E sLas vozes, que 
eu tenho a honra ele dirig ir a vossa alteza, são t ão clebeis que não enchem nem 
o ambito d~esta sala ; porém,· eu desejava que a Europa, que o mundo as ouvis
sem, porque a causa não é só ele vossa alteza r eal e ela nação portugueza: é a 
causa elo genero humano . 

«A política em opêa, forçada a seguir a marcha dos acontecime~tos publicas, 
que com prodigiosa ra1]idez se succeclem uns aos outros, se modificam e se con
teadizem, muitas vezes se tem enganado em seus calculas ; mas, advertida pelos 
seus mesmos erros, não se engananí el 'esta vez com os successos ele Portugal. 

«Não pócle ignorar que a r evolução, coiDprimicla mas não extincta, 110 centro 
ela Europa, rompeu para as extremidades, e el'es tas forceja sempre para reverter 
ao centro. Não lhe são occtlltos os dois fócos que a revolução estabeleceu, um na 
Grecia, outro em Portugal, para onde têem concorrido ou onde conser vam corres
ponclencias os r evolucionariqs elos outros paizes, e nos quaes, como em arsenal 
commum, fo1j am armas e concertam novos planos para um ataque geral. 

ccA política europêa conhece o perigo e prevê qual seria o funesto res'!lltado 
ele se deixar el e novo atear o incenclio que tanto custou a apagar. Nem os r eis, 
nem os povos j á se enganam com essa'> brilhantes chimeras com qtle o philoso
phismo moderno occulta os seus crimes . Não os illlldem essa affectacla philanthropia, 
que, com a doçura na bôca e o fel no coração, anela sempre enfartada em oclios, 
em vinganças, e sequiosa de s.'lngue e lagrimas ; nem tão ponco as pretendidas lu
zes elo seculo, que, similhantes ás que preceelem o trovão, bem longe ele alumiar, 
cegam e des pedem raios que abrazam. 

«Não fallar ei ela Grecia, onde a causa ela r eligião e ela humanidade parece en
contrar ele alguma sorte as vistas da política. Lá marcham na clirecção elo Bosphoro 
essas grandes massas de força armada, que ameaçam scenas mais sanguinosas que 
as el os memorav.eis dias ele Catharina e Mustaphá; ellas porãb claro o que ainda 
me é occulto. 

<<Quanto ao fo co ele P or tugal, os soberanos alliaclos têem visto as lavas que · 
produziu a nova erupção vulcanica ele 1826, e es tão vendo as que ainda vomitam 
as· cavernas do Porto. E poderá alguem acreditar que elles queiram ser os pro
prios que aticem o fogo para um dia os abrazar? 

uA Europa tem os olhos fixos sobre P ortugal, e •não pócle deixar ele applaudir 
a sabia e magnanima r esolução que vossa alteza real tomou ele firmar o sceptro 
portuguez sobre as r uínas da r evolução. D 'aqui depende a segurança ele todas as 
monarchias. . 

c<Quanclo vossa alteza real desembainhou pela primeira vez a espada a favor 
tl' esta causa, o duque de Angouleme trabalhava em H espanh?o no mesmo sentido 
á frente elos exercitas francezes e com o apoio ela grande liga earopêa . Como po
deriam, pois, os soberanos alliaclos clesapprovar hoj e o que então approvaram e 
protegeram? T ão depressa se teriam esquecido elo grande serviço que vossa al
teza r eal fez á causa elos reis e elos povos, serviço que elles tanto r econheceram, 

4.G 
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:admirando o val~r .e resoluçã.o heroica dé vossa alte~a real em annos t~o juvenis ? 
Como poderiam pôr-se agora em contraclicção com as maximas qne com tanta so~ 
lemniclacle acloptaram, fundando um novo equilíbrio político em Vienna, e estabe~ 
lecenclo em TrO})pall, em Laybach o em V crona, como r egulacloT ela sn-a politicH, 
o principio da legitimidade que tanto têem proclamado em seus manifestos e nas 
notas diplcmaticas ele seus ministros·? . 

<<A r ebelli fío tambem proclama a legitimidade, para com este nome pretextar 
seu crime; mas é uma falsa legitimidade, só fundada em sophismas, e que os mes
mos Tebelcles nem acreditam, není desejam. E podení alguem conceb-er que a po~ 
litica europêa esteja mai s bem disposta para ouvir os sophismas de uns poucos ele 
facciosos, elo que as T?.SÕes solidas da nação unida ao seu .})l'incipe? Se a Europa 
não tivesse conhecimento do nosso direito publico e das nossas leis fnndamentaes, -
por não tel' ouvido senão aquelles que tinham inteTesse em lh'as .occulta1·, agoT(l. 
se1'á .mais bem informada pol' documentos tão authenticos como os q·ne vão offe
recer-lhe os trcs estados elo reino, representa;ndo em côr tes a nação inte ira.. Po1· 
elles formm·á a Europa o seu juizo imparcial sobre a nossa questão, que os emis
sarios da facção tanto têom desfigurado nos paizes estrangeiros com calnmnias e 
sarcasmos publicados nos esc1·iptos dos seus collaborado1·es1 e principalmente nos 
papeis raàioaes ela Gran-B1·etanha. · . 

<<Não é propria do presente discurso a discussão plena dos cl:ireitos de vossa 
alteza real á corôa de P01·tugal; mas en vou estabelecer alguns princípios para 
abrir o caminho ás eleliberações do cong1·esso antes que se separem os seus diffe-
r entef:l braços . . 

((Os illustres f1mdadores d'esta monarchia estabeleceram em Lamego1 como 
fundam ento ela ordem da successão do r eino, que a corôa nunca passastle a pessoa 
estrangeira: Quia nunquam volwnus nost1·um regmbm in3 for de Pm·tugalensibus~ q_t~ i 
nos suct j01·tittedine- 1·e~·es Jecenmt sine adjutorio alieno, pe1· .suam j01·titttdinem et 
cmn sanguine suo. 

«Üs illustres restauradores de 1640, l)al'a -corroborarem ainda mais esta lei 
fundamental, propozeTam outfa nas côrtes de 1641, para que nã.o só a corôa nunca 
passasse a príncipe estrangei1·o nem filhos seus, ainda que fossem os paTentes mais· 
chegados elo ultimo rei i mas que aquelle que houvesse ele succecler no reino, alem 
ele ser nascido, fosse tam bem ereado n ' elle, palavras do capitulo do _ estado ela no
breza, para conhecer seus vassallos e os amar como taes, e tivesse obrigaç:ão ele 
residir dentro cl'elle ; e acrescentaram que, acontecendo succecler o r ei em algum 
outro r eino ou senhol'io maior, fosse obrigado a r esidir sempre no ele Portugal, e 
tendo dois ou mais filhos varões, o maior succedesse no estranho e o segundo no 
de Portugal. 

((Toda esta doutrina foi approvada pelo senhor r ei D. João IV nas suas res
postas aos r espectivos capítulos elos tres estados, e collectivam ente rati-ficada na 
sua cmta patente de 12 ele setembro de 1642, e por consequencia tambem consti~ 
tue uma lei funclamental do estado1 que o proprio r ei não póde alterar sem o con
curso da nação. 

«Que diriam, pois, os fundadores e os Testauradores cl'esta monarchia se fos~ 
sem presentes, vendo a injustiça corri que se tem querido tirar a corôa a vossa 
alteza r eal, para se en~i·egar, com tão manifesto lJrejuizo e r e1n1gnancia da nação, 
a um príncipe, não .só estrang·eü·o, porém residente e estabelecid-o com um imperio 
alem elo Atlantico? 

«Ü direito á corôa não se clevolveu para o legitimo successor senão no mo
mento fatal em que expirou o senhor D. João VI7 porque esta é a r egra em todas 
as successões . E a este momento não estava já r econhecida, bem ou mal, a ililde~ 
penc1encia do Braz:il, e o senhor D. P edro investido no imperio por s1.1a livre es
colha e vontade ? 

c<Aquella providente ~lausula de que se usou nas côrtes ele Lamego, nunquarn 
volumus nostnm"t ?'egnwn ~1·e jo?' de Po1·tugalensibus, entendida no sentido pattual 
e não segundo ·OS apices ele clireito, ele que certamente não cogitarr.m os fundado~ 
1·es da monarchia., que não eram letrados, exprime beni a sua intenção. Quizermu 
que nunca tivessemos r ei qn~ ni'(o fosse do r eino e não estivesse entre nós, e que 
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a corôa j amais saísse de P ortugal; e eis-aqui ]Jem claramente excluidô o smvhor 
D. Pedro, e n 'elle toda a sua descencleneia, e a corôa cl evolvida ao immecliato, 
q~tc é vossa alteza real. Porém, ainda entendida a mesma clausula no rigor jurí
diCo, o seu ·effeito é sempre o mesmo. 

<c A qualidade ele nacional ou estrangeiro, segundo o clireito publico univer sal 
e o particulai· do nosso reino, deriva-se mais do estabelecimento do que elo nasci
mento, á maneira do que se acha determinado a r espeito dos direitos de vizi
nh~nça pela ordenação, livr o n, titulo LVI. T odo aquelle que se estabelece em 
pa1z estrangeiro e n ' elle acceita empregos publicas ( qtu n to mais um imperio !) fica 

• sendo estrangeiro ao paiz em que nasceu. N'este caso se acha o senhor D. Pedro, 
que não podia ser imperador elo Brazil sem ser brazileiro, nem ser brazileiro e 

·ao rnesmo tempo portuguez, r esidente e estabelecido no Brazil, e ao mesmo tempo 
elll Port~tgal, pois são qualidades repugnantes . . 

"' «Logo o senhor D. P edro nunca chegou a ter direito á corôa de P ortugal, e, 
nao ? t endo, não o podia tran smittir a sua augusta filha a senhora D . Maria da 
Gloria, n em por cessão, nem por direito hereditario . Não por cessão, porque lÚn
gt:elll póde ceder a outrem uma propriedade que não é sua, e muito menos um 
remo, qne não é propriedade allodial, ele que se possa dispor livr emente contra ·a 
o:dem regular ela successão. Não por direito hereditario, porque, alem de que as 
cortes de 1G41 excluíram da successão cb corôa, não só a qualquer príncipe es
trangeiro, mas conjunctameute os filhos cl'elle, interrompida no pae a linha, inter
rompida fica para toda a sna clescenclencia . 

«Sómente a logica r evolucionaria poderi a achar na sua fa:llaz verbosidac~e ar
g~lnlentos que oppor {L simpliéidade cl'este raciocinio; mas não é ele seus paralo
gisrnos que dependem os direitos de vossa alteza real e os destinos el a heroica 
llação port ugueza, qne, depois de constituída em monarchia, j amai s r ecebeu leis· 
ele paiz algum estrangeiro, senão compellida por força maior no tempo elos F ilip
pes,_ e r esiliu no primeiro momento em que pôde quebrar seus ferros. 

<cSe se levantassem ele seus tumul os aquelles varõe~; assignalados, que ~i custa 
elo seu sangue tanto. engrandeceram esta monarchia, conquistando reinos e coloni

·Sanclo regiões immensas, que dor, que inclignação ser ia a sua, vendo enti·e os seus 
cl~~cenelentes alguns cl'esses portuguezes Çlegener ados, que têem a baixeza e o ser
V'ihsrno ele querer suj eitar a metropole, esta' rail1ha dos mares, a r eceber as leis 
de uma das suas colonias ! A uma colonia que se r ebellou, que lhe fez a guerra, 
que lhe tem api·esaclo · seus naYios, usurpado as suas p11opriedacles e tratado os 
portug uezes com tanta ignomínia corno trataria os sens escravos ! Oh tempos! Oh 
costumes ! · 

· «P or ém "outros são seus fins. Elles não querem rei, nem natural nem es tran
geiro; nem qnerem leis, nem da, metropole nem ela colonia. O que elles querem 

·e um rei nominal, que esteja a 2:000 leguas ele di stancia, que não tenha forças 
Para obstar l:'•s suas m~chinações e de que se possam descartar em um momento. 
O que querem, primeiro que tudo, é desviar do throno a vossa alteza real, por
que conhecem os sentimentos e as virtudes ele que se adorna, e já provaram o 
Valor elo seu braco ; p ois esta facção é a mesma, e até surgiu elos mesmos subter
raueos que a de '1820. 
· <c Eis-aqui a rasão . por que elles tanto se têem esforçado para evitar a r eunião 
elos tres estados, preYenclo que lhes havia de ser fatal. Proclamaclores sempiter
nos dos direitos do povo e da r epresentação nacional, logo que o povo mani
festa os seus desej os por acclamaçõe'! espontaneas, tratam de o suffocar e sujeitar 
a seus caprichos. L ogo que se cogita de r eunir a legitima re1Jresentação nacional, 
segundo as leis e usos ela monarchia, não ha meio que não empreguem para ob
star a esta reuniao, como fizeram em 1820. Invocam hoj e a carta, como n 'aquelle 
te?Il~O invocaram as côrtes, e affectaram chorar a perda ele nossas antigas . in
stitmções, porque lhes serviria ele degrau para proclamarem ámanhã a republica, 
como então l'rodamar am a soberania elo povo. 
É «Veja, porém, o mundo como a nação portngneza j ~í os conhece e abomina. 
' uma facção puramente militar, o que muito aggrava o seu crime_; e como .os 

chefes são militares, arrastou ás snas bandeiras uma parte do exerc1to, ou sedu.-
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zicla ou obrigada pela força; mas nem uma só povoação entrou no seu _parti(lo, se
não aqucllas que têem occupaclo militarmente. 

uDe todas as partes se ouve um clamor geral contra os r ebeldes, formam-se 
batalhões ele volnntarios, pedem-se armas, e os pov.os se levaútam em massa c 
f~zem uma montaria geral, não só contra os rebeldes armados, mas contra toclos 
aquelles que suspeitnm ele aclherentes aos principias üa seita. Desgraçados se nlió 

· achassem amparo em vossa alteza real e nas _aucturiclacles a qu em vossa alteza 
real tem encan:egaclo ele manter a tranquilliclacle publica. 

«Segui-me))' proclamou vossa alteza real ao exercito, determinando eollocar-se 
it sna frente; cc segui-me, e nunca trilhareis ontra estrad::~; que não -seja a da hon
«ra·». Estas palavras, de cuja sinceridade vossa alteza tem dado decididas e an- ' 
tecipaclas l)l·ovas, são bem similhantes ~\s cl'aquelle grande rei ele França, Henri
que IV, que teve de conquistar com mão armada o sceptro que lhe pertencia .pela · 
lei salica, quando disse aos seus soldaclos na batalha de lvry: c< Se perele1·des as 
t<vossas bancleiras, . Teuni-vos ao meu pennacho branco; sempre o achareis no ca
(( minho ela ~onra e"'Dda gloria!» 

«Quando no calor elo combate viu que os seus se encmniçavam sobre os ven
cidos, elle lhes bradou: «Salvae os francezes !n Dada a occasião, estotl certo ele 
que vossa alteza real bràdaria tambem: « Salvae os portuguezes l», porque a htl· 
maniclacle, que depois ela justiça é a prim eira elas virtudes que deve ter um prín
cipe, falia sempre ao coração ele vossa alteza real. lVIas tanto não ha ele ser lJ e· 
cessario, lJm·que _ adiante elo exercito marcha o nome ele vossa alteza 1·eal, e este 
nome augusto tem imprimido tanto enthusiasmo nos povos, tal amor nos soldados 
c tão grande terror nos impios, que eu me animo a predizer a vossa alteza 1·eal 

. que ha de ganhar o triumpho sem ser necessario combater. . 
<cl·Ienriqne IV, cled·icanclo todos os seus cuidados a reparar a França, disse á 

assembléa elos notaveis congregada em Rouen: e<J á pelo favor do céu e pelos con-
1. uselhos dos meus fieis sm·viclores, e pela espada da minha valorosa nob1·eza., eu 

atirei este estado da escravidão e ela ruína. Quero restitniT-lhe a sua força e o seu 
((esp~enclqr; participae cl'esta segunda gloria, assim como tivestes parte na pri
«men·al>. 

ccOutro tanto poderia vossa alteza. real dizer mui breve aos t.res estados do 
reino, porque a primeira gloria está gauhada; resta agora ganhar a :;;eguncla, qtte 
.é a mais difficil. 

ccDissolvicl.os os vínculos sociaes que lmiam o soberano ao éstaclo, e as diffc
rentes partes elo estado entre si; clissipaJas as nossas riqu ezas, e com ellas a nossa 
consideração e força; obstruidos ou extinctos os canaes por onde ellas nos vinham; 
clespedaçacla, emfim, · a monarchia1 e o espirito revolucionario contrariando todos 
os projectos ele util melhoramento, que facugas, que trabalhos não são necessarios 
pa'ra curar chagas tão profnndas? Multum ?JW?' ÍS cequo est cwanclum. · 

ccReunir e tranquillisar a nação; firmando o thmno sobre bases tão solicbs, que 
o tempo as respeite, que as facções as não abalem, é o primeiro passo que se eleve 
dar para não edificarmos sobre a m·eia. A cleliberaçã~ eles tres estaclos facilitará a 
vossa alteza real este primeiro passo para progredir sem obstaculos na immensa 
,carreiTa em que vae entrar. · 

<<No mesmo estado ele clesg1:aça achou H emique IV a França, e em poucos 
-annos elle a fez um dos reinos mais florescentes ela Emopa. Porém não continua
rei o parallelo entre vossa alteza real e um rei estrangeiro, havendo tão grandes 
modelos dignos ele se imitarem entre os monarch?s portuguezes. 

aQuando o senhor rei D . João I subiu ao throno tambem o reino estava asso
lado pelos partidos · e pela guerra civil e estrangeira; um exercito inimigo occu
pava ainda a melhor parte elas proYincias, e a corôa ele Portugal não possuia um 
palmo de terra alem do mar. Póde dizer-se que aquelle monarcha não tinha ou
tros recursos ·senão os elo seu genio e da ficleliclacle d'aquella parte elos portugne
zes que o não tinham abandonado. ·Mas elle soube pôr em tal 01·clem os negocias 
do estado e tirar taes recursos das ruínas ele Portugal, que com elles conseguiu 
organisar aqnelle exercito e aqueUa poderosa armada, com que foi humilhar na 
Africa o orgulho 'mahometa.no e tomar Ceuta, abrindo a porta ú serie immensa de 
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uonquistas que os set-is successores continuaram, e ele que veiu a formar-se aquellc . 
llla~·e~toso imperio que se prolongava de3de o cabo ela Roca, por uma parte, até 
ú_ Chma, até ás ilhas ele Maluco, e pela outra, até aos r emotos sertões ela Ame
l'lca, alem elo 1;io elas Amazonas, alem elo Uruguay. 

((Na mesma idade juvenil ele vossa alteza real, qtte Deus prospere por longos 
annos, começou o senhor D. João I a sua gloriosa carreira; . e que dignos exem
plares tem vossa alteza real n 'elle e na sua ditosa prole para illustrar seu nome 
e engrandecer a nação! 

«Vossa alteza real não é menos amado elo sen povo, que o ha ele auxiliar com 
todas as suas _ forças; e ainda vejo ao redor elo throno os descendentes d'aquel•
les antigos varões que domaram a Africa e avassallaram o oriente. O sangue que 
lhes corre p elas veias os estimulará. a que no serviço ele vossa alteza real e ela: 
patria procu.rem imitar o nobre exemplo ele SE) U S illustr es progenitores . · 

. «Nenhuma nação ela Europa, excepto a Grau-Bretanha, possu.e tantos clomi
Illos ultramarinos como aincla restam á corôa ele Portugal na Asia. e na. Africa e 
nas ilhas elo Atl::mtico. 

«Se, pois, o estado actnal elo mmaclo civilisado. nos não permitte: a. esperança
de _voltarmos ú.qnelles gloriosos tempos em que as nossas armas levavam o terror. 
lna1s long·e elo que o levaram as phalanges ela. Macecloni~, as legiões romanas e os 
alfanges elos· arabes; aquelles tempos ditosos em que as nossas frotas concluziaw 
a. Portugal o oiro elos r eis· tributarias, e as riquezas ela As ia, ela Africa e ela Ame·· 
rwa., podemos ainda formar elos clesp.ojos cl'aquelle imperio um reino florescente;
qne hombreie com a::; nações mais op,ulentas. 

«Ainda que as virtudes guerreiras sã:o as que mais illustram qualq.um~- nnção, 
não se segue que s~jam as que a faz.em mais feliz. Debaixo elos auspícios ele M·i· 
~erva e nó exercício tranquillo elas ,artes pacificas ganha-se uma gl01•ia mais so
hcla elo qt<e aqttella que se adquire nos campos de Belona á custa elo sangue hu
mano. E que outro admiravel modelo se offei·ece a vossa alteza real no brilhante 
reinado elo senlwr r ei D. José para alcançar esta verdadeira gloria ?• 

«Das cinzas ele uma cidade arnünada levanta-se esta soberba capital; tira-se 
elo nada um exercito, uma marinha respeitavel e um commercio florescente. Esta
belecem-se numerosas fabricas em um paiz onde a inclustria tinha acabado, e as 
artes brilham por toda a parto. Enriquece-se o thesouro puhlico; ele um poyo po
bre forma-se uma nação opulenta; e o throno, que as vicissitudes elo tempo tinham 
eclipsado, apparece ele repente com o seu antigo esplentlor a oocupar o logar que 
lhe pertence entre os thronos ela Europa. Vossa alteza real lhe claní. ainda um novo 
lustre proseguinclo na carrei1'a que tem começado. 

«Firme-se vossa alteza real n 'esse throno excelso e faça feliz a nação que o 
adora. Gene1·ose princeps) sic ittw ad ast1·a. u 

Conclui da esta resposta, disse logo o rei ele armas Portugal: «Manda sua al
teza r eg·ente que os tres estaclos se ajuntem na manhã de quarta feira, 25 cl.o cor
r ente mez : o ecclesiastico, na casa ele Santo Antonio ela Sé; o ela nobreza, na ele 
S. Roque ; e o elos povos, na de S. Francisco ela Cidade; igualmente cletermina 

. que, havendo de r etirar-se, ning·uem mais o acompanhe que as pessoas que até 
aqui o acompanharam >J. · 

Finalisou com isto o acto elas côrtes, e sua alteza regente se levantou e tor
nou para o seu aposento, assim e da maneira que foi para este acto. 

SegtJ.e o protesto acima r eferido que fiz eram os desembargadores elo paço :. 
(( Os conselheiros ela fazenda não gosam elas prerogativas elos antigos veclores 

ela faz enda, porque a juriselicção cl' estes foi transferida ao presidente ou inspector 
elo oraria r egi o; e tanto que depois ela sua creação o conselho ela fazenda t eve 
presidentes separados, como foram o conde de Valle ele Reis e seu irmão o gene
ral ela côrte, conde ele Aíjambuja, D. Antonio Rolim ele Moura, e ultimamente 
Luiz de V ascôrtcellos c Sousa, que depois passou a presidente elo clesembargo do
paço, indo o marquez de Ponte ele Lima, como presidente elo m·ario r eg·io, a!gn
Jnas ve7.ies presidir no conselho ela fazenda, na conformidade elo alvará de le1 de 
17 ele el ezembro ele 1790; e per isso os conselheiros ela fazenda, aos quaes anti
gamente não ora anuexo o titulo elo conselho, não podem pretender a prefer encia_ 
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no solemne acto de abertura de côrtes aos desembargadores elo paço, conselheÍl'OS 
11atos, que têem a pl'erogativa da precedenci~ aos outl'OS tribunaes, como por re
petidas r esolüções se tem decidido. P01·tanto, no caso não espemdo ele que os 
conselheiros da fazenda pretendam arrogm·-se a }Werogativa dos aütigos vedores, 
os clesembargadores do paço protestam conh·a essa pretensão e contra toda e qual-
c1uer-innovação sobre este objecto. . 

a Em 2d ele junho de 1828.= O desembm·gaclox elo paço chanceller mói elo rei
no, como presicl~?nte, Antonio Gomes Ribeim. » 

E nós, Bernal'clo José ele Sousa Lo bato e João ela Silveixa Zuzm-te, escrivães 
da cama.ra de sua magestade, e notarios puhlicos ele sua alteza regente por sen 
especial decreto, nos ach::'tmos a isto presentes, e damos e faz emos nossas fés de 
tudo quanto n'este instrumento se contém, e que no díto acto de côrtes se ach~
ram presentes todos os tres estados, compostos das pessoas que as leis detenm
n~m, e que em virtucle d'ellas haviam sido convocadas. Testemtmhas que a tudo 
isto foram presentes : rnarquez de Olhão, do conselho de estado, presiclente do se
nn.clo da camara de Lisboa e moriteiro mór do reino; D. Desiderio de -L encastre, 
principal primaria da santa igreja patriarchal; D . Antonio Armando de Saldanha 
da Camara, principál p1·esbyte'I.'O ela santa igreja patriarchal; D . José Francisco 
ele L encastre, desembargador do paço, elo conselho de sua magestade; o desem
bargador J oão Manuel Guerreiro de Amo rim, do conselho de sua magestade e da 
sua real fazenda; e Joaquim José Maria ele Sousa Tavares, fidal go da casa real 
c commeuclaclor ela ordem ele Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, briga
deiro elo exercito e . chefe ela guarda r eal da policia. 

· E eu, sobredito Bernardo J osé el e Sousa Lo bato, :fiz estB instrumento, em que 
assignei com o clito João da Silveira Zuzarte e com as ditas testemunhas de nos
sos signaes rasos e acostumados, o c1ual vae escripto em oito meias folhas com 
esta, todas ela mão de mim sobredito Bernn.TClo José ele Sousa Lo bato.= Berna1·do 
José de Sousct Lobato=João dct B-ilveim Zu.za?·te = Ma?·quez J.l1.ontei?·o Mór=D· 
.D. P?·incipal'Lencast?·e = A . P1·incipal Cctmara=D. José F1·ancisco de Lencast?·e= 
João Manuel GzGe?'?'t.i?'O de Amorim =Joaquim José Mw·ia ele so~tsa Tava?·es . 

E elo auto original fizemos extrahir esta copia, que vae bem. e :fielmente tras
ladada e po1· nós conferida e confrontada. Em fé do que a assignâmos de nossos 
signaes r asos e acostLlmados.= Be1·nm·do José de Sousa Lobctto= João da Silvei1·a 
Z~tzaTte. 

Cotlia do decreto dé que !le faz menção no principio <lo auto 

'l'endo ordenado a convocação elos tres estados do reip.o, clero, nobreza e povo, 
e senclo necessarío assistir ao auto ela proposição .das côrtes que se elevem cele
brar n'esta cidade de Lisboa, dois escrivães da camara da mesa do clesernbargo 
elo paço, como notarias publicas elo ;reino: hei por bem nomear a Bernardo José 
de Sousa Lobato, ela r epar tição elas justiças, e João ela Silveira Zuzarte , da r e
partição da côrte e Extremaclura, os quaes servirão tão sómente tal cargo n'aquelle 
dia, devendo cumprir a obrigação que lhes incumbe ele darem fé do mesmo auto 
e ele tudo que se passar, admittinclo as reclamações c protestos elas precec1encias . 
em que as pessoas chamadas a elle se possam julgar lesadas . 

A mesa do clesembargo elo paço assim o tenha entendido e faça executar . Pa
lacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 9 ele junho de 1828. = (Corn a mb1·ica do 
senha?' infante 1·egente .) =José Antonio de Olivei?·a Leite de Ba?Tos. 

D ecre-to 

Achando-se felizmente em perfeita e inteira observancia as leis funclam entaes 
da monarchia, e sendo de rigorosa justiça que aquelles :fieis vassallos, que susten
taram e defenderam as mesmas leis, deixem de soffrer as })enas que por esta causa 
lhes foram impostas antes da minha chegada a estes reinos : hei por bem que lhes 
sej ani r estituídos seus bens, direitos e empregos, tanto civis como militare~,. e ou-

. trosim conceder a liberdade el e voltarem á sua patria a todos aquelles que pela 
·mencionada ra~ão ~;;e ausentaram d 'ella. 
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. O duque de Caclaval, ministro assistente a0 despacho elo meu gabinete, o tenha
~SSinl entenrlido e faça executar com as necessarias participações . Palacio ele Nossa, 

enho1·a ela Ajuda, aos 23 de junho de 1828. = (Com a 1·eal ?'lW1' ÍcaJ 

Portaria 

A junta provisori.a encanegada ele manter a legitima auctor idade de el-rei O' 

senhor D . Pedr·o IV, considerando a necessidade el e providencias para occorrer a 
empate que soffrem os processos militares nas circumstancias actuaes, pela inter
rupção de commnnicações com os tribunaes da capital: determina, em nome do 
rnesmo augusto senhor , que se estabeleça provisoriamente n'esta cidade um c.on
selho militar e ele justiça pn.ra o expediente elos negocios pertencentes ao conse
lho supremo ele justiça, na fórma das leis existentes. Outrosim nomeia para vo
gaes, o brigadeiro Gaspar de Sousa Quevedo Pizarro, os c01·oneis Alexandre da _ 
Costa L eite, J osé Pereira da Silva Leite de Berredo, e os desembargadores cb, 
t~lação e casa do Porto, J oão Antonio de Moraes, José Pimentel Freire e Fran · 
crsco Barroso Pheira, o qual serviní de relator. 

O general da província e mais auctoriclacles civis e militar es o t enham assim 
entendido e executem. Porto, 23 dejunho ele l 828 .= (Seguem-se as assignaturas.) 

Extrac-to 

. Porto, 23 de junho·. - Acaba de ser interceptado um correio que levava offi
Clos ele clifferentes auctoridacles elos r ebeldes para D. Alvaro da Costa. Entre elles 
são notaveis, um em data ele 12 de junho1 ele Antonio de lll[~l!o ela Gama Arauj o 
e. Aze-vedo, que se denomina governador militar. ele Ponte de Lima, o qual, cliri
giUclo-se a Antonio Luiz Pereira Alvar es ela Guerra, lhe participa, ela parte elo 
govemador interino elas armas ela província do lVIinho , que elle está summamente 
consternaclo das muitas queixas que lhe têem chegado contra os guerrilhas, que 
v. s. a trouxe em sna companhia, principalmente os ele S. Gregor io, per1Jetranclo 
l:oubos, insultos e tocla a casta de violencias, o que inteiramente clesgosta e pena
hsa a todos os povos, que á sombra ela palavra reateza se commettem tão horrendo& 

,attentados, r eprovados pelas leis divinas e humanas e maculando o ct·eclito ele v . s. a 

" Que as guerrilhas, compostas como são ele facinorosos, que pela maioi· parte 
sao éonheciclos elos carcereiro~ das cadeias elo reino, tenham ticlo procedimentos de 
tanta atrocidade, confessados por aquelles mesmos que os têem empregado, nada 
admira; porém qual será a mer ecida classificação com que se possa qualificar o 
proceder dos r eligiosos dominicanos ele Guimarães, disparando tiros elas j anellas 
elo seu convento, como acaba ele ser informada a junta provisoria ter acontecido? 

Tambem foram apanhados dois officios ele Raymunclo José Pinheiro, dirigidos 
ao mesmo D . Alvaro da Costa. Em data ele 18 d'este mez, diz elle : que se t.inha 
resolvido ouvir a camara e mais auctoridacles civis e ecclesiasticas cl'esta cidade 
(~le Braga d'oncl e era clatadô o officio) «para emprehenclermos ao menos uma re
tirada feliz para aquelle ponto que se julgar mais segmo e opportnno». D epois ele 
tomar providencias tão gdequaclas á sua conservação pessoal, escreve no dia se
guinte ao mesmo D . Alvaro, que elle ía ,,fazer guerra de morte a todos os inimigos 
que forem encontrados com armas na mão» ! ! ! 

Dect•eto 

Men~cendo a minha particular attenção os serviços prestados· pelas tropas leaegc. 
empregadas actnalmente contm os facciosos, que, clebaixo de falsos _pretextos, ou
saram r ebellar -se : sou servido : 
. 1. 0 (~ue o soldo da tarifa de paz elos officiaes de qualquer patente, officiaes 
rnferio1'es, soldados e mais praças ela pr imeira linha do exercito, que tiver em 
tnorr.ido ou morrerem na presente lacta, se applique, com a mesma natm·eza de 
soldo, ás suas familias, nos termos seguintes : será percebido pelas viuvas elos fal- . 
lecidos; na sua f~1.lta pelas filhas solteiras e filhos menores de quatorze annos1 1·e-
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partidawente; na falta c1'cstas pessoas pela mãe víuva, e, rião a havendo, pelas 
irmãs solteil·as, r epartidamente, bem entendido que a r espeito da mãe viuva e das 
irmãs se limita ao caso ele ter estado a sua subsistencia a cargo elo morto. 

2. 0 Que estas disposições sej am extensivas .ás famílias elos officiaes ele qn?'l
quer patente, officiaes inferiores, soldados e mms praças da seguncln. e terce~ra 
linl::a, os quaes todos para. esse fim serão consicleraclos como se fossem ela primmra 
linha; e bem assim ás famílias dos individuas pertencentes a corpos inegulares 
ou a companhias de voluntarios realistas, devendo os soldos, quanto aos o:fficiaes, 
corresponder aos postos qu e eu tenha havido por bem conferir-lhes, ou ás nomea
ções que os generaes elas' provincias lhes tiverem conferido. 

3.0 Que os inrlividuos inteiramente impossibilitaclos ele servü· ou trabalhar por 
causa de feridas recebidas na actual lucta, percebam, emqnanto vivos forern, o 
mesmo soldo que, segundo o disposto nos dois artigos antecedentes, viriam a per-
ceber as suas famílias, se elles fa1lecessem. · . 

4. 0 E, finalmente, que as pessoas a qt'lem competirem os soldos, nos termos elo 
presente decreto, ficam dispensadas, sómente para o caso presente, de se hahili
t~rem no juizo das jnsti:ficações do r eino, podendo supprir este qf1esito por quaes
quer outra.Js habilitações q ne legalisem a iclenticlacle das mesmas pessoas o o di
r eito que lhes com1)e~ir. 

O conselho ele guerra o tenha assim entendido e faça C'luuprir com os despa-. 
chos necessarios. Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 24 ele junho ele 1828.= 
(Com a ntb1·ica elo senho1· infante 1·egente.) · 

Ex-tra c-to 

Porto, 24 de junho, ao meio clia. -0 destacamento que c1'esta cidade mar
chára no dia 21, debaixo elo commando do capitão José Antonio Pereíra ele Eça, 
com o objecto ele explorar as vizinhanças de Braga, foi atacado hontem pelas onze 
horas ela manhã no logar de 'l'obosa. A força que fez o ataque era composta ele 
trezentas a quatrocentas praças ele milicias ele Villa elo Conde, trazendo na frente 
alguns soldados de differ entes corpos do exercito e da guarda da policia, debaixo 
elo commando ele Raymunclo José Pinheiro, Pedro ela Cunha e um tal Simões. -0 
capitão Eça duas vezes conseguiu repellir os r ebeldes i e sobre as duas posições 
que occuparam, foram vistos vinte mortos, devendo suppor-se que os denominados 
guerrilhas tambem tivessem consideravel perda nos }JOntos rl' onde atiravam, por
que a nossa artilheria fez um fogo muito bem clirigiclq. 

O commanclante do destacamento, observanclo que os r ebeldes faziam movi
mento na clirecção ele Villa elo Conde, a.cl10u conv'eniente r etirar-se sobre esta ci
dade, desistindo ele entrar em Braga. F ez-se a r etirada na melhoT ordem, condu
zindo-se os prisioneiros que foram feitos no combate. O capitão Eça menciona 
nos termos mais decic1ic1Gs o, excellente porte dos contingentes que formam o des
tacamento do seu commanclo, merecenclo-lhe particular menção o tenente H enrique 
ele . lVIello, de cavallaria n; 0 9, e os alferes ele infanteria n. 0 12, Benigno Antonio 
ela Cunha e Antonio José Alves dos Santos Pereira, os quaes se achafu. addielos 
ao r egimento ele iufanteria n.0 18. Da parte das _tropas leaes não houve perda al
guma. 

Declarações 

Feitas pelo capitão Wittingbam do vapor inglez • Belfast > em 24o c1e junho de 1828 
na altura do cabo Ortegal 

1. 0 Perguntado se o engenho a vapor do navio Belfast~ em que estamos em
barcados, se acha em bom estaclo-responc1eu que 110 momento presente, tanto 
o engenho como a caldeira se acham em bom estado e ca1Jazes ele trabalhar. 

2. 0 P erguntado quanto tempo poderá durar o combustível, tanto de carvão 
como de lenha, que temos presentemente a bordo - respondeu que' de certo tern 1 

pelo menos, para quatro dias, misturando a lenha com o carvão. 
3. 0 P erguntado qual poderá ser a marcha elo navio contra o vento, sómente 

com o engenho-respondeu que contra o vento fresco poderá andar ele certo tres 
milhas por hora, e cinco havendo calmaria. 
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4. 0 Pergnntado qüanto potlerá. anelar o navio com vento fresco, sem o enge
nho - r espondeu c1ue pouco mais ou menos quatro milhas . 

5 .0 Perguntado ·pu.ra quanto tempo temos agua e mantimento a bordo - res
pondeu que ele certo para quinze dias. 

G. 0 :Perguntado a que horas poderemos hoje estar perto da entrada da Coru
nha - responcleu que antes das tres da tu.rde. 

7. 0 Pcrguptado sobre quanto tempo será necessario· para mandar a lancha com 
Uma carta ao consul inglez na Conmha - respondeu que pouco mais ou menos 
bastarão duas horas. · 

Havendo-se retmido. em conselho as pessoas cujos nomes vão abaixo as""signa
c~s, e que se acham a bordo do vapor BelfastJ foram-lhes lidas as declara
çoes elo capitão elo dito navio, acima transcriptas, c á vista d'ellas assentaram 
todos unanimemente que convem parar hoje á entl·acla da Corunha, e mandar a 
lancha a·term debaixo do pretexto de comprar carvão, escrevendo uma carta ao 
consul i~q-lez para procLU·ar indagar em que situação se acham, segundo as ulti
mas notLCias, a~ cousas na cidade elo Porto, e se ha ou não cruzeiro portuguez que 
mantenha o bloqueio, para continuarmos em consequencía a nossa derrota. = Con
de de Sarnpaio=Thornaz Gttilhm·m.e Stubbs=Conde de Villa Flu?·=F?·ancisco de 
Paula de Azm·edo=Candido José Xavie1·=Rod1igo Pinto Piza?TO= D. l 1 ilip2Je 
de Sousa Holstein= Ba1·ão de Rendufe~ Conde da Taipa= João Cw·los de Salda
nha= .Ma1-q1tez de Palmella. · 

Decreto 

Havendo, por decreto ele 6 ele maio proximo passado, mandado abrir na junta 
dos juros o r esto elo emprestimo que se havia principiado para occorrer As cles
pezas que os diversos e successivos· acontecimentos n'este reino haviam causado 
desde o anuo ele 1820, a que acresce aqt1ella em qlte se acha empenhada toda a na
ção i e havendo igualmente l)Ol' decreto ele 12 elo corrente mez mandado estabele
cer no real m·ario um acliantamento ele 400 : 000~000 réis para ser clistrataclo pelos 
l'endimentos da alfandega grande e casa da Inclia, não me poupando ao sacrifício 
de um juro ele 6 por cento, tanto em um como em outro emprestimo; n?ío se tendo 
consegtlido aqnelle fim por se não realisarem nem um nem outro, ao mesmo passo 
que as despezas elo exercito e marinha acrescem consideravelmente, com bastante 
diminuição das rendas elo estado, que por fórma alguma podem faz er frente a taes 
clespezas i e não sendo ela minha intenção obrigar violentamente, tendo a maior 
certeza do zêk>, lealdade e patriotismo por muitas e repetidas vezes mostrado pe
los portuguezes, na certeza ele que continuarão a dar não equivocas demonstra
çõe's da sua lealdade : hei por bem ordenar que no real m·ario se estabeleça um 
cofre separado, em que se r ecebam qt1aesquer quantias que por donativo gratuito 
se qtteiram entregar, sendo clavicularios d'este cofre o conselheiro thesonreiro 
mór, o contador geral ela cidade, o conselheiro Antonio E teves Costa e José An
tonio Gomes Rib~iro; passanclo as quantias recebidas n'este cofre, todos os mezes, 
para a caixa geral elo real m·ario; apresentando-se-me no fim ele cada semana uma 
relação qne cleclare os nomes e quantias que se houverem realisado, para a tex 
em consideração. 

O conde ela Louzã, D. Diogo, ministro e secretario de estaclo elos negocios 
da fazenda e presidente do real eral'io, o tenha assim entendido c faça executar. 
Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 26 de junho ele 1828. = (Com a 1-ub1·ica 
?'eal.) 

Orde:an. do dia 

Quartel em Braga, 25 ele junho ele 1828. - Havendo concorrido um conside
ravcl numero ele praças escusas do real serviço para peO'ar em armas em cl~feza 
dos direitos ele sua magestacle fidelíssima o senhor D. Miguel r, determina o il J. mO 
81:- q-ove;:nador militar d'esta. cidade, que, emquanto s. ex.a o sr. gen~ral ela P2·o
VlUCl_a n~o mandar ? contrano, se formem cl'estes leaes portuguezes cl01s batalhoe~ 
prov1sonos, e nomeia s . s.a para commandante do primeiro ao sr. alferes de caça
dores do exercito, Antonio Joaquim Dnart~, e elo segundo ao sr. tenente de caça-
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dores n. 0 9, com exerCI ciO ele ajudante elo regimento ele milicias elos Arcos, Fran
cisco P ereira Pinto, os quaes tomarão desde ' já o commanclo elos ditos batalhões, 
cuidando da sua disciplina e organisn,ndo-os á similhança elos batalhõ es ele caça
dores elo exercito, cliviclinclo-os em seis compm1 hias, COU]. os r espectivos o:fficiaes 
inferiores, e formando as listas r espectivas, não só para fazerem a chamacla, mas 
tami1em elos r espectivos vencimentos, tudo como se l)ratica nos corpos elo exercito. 

O mesmo sr. governador nomeia para major ele brigada ao sr. tenente dê in
fanteria Manuel Caetano ele Araujo, o qual entrará desde já em exercício do seu 
posto .=José Joaq_1bi?n Simões, ajudante ele ordens. . 

Por-taria 

A junta provisoria encarregacla, ele manter a legitima auctoriclade de el-r ei o · 
senlror D. Pedro IV, constanclo-lhe que algumas pessoas manifestamente clesaffe
ctas á cansa da legitimidade elo mesmo aug usto senhor, t êem sido soltas com o 
fundamento de se lhes n~o acharem culpas, o que muitas vezes procecle pela falta 
elas participações necessarias elas auctoriclacles por cuj a ordem foram presas : ele
t ermina que taes inclivicluos não sejam soltos sem que primeiro se clê parte á mesma 
junta, a fim de que esta faça tomar as medidas que em taes casos deverão ter logar . 

O desembargador a cujo cargo se aclm o governo elas justiças ela relação. e 
casa elo Porto, e mais auctoriclacles, a quem o conhecimento cl' esta competir, o te
nham a.ssim entendido e façam executar. Porto, 25 ele junho ele 1828 . , (Se
g-uem-se as assignatu?Yts) 

Par-ticipaQão 

Ao capitão J osé Antonio Pereira ele Eç~, elo .r egimento ele inf'anteria n. 0 21, 
foi-lhe dado o commaudo ele uma pequena columna .ele duzentos homens, composta 
ele sessenta bayonetas elo regimento ele infanteria n. 0 18, e o _resto, para o com
puto cl'esta força, de voluutarios elo senhor D. Pedro IV, ela senhora D. :iVIaria II 
e ele provincianos, com dezoito cavallos e uma bôca ele fogo ele calibre 3. Foi-lhe 
ordenado seguir a estrada ele Braga, etc., etc. Fez a sua escala por Santo Thyr
so, aonde devia proceder á prisão ele algtms facciosos guerrilheiros, etc,, o que 
effectuou, seguindo no dia immecliato a sua marcha para Braga por Vil! a Nova 
ele Famalicão. Chegou a Tobosa ás dez horas e meia elo dia, e depois de es tabe
lecer o capitão E ça os postos ele segurança ele uma veclet'a ele cavallaria sobre a 
estrada de Braga e um piquete ele voluntarios de Barcellos c de GtYimarf(es sobre 
a estrada qtw havia segaiclo, commanclaclo pelo t enente ele volnntarios Sá, deu ali 
descanso á tropa por meia hora ; porém antes ele :fiualisar este tempo foi a povoa
ção atacada inoi)inaclamente por todos os lados, ct~a preparação havia sido feita 
antes da chegada ela tropa e coin conhecimento elos habitantes, qne souberam en 
cobrir e atraiçoar, pois tal força não foi , vista nem descoberta pelos postos esta
b elecidos, e o fogo, principiado á queima roupa, 1'\aÍa até ele entre as mesmas 
casas. Logo immeeliatamente que foi apercebido o fogo manclotl o capitão Eça for
mar e fez todos os esforços para que todos se apromp.tassem; porém, como a mul
tiplicidade elo fogo era cada vez a mais e j{L dentro elo povo, fez saír, pela direita 
e esquerda, voluntarios e soldados ele n .0 181 commanclada cada uma ela força 
por os alferes Benigno de infanteria n .0 12, e ele João Antonio Mesquita de in
fanteria n. 0 23, e ao mesmo l)asso que estes denoclaclamente íam r epellinelo os re
beldes, o capitão E ça avançou, p ela esquerda ela estrada, com a cavallaria, arti
lhm·ia e a força ele infanteria e voluntarios que lhe r estava, tomando uma boa 
posição, ele onde logo fez principiar o fogo ele artilberia, que obrou o melhor pos
sível, emquanto a cavallari<a fez um movimento ameaçando a esquerda elos r ebel
des . . O tiroteio tornou-se geral por todos os laclos, porém a bravm·a elos volnnta
rios e dos soldados do regimento ele infanteria 18, e dos alferes j á ditos, fizeram 
ver a primeira posição que os re~elcles occupavam coberta ele vinte caclave!·es, e 
elles espavoridos, sem se atl'evercm a continuar no seu ataque. Então o capitão 
Eça orclenou o avançar a toda a força sobre uma posição proxima áquella em que 
os rebeldes se achavain, e, não obstante o ingreme cl'ella, clifficil ele se julgar, . 
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~1ão só foi effectuado o movimento com a l1lêÚOl' promptidão pelos voluntarios e 
mfanteria, mas pela artilheria e cavallaria. Continuou o tiroteio algum tempo, e .a 
artilheria fez alguns tiros sobre immensos gmpos de guerrilhas que nos· cercavam 
por todos os lados, ct~o fogo lhes fez grande prejnizo; porém logo que o capitão 
Eça foi informado ele que os rebeldes re1miam e marchavam sobre Villa elo Con
cle1 .com o intento de ameaçar o Poi'to, ordenou um movimento · retrogrado para 
av1zmhar-se aos muros da cidade por uma marcha forçada que executou, chegando 
á meia noite a S. lVIamecle com toda a sua cotumna e sem perda de um só. soldado 
no fogo, tendo tido um encontro com mais ele cento e cincoenta guerrilhas junto 
á Barca ela Trofa, que fizeram um fogo terrivel até ás seis horas e meia da tar
~le. O capitão Eça não póde negar o valor e coragem, como o pres timo dos vo
luntarios, assim como o bom ser:viço que fizeram; porém faz grandes elogios aos 
soldados do regimento ele infanteria n. 0 18 pelo se h denodo e bravi.lra, assim como 
o muito que é devedor ao prestimo e intelligencia do tenente ele cavallaria Hen
r!que ele Mello, ·que andava ás suas ordens; bem assim aos alferes ele infante
ria 12, Benigno Antonio da Cunha, e João Antonio Mesquita, elo 23, no commanclo 
cl~ atiradores, cujo valor e maneira ele se apresentarem fazem emulação aos o:ffi.
Ciaes que sejam bravos. A cavallaria ardia em desejos ele escaramuçar e carre
gar os rebeldes, porém nunca se proporcionou occasião, porque o terreno não o 
permittia; apenas cobrindo a retaguarda da columna na marcha r etrogracla, impoz 
tanto respeito aos guerrilhas junto á Barca, que, sendo em numero de cento e · cin
coenta, satisfizeram-se em til·otear ele longe, mas nunca app1;oximarem-se. 

Porto, 25 de junho ele 1828.=José Antonio Pm·eím de Eça) capitão comman
clante da columna da esqu~rcla. 

:Nota 

O abaixo assignado, consul ela Prussia, Suecia e Noruega, havendo protestado 
contra o bloqueio que embaraça fi. livre entrada e saída n'este porto aos navios 
elas respectivas nações, roga a v . s. a qu eira mandar que o g·overnador elo castello 
ele S. João da Foz permitta a saída da catraia qi.1e eleve levar a bordo ela corveta 
os o:ffi.cios que tem de enviar ao commandante do bloqueio. 

Renova o mesmo os seus protestos ela sua mais alta veneração e 1:espeito. 
O:ffi.cio consular no Porto, aos 25 de Junho de 1828.-Ill.mo sr. Manuel Antonio 

Vellez Caldeira Castel-Branco, secretario ela junta provisoria, encarregado dos nego-
cios estrangeiros.=Antonio lYicLia. ' 

Extracto 

Porto, 25 ele junho.-A junta provisoria acaba ele receber participação ela de
legação, por officio em data ele hontem, pelo qual consta ter o inimigo appáreciclo 
em força sobre Concleixa na tarde de antes ele hontcm, e que pelas dez horas ela 
manhã de hontern atacára a nossa linha pelo centro; porém depois a acção se tor
nou geral e durou até á noite. As nossas posi\,:Ões foram sustentadas com o maior 
elenodo pelas nossas tropas, apesar elo empenho que o inimigo mostrou em m; to
mar. A junta provisoria espera que o general r emetta as circumstancias d'esta 
importante acção, as quaes serão publicadas quando chegarem. . . 

Auto 

Os portuguezes abaixo assig·nados fiz eram as seguintes declarações na pre
sença elo ill.mo e ex.mo sr. visconde ele Itabayana, enviado extraordinario e mi
nistro plenipotenciario ele sua magestade o imperador elo Brazil : 

Que tendo elles saído ele Lisboa, . por não quererem por fórma alguma ligar-se 
aos actos ele r ebellião elo governo ele facto ali existente, e por desejarem conser
var illesa a fidelidade q11e tinham jurado a el-rei ficlelissimo o senhor D. Pedro IV 
(unico rei dos portuguezes que reconhecem como legitimo, e ~L sua augt1sta filha 
a senhora D . Maria li, que, quando se verificar a abdicação elo mesmo senhor, 
ha de ser legitima rainha ele Portugal), e ás instituições outorgadas por sua ma
gestaele ficlelissima á nação portugueza, elles pretendiam re\mir-se, o mais prom-
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ptamente possível, aos subclitos fieis de el-rei, que no Porto haviam levantado _a 
voz e proseglúam na briosa empreza ele defenderem e sustentarem os imprescn
ptiveis cli.J.··eitos ele sua magestade fidelíssima ; e que, prestando-se o dito visconde ele 
ltábayana a fornecer-lhes os meios ele se transportarem áquella cidade para o dito 
:fim, elles declaravam que reconheciam a auctoridacle ela junta provisoria ali esta
belecida, para conservar illesos os direitos ele el-rei o senhor D . P edro IV, como 
a unica legitima, emquanto el-rei não providenciasse a este respeito, e que pro
testavam· acceitar qualquer emprego ou commissão, ele que a mesma junta os en
carrégasse, e que podes se concorrer para o bom exito ele tão · sagrada e gloriosa 
empreza, sem pretenderem fazer valer· as suas r espectivas graduações para serem 
empregados, segundo ellas, pois o seu tmico fim e desejo era prestarem os seus 
serviços a el-rei por aquelle modo e ela fôrma que a junta provisoria julgasse mais 
conveniente á causa em que se havia empenhado; ele que eu, José Balhino ele 
Barbosa e Araujo, secretario da embaixada, fiz lavrar este termo, que subscrevi 
e com elles assignei em Londres.= Jasé Balúino de Barbosa e Amv:fõ. 

Loneh·es, 25 d.e junho de 1828. =Visconde de Itabayana = Mm·qtw<. de Va
lença = Conde de Vitla Real = Conde de Alva = Conde ele Piectlho = Conde clct 
Cunha, par do reino = Conde de .Alva) D . Vicente = D. Thomaz ele lJ!J.ÇLsccwenhas = 
Bento da li?·anca Pinto de Oliveú·a = D . Cw·los J.liascct?·enhas = J.ll[anuel de Sousa 
Rcuivoso = Simâo l17fante ele Lacerdct =Antonio da Silva Lopes Rochct =João Ba
ptista dá Silva Leitão de Almeida Ga?Tett = Gil Guedes Col'l'eia de Quei?·oz·= 
José das Neves Bm·bosa :- Joaqztim LaTcher = Pmncisco d.e Sá Nogueira= Anta
tania Aluisio Jervis de Athoztguia =Por meu irmão· D. Vasco Guterres ela Ctmha, 
Concle da Cunha =Joaquim José de Azevedo. 

Carta 

111. mo e ex. mo sr. - Acabo ele chegar a esta. capital pelas dez horas da noite e 
me dizem que tenho ámanhã portador seguro pa.ra mandar esta carta; aproveito, 
ainda que á pressa, para informar a v .. ex. a_ elo que tenciono fazer ámanhã. 

Avisarei. o Lima para que me falle; e lhe apresentarei a nomeação ele minis
tro, a fim ele me entreg-ar o ar~ h i v o ela legação ; a D. José Salmon lhe escreve
rei, clanclo-lhe parte da minha chegada, peclimlo-lhe dia e hora em que lhe posso 
fallar . Participarei a v. ex. a o r esultado no primeiro correio; entretanto disponha 
v. ex.a d'este que tem a honra ele ser ele v. ex.a muito venerador e muito obri
gado. --IlJ.mo e ex. mo sr. visconcle de Santarem. = Conde da Figueint. = Madrid, 
26 ele junho de 1828. 

É facto inclubitavel, pelo que fica exposto e consta ele varios documentos 
adiante transcrip,tos, ter cada um dos tres estados submetticlo ao governo o resul
tado das suas deliberações ; mas estas nunca saíram a lume, nem os <Lntographos 
existem, como era de presnmir, no archivo nacional ela Torre elo Tombo ou no do 
ministerio elos negocias elo reino, segundo nos asseguram os dignos fnnccionarios 
que obsequiosamente se prestaram a taes pesquizas; não podendo, portanto, preen
cher similhante lacuna, contentar-nos-hemos com o discurso do marquez ele La
vraclio (D. *Antonio), l)rocuraclor por Torres Veclras, lido na pximeira conferencia 
que o braço dos povos celebrou, cnjo t<:)or é como segue: 

. Discu.r.!!'o do n1arquez de Lavradio 

Sendo obrigado a fundar a minha opinião ácerca elos direitos inauferiveis que 
~hamam ao throno portuguez o senhor D: Miguel, fal-o-hei mais para cumprir 
com esse dever, elo que por haver de clizer na materia alguma cousa, que não 
esteja dita, e até mui repetida. J{,emontanclo-me ao prinópio ela mon archia, me 
obrigo a provar que es ta teve a sua origem na doação feita por D. Affonso VI ele 
L eão a sua filha a rainha D . Thereza, casanclo com o conde D . Henrique, o qual 
vindo para Portugal cuiclou logo em engrandecer os seus estados, estendendo suas 
conquistas por victorias alcançadas contra os sarracenos1 qne infestavalil. estas te1·-
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ras e perturbavam as vizinhas. E stas conquistas, pois, e ram legitimas, porque com 
ellas não :;;e usurpava o paiz ou territorio e seu donilnio a seus legítimos possui
dures, qnc haviam sido os lusitanos, elos quaes a esse tempo não havia sequer 
nm só . Ainda antes dos sarracenos tinham habitado e posstúdo o territorio portu
gtlez os godos, os visigoclos, os romanos, etc. 

N'estes termos não direi por maneira alg·nma que no principio ela monarchia 
houve um pacto entre o rei e o povo; e se n fi.o , quando pergunto quem foi o pri
meiro r ei ou o primeiro soberano elos p01·tuguezes? r esponderei que a senhora 
D . Thereza, ela qual não consta que fizesse similhante pacto nem por si, nem por 
seu marido . Conseguintemente seu filho o senhor D. Affonso Henriques foi rei, 
porque se lhe devolveu a. soberania da pessoa de sua mãe. Não se diga que foi 
feito rei pelo povo, porque, se assim fôra, então seguia-se que cl'antes a soberania 
estava no povo, e ahi tínhamos o principio, qne hoj e elevemos combater com todas 
as forças. D. Affonso B enriques r ecebeu a soberania de sua mãe a r ainha D . The
reza, e esta a havia recebido de seu pae el-rei de L eão. Comtudo el-rei D . .Affonso 
H enriques, vendo que nem seu pae, nem sua mãe haviam dado uma lei fimclamental 
a esta monarchia nascente, reuniu em Lamego os varões nobres, os bispos e os 
procuradores elos povos }Jara os c_onsultar n'este grave importante neg·ocio. D'esta 
renniao e ela phra.-e é que alguns querem colligir que el-rei recebeu o summo im
perio das mãos cl'estes; mas nada valeria (ainda mesmo sem os princípios que 
acabo de expender) uma simples phrase. Está demonstrado, segundo me persuado 
e é necessn.rio, que n. nossa monarchia não teve a sua origern em um pacto entre 
o r ei. e o povo, mas sim em uma rainha, que devendo ser a instituidora ele mna 
lei fundamental, e não a fazendo, deixou o direito de a fazm· a seu filho, que por 
isso se tornou o r ei instituidor e fundador da mouarchia portugtleza. Conseguiu
temente ficam estas leis obrigando todos os reis successores, tanto quanto os vas
sallos se acham obrigados a obedecer aos r eis . T enho feito o preambulo necessa
rio para entrar na questão ele que hoj e elevemos tratar . 

No dia 10 ele março do auno ele 1826 falleceu o senhor D . João VI, e n'esse mo
mento havendo dois varões, filhos cl'este augusto senhor, nem mu, nem outro se 
achava em Portugal; um achava-se no reino ou imperio elo Brazi.l, na qualidade 
de imperador elo dito imperio, que por um tratado se havia cle;.;ligado de Portugal, 
tornando-se por consequencia um estado estrangeiro ao mesmo Portugal, e até (a 
esse tempo) já com uma lei fundamental propria, que ordena nos títulos n e v, ca
pitulo n, artigo 104.0

·1 e no capitulo w, artigo 119.0 que nenhum estrangeiro possa 
succcder na corôa elo imperio do Brazil. O outro achava-se fóra do reino havia q11asi 
dois annos por intrigas da côrte. Era esta a occasião ele se convocarem immedia
tameute os tres estados elo r eino a côrtes ·e de se fazer o que agora fazemos ; e se 
assim fôra, não teria a nossa infeliz patria soffi:iclo tantos e tão amargmados males . 

O senhor .D. J oão VI deixou uma regencia como testamento político; porém 
não podia dispor contra a constituição do estado. Sirvam de exemplo os testa
Inentos ele el-rei D. Sancho I e ele cl-rei D . João II, que não foram cumpridos 
pelos seus successores . Porém ponho ele parte agora este caso para fa.zer a com
paração elos direitos do senhor D. Miguel com os nenhuns elo imperador elo Bra
zil o senhor D. P edro I: o senhor D. Miguel portngt1ez; o senhor D . Pedro es
trangeiro. O senhor D .. Miguel te~clo por mais de uma vez livrado a nação elo pé
lago ele desgraças em que se achava submersa; o senhor D. Pedro declarando a 
esta mesma nação guerra como sen inimigo. Escusavamos cl'este segundo caso 
para mostrar claramente a exclusão legal ela pessoa elo senhor D. P echo para rei 
elos portuguezes, porque logo a achámos no primeiro, lançando 1un golpe ele vista 
sobre os capítu los elas côrtes de L amego, onde se lê : Quiu nunquam 'Volu'Tiws nos
tntm ?'egnun i1·e jol' de portugalensibtts. O segundo caso, comtuclo, não é pm:a eles
prezar, porque me lembro que foi um elos motivos fortes que J oão das Regras 
deu para que nem o infante D . Diniz, nem o infante D . João, filhos ele D . Ignez 
ele Castro, podessem succcder n'estes r einos . Assim o disse nas côrtes ele Coim
bra em 13 5, notando que tendo um e outro vindo ele mão armada contra Portu
gal, não eram nem deviam ser j ~í considerados portuguezes . Portanto elevemos 
colligir que, se a lei fundamental ela monarchia chamou ao throno portuguez o se-
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nhor D . Pedro por direito ele primogenitura, e sl, por ella adquiriu esse direit~1 
devemos colligir1 tomo a dizer, que por essa mesma lei o perdeu, porque já vt
mos que ell~1 exclue absolutamente os estrangeiros .. E não nos eleve fázer menos 
força para es ta exclusão os motivos que excluíram aquelles dois infantes . Hoje 
não seria necessario já impugnar a falta de direitos do senhor D. Pedro, porque 
a questão que mais nos póde perturbar é da princeza elo Grão Pará a senhora 
D. Maria ela Gloria. Quero suppor por um pouco que o imperador elo Brazil tinha 
direito á corôa ele Portugal; n'esse caso podia abclicat·, se quizesse, n'aquelle que. 
a lei desig nasse seu successor, mas nunca t er a opção e eleger quem bem lhe pa 
r ecesse, porque a nossa monarchia é hereclitaria , e n~i.o electiva. Se concedida. 
falta de direito do imperador do Brazil, dizemos que .a princeza do Gr ão Par 
tinha adquirido, logo que nasceu, um direito eventual ou jus ad Tem á corôa cl 
Portug·al e se devia considerar lJortug ueza, por ter nascido em tempo que os doi 
estados se achavam aincla unidos, e conseguintemente dever-se-lhe verificar este . 
jus ad Tem) e tornar-se um Jus in 1·e n' esta occasião ; se isto dissermos formaremos 
um sophisma facil de desfazer; o jus ad t•em) ou é absoluto on condicional: é 
absoluto quando tal ou tal causa eleve necessariamente acontecer, sem clelJenclen
cia ele circumstancias, p essoas, etc. ; é condicional quando eleve acontecer, verifi
crundo-se certas e determinadas condições . N'este caso não poclia a princeza t e]: 
senão um jus a.il 1·em, condicional, e a condição era ser porfugueza ao temp0 em 
que lhe r ecaísse o direito elo imperio; o que facilmente se prova que não aconte
cia pela ordenação elo r eino, que diz no livro rr, titulo LV § 3.0 : ((Se alguns na
turaes se saírem elo r eino e senhorios cl'elle por sua vontade e se forem morar a 
outra província, E>U qualqu er parte sós, ou com suas familias os filhos que lhes 
nascerem fóra elo r eino e senhorios cl'elle não se1·ão havidos pm· nattwaes) pois o 
pae se ausentou por sua vontade elo r eino em que nasceu e os seus filhos não nas
ceTmn n' elle » • 

De mais d'isso a princeza elo Grão Pará, qu-ando o Brazil se separou ele Por
tugal, não era a immediata, e por isso não havia mist er ser ou vida n' esta questão, 
assim como não é necessario na clesmembração de um morgado ouvir mais elo que 
o immediato successor. Os filhos herdam elos paes aquelles direitos, com que elles 
se acham á hora da sua morte ; de sorte que se o pae mori·e tendo apenas o fus ad 
1·ern, o filho só herda esse jz~s ad ?'em) e se morre com o jgs in ?'e herda o filho esse 
jns in ·re i por isso hercla;m os netos dos ~vós, porque ainda que morra o pae, como 
na sua morte já tinha um jus acl ?'em; passa elo pae ao filho esse }us) habilitando-o 
para quem por morte elo avô se lhe possa verificar o ,jus in 1·e ,- portanto d~áqui se 
eleve inferir que, se o pae antes de morrer tem perdido os seus direitos, n'esse caso 
não tem o filho que herdar, isto é, o filho é sempre um r epresentante ele seu pae1 

por consequencia o pae é o representado; ora quando não houver r epresentado, 
como é possível haver representall!te? Eis-aqui o nosso caso: se o senhor D. Peeh·o 
tivesse fallecido no tempo em que conservava um jus ad 1·em ao sceptro portuguez, 
herdaria sua fill1a esse direito, para se lhe verificar in ?'e por morte de seu avô ; 
mas como seu avô o senhor D . João VI morreu, ficando já o senhor D. Pedro 
destituído de todos os direitos a este r eino, segue-se que sua filha o está do mes
mo moela, por isso que se não póde constituir r epresentante sem haver represen
t ado. Acrescento, que o ím_peru.dor-do Bra.zil IJoclia ter-se lembrado, cr eanclo ele 
novo um imperio, e querendo-o regular com uma lei fundamental, de uma causa 
essencialissima, que não esqueceu aos legislaclores elos E stados Unidos, quando 
trataram de organisar uma constituição em um estado que cl'antes, unido a o1It-ro, 
tinha leis que não podiam por maneira alguma subsistir. Os americanos, vendo 
que era necessario determinar quem era mnericano e quem era inglez, fizeram 
uma lei para marcar a na;turalisação, e determinaram que as creanças, que se 
achavam no paiz no momento ela separação elos dois estados, não fossem conside
radas nem ing-lezas, n em americanas emqnanto não chegassem a uma idade em 
que podessem escolher a naturalisação . O imperador, qne se achava em circum
stancias identicas, não se lembrou ele faze1~ outro tal;ltó; consegtúntemente, comú 
nós t emos leis, elevemos servir-nos cl' ellas, e estas excluem ele todos os modos a 
princeza elo Grão Pa;dL ela successão ·á corôa ele Portugal. Mas nacla el'isto pi'eci-
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sâmos n' este momento, em que a necessidade publica nos obriga a lançar mão do 
unico r emeclio capaz ele salvar a patria, que é fazer com que o senhor D. Miguel 
~e assente no throno portuguez._ As leis são sempre filhas da necessidade, e por 
1sso em caso que ella sobrevenha e se lhes opponha graYemente, desapparecem 
estas, porque deixam ele o ser e só esta necessiclacle se torna verdadeira lei, ne
cessitas populi suprema lex . E em conclusão de tudo o qtté acabo de expendea:, 
tanto por mim, como em nome dos povos que represento, não r econheço nem re
conhecerei j amais como rei e senhor legitimo e natural dos portuguezes, senão o 
senhor D . Miguel I. 

Sr. presidente : peço licença para que, em adclição ~o que acabo ele dizer, ex
ponha um negocio de tal transcenclencia e importancia, que este braço não de.ve 
percle1· nem um momento em o tratar. Toda a nação se reputa hoje feliz, por 
ver chegado o momento em que ,o senhor D . Miguel, assumindo os seus inauferi
veis direitos, vae subir ao throno por~ugnez , tomar a ·corôa e empunhar o sceptro. 
Se muitos sfio os motivos por que_ este acontecimento nos causa r egosijo, não nos 
esqueçamos do principal, que é o ele vir apagar as labaredas e ? incenclio da 
guerra civil., que consome e devora os estados, onde ella se ateia. E de ordinario 
a mais cruel aquella que nasce das questões ele legimiclacle por duvidas ele sue
cessão elo rei . Olhemos sobre nós mesmos e tremamos ele não atalhar por uma vez 
os males que nos têem arrastado ao precipício. P ersuacliclo pois cl'estes princípios, 
proponho _que este respeitavel braço, a que teoho a honra de pertencer, leve á 
presença do senhor D. Miguel a necessidade que o mesmo augusto se.nhor tem de 
quanto antes contratar o seu casamento ·com uma priuceza que possa com brevi
dade dar a estes reinos successão. Não poderemo s, nem elevemos tratar este as
sumpto como o primeiro que nos foi incumbido; mas sim, em fórma de r equeri
mento, concebido clebaixo elas mais submissas expressões e com aquelle r espeito 
que os vass[tllos devem ao seu rei. 

D ecreto 

Sendo-me presente que a~ r eclamações elo monte pio, prets e divida preterita 
da thesouraria geral das tropas não foram comprehenclidas na l~quiclação ela divi
da publica : hei por bem· declarar, n 'esta parte sómente, o decreto de 18 do cor
r epte mez, e ordenar que todas as dividas ela thesouraria geral elas h·opas que 
nJto _entraram na liquidação ela divida publica sejam admissíveis no ernprestimo 
mandado abrir na junta elos juros dos r eaes emprestimos pelo decreto ·de 6 de 
maio proxinio passado. . 

O conde da Louzã, D. Diogo, ministro e secretario ele estado do s negocias ela 
fazenda, presidente do r eal erario e da jlmta dos juros dos r eaes emprestimos, o 
tenha assim entendido e faça executar, expedindo as ordens necessarias. Palacio 
de Nossa Senhora da Ajuda, em 26 ele junho de 1828. =(Com a 1·tLb1·ica do se
nhor infante 1·egente.) 

Officio 

. IlL mo e ex. mo sr.- Dmante a noite passada ouviram-se ~ovimentos no campo 
dos rebeldes, que ao romper ela manhã verificaram as suspeitas de que se retira
vam; e por isso immediatamen"te foi reconhecido o seu campo; marchou a divisão 
ela vanguarda pela estrada r eal, e a terceira divisão, elo commando do general 
visconde de S . João ela P esqueira, por aquella que passa por Santa Luzia ~ vae 
entrar no campo ou varzea ele Santa Clara: ele ambas as divisões da vanguarda 
e terceira têem entrado forças em Coimbra, aquellas primeiro e estas depois; e já 
se mandaram reconhecer as estradas por onde se presume poderem ter marcha
do: foi encontrada a sua r etaguarda na lVIealhada. Logo que a tropa tenha alglilm 
descanso vae marchar n0 seu alcance e procurar encontrar os r ebeldes e atacal-os. 

O movimento feito pela margem esquerda do l\tlonclego sobre Villa Nova de 
Anços, Formoselhe, P ereira e mesmo sobre T entugal pela primeira brigada de. 
~avallaria, seguida de meia brigada ele artilheria e pela terceü·a brigada das mi
hcia.s ele Leiria e Som·e, junto ao tratamento severo que tiveram os r ebeldes desde 
Concleixa até á Cruz do s Morouços no dia 24, os intimidou de maneira que fize-
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ram l.una fuga .e não uma retirada. · A percla em mortos e feridos, c1ue os rebeldes 
tiveram na acção do dia 24, foi maior elo que eu tinha dito a v. ex. a, o que sou
bemos durante a marcha ele hoje e. em Coimbra. 

Levará v. ex.a ~t presença de sua alteza real esta exposição feita á 1n·essa, e 
espero que .o mesmo augtlsto senhor tenha a satisfação de ver que foi vingada a 
traição que os rebeldes :fizeram na Ega a bravos soldados pelos seus camaradas, 
logo que houve occasião, e que tanto maguou o seu coração. 

Lembro a v. ex .a o que me foi recommenclaclo em officio ele 13 do corrente, 
isto é, a viagem do hiate com mantimentos, que, não obstante não ter ainda par
ticipação ele que o casteUo da Figueira terá sido abandonado, espero que o tenha 
sido, ou vá ser quanto antes~ 

O espírito elo povo foi de enthusiasmo ~1, nossa entrada; mas creio que é ne
cessario aqui quanto antes auctoridades civis nomeadas por sua alteza real. 

Deus guarde a v . ex. a Quartel general em Coimbra, a 26 de jnnho de 1828.~ 
Iu.mo e ex. mo sr. conde ele Barbacena, Francisco =Alva?"O Xavier da Fonseca CmL
tinlzo e Povoas; marechal de cámJJO, commaudante da vanguarda do exercito . 

. Por-taria 
/ 

A junta provisoria encarreg~ada de manter a legitima auctoridacle de el-rei o se
nhor D. Pedro IV, considerando a utilidade que se segue ao serviço de sua mages
tade das luzes, conselho, experiencia e decidicla :fidelidade do conde de Sampaio, 
do conselho de sua magestade e 'elo da guerra, tenente general elos reaes · exerci
tos: em nome do mesmo augusto senhor o chama a· fazer parte ela junta provisoria . 

Todas as anctoridades e mais pessoas a quem competir o tenham assim en
tendielo e façam executar. · Porto, 26 ele jtmho ele 1828 .= SegtLem-se as assigna
t1was.) 

Portaria 

A junta 'provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclade de el-rei o 
senhor D. Pedro IV, considerando a utilidade que se segue ao serviço de sua 
magestade dos conselhos; experiencia e fidelidade ele Cancliclo José Xavier: em 
nome do mesmo augL1sto senhor o chama a fazer parte da junta provisoria. 

Toelas as auctoridades, e mais pessoas a quem competir, ·o tenham assim en
tencliclo e façam executar. Porto, 26 de junho ele 1828. = (Seguem-se as assigna
tums.) 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridade de el-rei o 
senhor D . Pedro IV, considel!ando as vantagens qne se seguem ao serviço de sua 
magestade, collocando em logar de maiot· importancia os reconhecidos talentos, 
grande prestimo e decidida :fidelidade do marqnez ele Palmella, par do r eino, em
baixador de sua magestade :fidelíssima junto a sua magestacle britannica, e ma
rechal ele campo dos reaes exercitas: o nomeia, em nome elo mesmo augustó .se
nhor, commandante em chefe do exercito de operações. 

As estações a quem o conhecimento d'esta pertencer o tenham assim enten
dido e façam executar. Porto, 26 ele junho ele 1828. = (Seguem-se as assigna
ttwas .) 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoTidade de el-rei 0 

senhor D. Pedro IV, des~jando empregar immecliatamente, a bem da causa de 
el-rei, os talentos, fidelidade e valor do tenente genera~ elos reaes exercitos, Tho
maz Guilherme Stubbs: em nome do mesmo augusto senhor o nomeia comman-
dante ela divisão de operações do norte. . 

As estacões a quem o conhecimento d'esta pertencer assim o tenham enten
did0 e faça~ executar. PortO, em 26 de junho de 1828. = ( S eguem·se as assigna
tums.) 
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Port aria 

A jupta provisoria encarregada ele manter a legit ima auctoridade ele el-rci o 
senhor D. P edro IV, considerando quanto é importante ao serviço ele sua ma
g-estacle o emprego immediato elos talentos, decidiclo patrioti smo e r econhecido 
v.alor elo conde de Villa Flor, par do reino, marechal de campo dos reaes exer
citas : o nomeia, em nome elo mesmo augusto senhor, para ü· servir no exercito 
ele . operações, tomando o logar que lhe competir, segundo a sua patente e anti
gmclade . 

. As estações a quem o conhecimento cl'esta pertencer assim o tenham enten
dtclo e façam executar. Porto, em 26 ele junho ele 1828 .=(Seg1tem-se as assigna
t1was .J. 

Port aria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima anctoriclaclc ele el-rei o 
senhor D. Pedro IV, considerando quanto é importante ao serviço ele sua mages
tacle o emprego immecliato elos talentos, decidido patriotism o c reconhecido valor 
ele João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun, marechal ele campo graduado elos 
reaes exercitas : o nomeia, em nome do mesmo augusto senhor, para ir servir no 
exercito ele operações, tornando o logar que lhe competir, segundo a sua patente 
e antiguidade . 

. As estações a quem o conhecim ~nto d'es ta pertencer assim o tenham enten
dtclo e façam executar. Porto, em 26 ele junho ele 1828=(Seguem-se as assigna
tu?·as .) 

Porta1·ia 

A junta provisol·ia encarregada de manter a legitima auctoriclacle de el-rei o 
senhor D. Pedro IV, desej ando empregar immeclia.tamente, a bem ela cansa de 
~l-rei, os talentos, fidelidade e valor elo marechal ele campo graduado elos reacs 
exerci tos, Francisco ele P~cnla ele Azereclo: o encarrega provisoriamente, em nome 
elo mesmo augusto senhor, elo governo elas. armas da Beira Alta, estabelecendo o 
setf quartel general onde, segundo as circumstancias actuaes, for mais conveniente 
ao servi ço. 
. As estações a quem o conhecimento cl'esta pertencer ass im o tenham enten

cltclo e façam executar . Porto, em 26 ele junho ele 1828.=(Seguem.·se as assigna
tuJYts.) 

Carta 

Defronte de l\lfatosinhos, 26 ele junho ele 1828, ás seis horas ela manhã. - · 
lU. mo e ex. mo amigo e sr. Christovão P edro de Moraes Sarmento i.- Cheg{tmos 
aqui. sem novo sinistro, e para evitar, se for possível, o fogo elas embarcações 
que bloqueiam o Porto, vamos desembarcar n'uma lancha ele pescadores em Ma-
tosinhos . · . 

O barco ele vapo1· ha ele pairar até nos ver desembarcados, a fim de levar a. 
Inglaterra noticia certa cl'isso. Eu dei ao capitão um papel em que declaro o es
tado elas nossas contas, para v. ex . a là as poder arranjar. Ao dito capitão estamo"s 
obrigaclissimos, mas a escolha ela embarcação foi pessima .. 

De noticias ele terra nada sabemos senã.o confusamente. O que é eerto é que 
o Porto se sustenta, e que o exercito marchou para Coimbra. Vamos todos cheios 
de esperança e dispostos a dar a viela se for necessario. E screva v . ex. a isto mes
mo a sua rnagestade emquanto eu não posso fazel-o, e acceite mil saudades mi
nhas, clanclo .as tambem ao marquez ele Rezende. 

O barco ele vapor, como não entra no Porto, não pócle clemorar"se, e vol-ta .i ~í. 
]_ntra a Conl.nha a r efazer-se el e carvão para r egressar a Inglater~a. 

1 Nos D espachos e con·csponclenC'ia d!J duq~te de Palme1lctlê-se rrPinto" em '?'ez .cl~ «Pedro:'' 
erro que t ambcm apparcce trauscriptl) n'outras obras aliás impor tantes. E ste mdJvrcluo, m~1s 
tarde 1.0 bmão c d sconclc ela Torre de Moncorvo, cxerccn por muito tempo fun cç;ões ele mag is
tratura c diplomacia, e foi nomeado par el o reino, mas não chegou a tomar posse. 

47 
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De Rivaclco, em Galli za, escrevi hn, trc~ dias a v. ox .n uma carta, que espero 
receba por via ele l?ranç::~, . 

De v . ex.<l. amigo obrigadíssimp e fiel servidor = ?almella. 

Por-ta ria 

Constando que alguns ou a maior parte elos membros de que se compõe .o 
corpo el'esta rela.ção e casa do Pm·t.o a que tenho a honra ele presidir, ou illucll
dos ou arrastados por . violentas e mui imperiosas circumstancias, infeli zmente as
signaram o auto rebelde e camarario, pelo qual, acclamando o senhor infante D . Mi
guel rei absoluto, se pretenclen usurpar com a maior e mais negra traição e perfic1ia 
os inauferiveis direitos da legitimidacle e soberania ele el-rei o senhoi' D. P eeh·o IV; 
e não constando, por outra parte, que algum dos sobreditos membros da mesma 
l'elação, imitando . o nobre exemplo elas municipalidades e outros empregaclos,- o 
tenham ainda explicitamente reclamado, fi.canclo lJor isso suspenso. a seu respeito 
o juizo elo publico, e equivoca a sua conclncta, fid elidade e aclhesão ;.t santa cau
sa em que nos achf'tmos emp enhados ; cmnpre e pede a digniclade do sen caracter 
dar ao publico imparcial, que nos contempla, a devicla satisfação da sua concles
ceuclencia, que só se pócle r eputar filha elas circumstancias do momento ; e para 
este fi.m os convido a que me enviem (querendo) por ·escripto as E;nas competen
tes r eclamações elo r eferido auto rebelde que assignaram, no praso de dois dias 
contados cle1)ois ela intimação ela presente pelo respectivo g uarda mór, 1)ara que 
})atenteados cl' este modo seus puros sentimentos de fidelidade ao nosso immwtal- e 
legitimo r ei o senhor D. P edro IV, etl possa lisonjear-me de levar ao conhecimento 
da junta provisoria encanegacla de manter a legitima anctoriclade do mesmo au
gusto senhor uma tão· decidida prova ela mai s am·isolac1a ficleliclade e patriotismo 
d'esta r espeitavel corporação. 

Potto, 27 de junho ele 18?8. = Como governador, Almeida. 

Portaria 

A jnnta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclael e ele .el-reí o 
senhoi: D . Pedro IV, considerando a ntiliclacle que se segtle ao serviço ele sua ma
gestade, elas lnz\')s , conselho e cleciclicla fic1elic1ac1e ele D. Fílippe ele Sousa Hols
t eiu, elo conselho de sua, magcstacle e elo ela sua r eal fazenda: em nome do mes
mo augusto senhor o chama a fa,zer parte ela junta provisoria. 

Tocbs as auctoridacles e mais pessoas a quem competiT o tenham assim en
tendido. Porto, em 27 de junho de 1828. = (tleguern -se as assignahwas.) 

Declaração 

Porto, 27 ele junho. - Sendo a ·verdade o principal dever dos governos, que 
têem o seu fundmuento na opinilLo publica., a junta provisoria encarregada ele man
ter a legitima auctor:idacle de el-rei o senhor D. P ech·o I V declara qlN o com
bate qiw teve logar no dia 2L.l: c1'este mez na posiçff.o ela Cruz dos lVIorouços fôra 
vàntajoso ao exercito leal. Os r ebeldes,, tendo r eunido todas as suas forças, de
_pois ele repetidos ataques, não poderam desaloj ar a 11ossa valorosa tropa : onze 
horas ele porfiada peleja sómente ser vimm para o inimigo deixar o campo coberto 
de mortos e feridos. P areceu depois que os I!fOVÍmentos cl 'elle sobre a sua es
querda poderiam élirigir-se a envolver a direita da nossa posição.; j nlgou por isso 
o geneml conveniente saír temporariamente ele. Coimbrn e concentm r as suas for 
ças sobre a linha elo Vouga, pam ficar mais proximo elos r ecursos que se lhe vao 
mandar, dos qnaes já pa,rtiram alguns. O exercito leal está cheio .ele enthusiasmo, 
qne o anima caclf1 vez mais. Os nossos· g'eneraes, hontem chegados ele Inglaterra 1, 

1 Inclivicl.uos que vieram de Falmouth para o Porto_, uo vapor Belfast, segundo p~Lrti cipa
çurs officiacs : marqucz ele Palm elln., conde ele Sampaio (M anuel), conde ele Villa F lor, conde de 
Ca.lbariz conde ela T aipa, João Carlos ele Saldanha Olin ira e Daun, Candiclo José Xavier Dias 
ela Silva: Thomaz GuillJerme Stnbbs, Francisco ele Paula de A:t.eredo, barão de Hendufe, D. F i-
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vão immecliatamcntc parti r parn. o exercito, o r1nal nnciosamentc quer a sua pre
sença. Resultados promptos e desejosos Mto ele coroar a causa ela justiça, cb honra 
e do dever. 

Dccla:~•ações 

, Na altura de Vianna, aos 27 ele junho, ás clez horas ela noite. -Havendo-se 
0.ft~recic1o hontem o conde ela Taipa para ir á Conm h a, n'un.1a lancha, iuclag-ar no
ttcias, voltou depois de ter fallaclo ao consul ing-lez . Sómente pôde certificar-se ele . 
que existia ainda o governo constitucional na cidade do Porto, c que durava em 
Portugal a contenda entre os dois partidos. Com esta noticia continuámos a nave
gar, procurando fallar, na altura ele Vigo e ela Guarclia, com as lanchas ele pesca
clQres que encontrámos,· e viemos a colligir elas declarações ele varias inclivicluos . 
que. o partido do senhor infante D. Miguel ainda prevalece em Vianna, Valepça 
e V11la elo Conde, e qtte os constitncionaes se mantêem no Porto, Aveiro e Coim
bra, para onde as tropas marcharam. Tambem soubemos qne existe um cruzeiro 
ele uma fragatÇt ~ dois brigues ele Lisboa que bloqueiam o Por~o, e navegam so
bre esta costa. A vista elas ditas informações juntámo-nos para deliberar sobr e o 
que elevemos fa.zer, e assentaram os inclivicluos abaixo assignaclos nos seguintes 
pontos : 
. .1. 0 Proseguir a nossa derrota emqumito durar a noite, inclo sempre na maior 

Vlz mhança possível ela terra. 
2. 0 No caso ele nos acharmos na vizinhançn. çlo Porto sem ver o cruzeir o, ou 

havendo calmaria qtte o embarace ele nos per seguir, entr_a.r sem demora no- Domo~ 
3.0 No caso ele encontrn.rmos alguma embarcação elo cruzeiro durante a noite, 

0 tl antes ele chegar ao Porto, Otl diante elo Porto mesmo, se houver vento, p l'O

cnrn,r afastarmo-nos cl'ella. 
4. 0 No caso ele a ni'to poclermos evitar, elevem esconder-se os passageiros e 

te~tar valer-nos ela : bandeim ingleza, dizendo que o vapor vae com despachos pant 
L1sboa . 

5 .0 No caso ele haver calmaria, e. el e se mandar uma lancha para nos r egistar, 
não o elevemos consentir. · 

6 .0 Na madrugada devemos procurar todas as noticias por meio elos pescado
res,_ e mesmo v,er se podemos obter uma ou duas lanchas ·para nos acompanha
rem e servirem; em caso ele necessidade, ao nosso desembarque. 

7. 0 O desembarque eleve procurar-se primeiro com a maré cheia no Porto, ou, 
no caso cl'isto se não poder effeitnar, em Matosinhos,· ou no ultimo caso e)ll Aveiro 
ou na Figueira.-

8.0 No caso ele se encontrar pela manhã o bloqueio, e não haver meios para 
verificar o desembarque, clepois de tentar para isso todos os modos, elevemos 
fazer-nos ao largo e continuar a derrota.= Conde de Sampaio = Ba?·ão de Ren
clvje = Conde da .Taipct = Conde de Viqa Flm· =João Gados de Saldanhct = 
llicwquez ele Palmella = D. Filipz1e ele Sousa Holstein= Thomaz Guilherme Stubbs= 
F?·ancisco ele Paula ele Aze?·edo = Rodrigo Pinto Piza1·1·o = Candido José Xavie1· . 

D e cre-to 

Oo:qstamlo-me com certeza que os desembargadores ela relação e casa elo Porto, 
Antoni{) Oso1·io ele Sousa Castro Cabral e Albuquerque, e V ena.ncio Bernardino Ochôa 
t~maram parte na rebellião que teve principio n'aquella cidade em o dia 16 elo pro
XI.mo passa.clo mez ele maio, acceitauclo até as nomeações que a junta r evolucionaria, 
ah erigida, lhes fez, ao primeiro ele encarre~aclo ela policia e ao segundo ele mem
bl'O' ele uma chamada. commissão administrativa elo thesomo publico, e exercendo 
cft'ectivamente estas incnmbencias; e não pcrmittinclo a minha indefectível justiça 
que os referidos desembargadores, que, pela sua inficleliclacle e gravíssimo delicto 

lippc ele Sousa Holstein, D. Manuel J eronymo da Cnnmra, D. Alexanclrc ele Sousa. Coutinho, 

l
Francisctl de Sampaio, Roch·igo Pinto Pizarro, i\fanuel J osé Mendes, Manuel Joaquim Bcrreclo 
~raça, J oão ela Costa Xavier, Thomaz Pinto Saayccha, J osé Victorino Barreto Feio c Fran

Clsco Zacharias Ferreira c1c Araujo. 
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que commctteram, se fazem Llignos elo mais severo e exemplar castigo, coutinnem 
a ser contados no numero elos mngistrados portuguczes : sou servido riscal-os elo 
meu r e::tl serviço, eniquanto pelos meios judici acs 'competentes se lhes não impõem 
as pena:; qLle seus crimes ex igem. 

A mesa elo desembarg·o elo paço o tenha assim entendido c execute . P alacio 
ele Nossa S9nhora ela Ajucla, , em 28 de junho ele 1828. =(Corn a mbrica do se
nlzo?' infante ?'egente) i 

Orclen1. elo dia 

Quartel general no paço da Ajuda, em 28 de junho de 1828.- Sna. alteza o 
senhor infante r egente, como commanclante em chefe do exercito de operações, 
quer que sej a publico ao exercito o clistincto e brioso comportamento das trop~s 
da divisão da vanguarda e terceira divisão do exercito de operações no primeiro 
encontro que tiveram com os r ebeldes. 

No dia 24 do corrente mez marchou parte da divisão ela vanguarda a occupar 
Concleixa, t endo . a guarda avançada ordem ele occupar Sernache, onde se acha
vam postadas forças elos rebeldes. 

Logo que se poz em marcha o· batalhão de caçadores n. 0 8 c a primeira bri
gada de infanteria, .parte da qual foi necossario empregar em serviço de caçadores 
por causa elo t erreno, levaram diante de si todos os postos elos r cbelclE;s até ~t 
posição ele Sem achc, onde se achavam. com quatro batalhões d'aquella arma. 

Coube a esta força a gloria ele levar os r ebeldes até á Cruz elos Morouços, c 
iicámos occupando a pr!ncipal e · vantajosa posição adiante da Venda elo Cego; 
sendo então aux iliada aquella força da divisão da vanguarda pela terceira divisão, 
que se postou nas alturas da direita, conseguindo-se com auxilio ela artilheria r e
pellir sempre os r ebeldes, que procuraram novamente levar a nossa importante 
posição, trazendo todas as suas forças e quanta artilharia tinham. 

Sua alteza já or~lenou aos generaes coi11 manda.ntes elas divisões que fiz essem 
constar aos officiaes , ·Officiaes inferior es e solclados elos corpos elo seu com mando a 
plena satisfação elo mesmo ang11sto senhor pela sua leal e valorosa conclucta, a qual 
é tanto mai5 r ecommenclavel, }JOr isso que mesmo antes elo prinçipio ela acção os 
r ebeldes não pouparam todos os meios ele seclucção para os illuclir, pagando, po-
r ém, bem depressa a sua ousadia. · 

E quer tambem sua alteza que os r efer idos generaes, o marechal ele campo 
Alvaro Xavier da Fonseca Coutinho e Povoas, co mm anclante ela divisão ela van
guarda, a o marechal ele camiJo visconde ele S. J oão da P esqueira, com mandante 
ela terceira divisão, fiquem certos elo quanto foi ela sua approvaç~Lo o valor c pe
rícia com que se houveram n 'este dia.= Conde ele Ba?·bacena, Ji'ranâsco, chefe 
elo estado maior generaL -

Este:t conforme o original. = Ajudante general, Mm·qzwz ele Tancos. 

Por-taria 

A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclaclc ele el-rei o 
senl1or D . P edro IV, tomanclo em consideraçfi,o os importantes servi ços que tem 
prestado e está prestanclo o tenente general elos r eae,; exercitas, Antonio Hy
polito Costa, na qualidade de presidente da r eferida junta, e bem assim -~ abso-' 
luta impossibilidade em que a complicação c importancia cl'este mesmo serviço o 
constitue para cumprir com os deveres de governador elo partido. elo P orto,. de que 
provisori~mNente fôra en~arregaclo por o:fficio de 21. ele maio prox1nio passaclo, coro 
a prompticlao que o mesmo general, em todos os outros commandos e circumstau
cias, t ero sempre desenvolvido: allivia, em nome do mesmo augusto senhor, o r e
ferido tenente g eneral d'aqn elle encarg:o, sem prejuízo ele quaesquer considerações 
on interesses que por elle lhe resultavam, e que mlli devidamente lhe serão con-
servados. ' 

As estações, a quem o conhecimento d'esta pertencer, o tenham assim enten-
1 Nu mesma conformicln.dc c dn.t a se .exlJCdíu carta r cgin. ao governador das justi ças dare

lação c casa do Porto, partiripMtdo-lhc o conteúdo cl'cste clccrcto. 
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cliclo e façam executar. Porto, 28 ele junho de 1828 . = (Seguem-se c's assigna
tunts.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoriclade de el-rei o 
senhor D. Pedro IV, tendo, por portaria ela data cl'esta, alliviado elo governo elas 
armas do partido do Porto ao tenente general Antonio ,Hypolito Costa, e atten
deudo aos talentos, fidelidade e valor provado elo tenente general Thomaz Gui
lhenue Stubbs : em nome do mesmo augusto senhor o encarrega provisoriamente 
do governo das armas elo partido do Porto, confiando cl'elle os mais uteis serviços. 

. As estações, a quem o conhecimento cl'esta pertencer, assim o tenham enten
clrdo e o façam executar. Porto, 28 ele junho ele 1828.=(Seguem-se as assigna· 
it,l'ctS.) 

Portaria 

A junta provisoria encarr egada ele manter a legitima auctol'iclade de el-rei o 
senhor D , Pedro IV, tendo collocado, por pOl'tarias ela data de 26 elo corrente, no 
commando elo exercito de operações c elas eli:fferentes divisões d' elle, os generaes 
JUarqnez ele Pa1mella, conde de Villa Flor e J oão Carlos ele Saldanha Oliveira e 
~aun, não pócle deixar ele reconhecer por esta occasião os leaes servi ços que 
11 aqu~llle commanclo interino tem prestado á causa sagrada da legitimidade do 
JUesmo augusto senhor o brigadeiro graduado Francisco Saraiva da Costa Refoyos, 
e faz constantes os seus agradecimentos a este offi.cial general pelo modo di.stincto 
lJor que, em tão importantes circumstancias, se tem conduzido, confiando a junta 
que no exercício elo setl pos to, em que continuará a ser empregado no mesmo 
~x:ercito, h a ele dar, como até agora, o exemplo de patriotismo, de honra e' ele il
hmitacla aclhesão á causa da patria e á legitimidade de sua magestacle o senhor 
D. P edro IV. . 
. As estações, a quem o conhecimento cl'esta pertencer, o tenham assim cnteu

cliclo c façam executar. Porto , 28 ele junho ele 1828. =(Seguem-se as ctssigna
t?was.) 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridaclc ele el-rei o 
senhor D. P edro IV determina que o marechal ele campo gracluado Francisco 
de Paula ele Azereclo, emquanto não toma o commando elas armas ela província 
da Beira, para que fôra nomeado por port.a,ria de 2G elo corrente, fique interina.
lUcntc servit<do ás ordens do general Stnbbs, e que n'esta qualidade tome imme
d.iatamente o com mando elas tropas estacionadas n ' esta ciclacle. 

As estações, a quem o conhecimento d'esta pertencer, o tenham assim enten
dido c façam cx~cutar . Porto, 28 ele junho ele 1828 .= (Segue-m-se as assigna
ttwas.) 

Oflicio 

Ill. mo sr. - T cncionauclo hontem 1 pelas dez horas ela noite, pôr-me em movi
Incuto para ·Bmga, com o fim ele SUl]Jrchencler o chefe Raymundo c as guerrilhas 
que poclcssc, atacanclo a ciclaclc por tres rnas por onde se podiam escapar, -não . 
teve logar este projccto, porque a g Llerri lhacla, apparecenclo em torno elas monta
nhas c bosques que circmnclam a villa ele Guimarães, que é aberta por todos os 
hclos, principiou um fogo vivíssimo em torno ele toda a vil·la. 

Os corpos que tinham acabado ele passar revi sta formaram rapidamente, e o 
regimento 18, que ainda não tinha rompido ela fórma, foi o primeiro que cleu áqnel
les. mísera v eis uma tcrri vel lição; c os outros corpos, seguindo o seu exep:~plo, de
pots de duas horas ele vivíssimo fogo, colheram o r esultaclo ele mais de duzentos 
lllortos e treze prisioneiros . • 

, E sta carnagem, que eu, como homem, sinto, é devida, não só á temeridade 
c1 aqucllcs desgraçados, como ao engano que me consta fazer-lhes o seu chefe_, que, 
cer to na sua ignorancia, capacitou-os que em Guimarães não estavam mms que 
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' 
dnas companl1ias do regimento n . 0 9 ;· que na. Lixa estava Gaspar Teixeira, c qu_c 
havia outra · columna que atacava Güimarães; e, para mais faci lmente levar as Vl

ctimas ao sacrificio, embriagou uma columna de quinhentos a seiscentos homens, 
a q Lle elle cham<.wa a colurnna da primeim linha, formada ele clese1·tores, escusos 
ele clifferentes corpos e ·de alguns soldados elo r egimento n. 0 19. 

Foi tal o ímpeto, mas cegamente, com que atacaram, que saltando mnitos por 
quintaes e fazendas, e o,utros pelas ruas, se mettiam cegamente nas bôcas ele fogo. 

Sendo já noite quanelo se fez debandar o r esto cl'aquella multidfío, jL1lguei pl·u
clente tomar posiÇão fóra da villa, em distancia de um quarto de legua. 

Os coí·pos no fogo portaram~sc exeellentemente, e maxime os r egimentos 18 
e 21, caçadores 11 e os vohmtarios do senhor D . Pedro IV, que pareceram sol
daclos aguerridos. 

Parece incrível que sómente perdessemos oito ou dez· mortos e feridos, inclu
sive nos segut).clos o tenente coronel ele milícias Vasconcellos, q tle muito me coadju
vou, assim como o major Alpoim e o ajudànte Pego. 

Não faço ele tudo um 1·elatorio mais circnmstanciado, porque 1Ú;ste momento 
chego a este ·quartel. ' 

Remetto um carro com armas, que e:p.contrei. em um povo, encaixotadas . Vão 
igualmente os doentes e feridos, e não me é jà possível remetter o mappa, o que 
farei promptamente. Alem da columna de quiDhentos a seiscentos homens; que 
levo dito, havia mai~ trezentos a quatrocentos milícias da Barca e outros ~autos 
elos Arcos. · · · 

D eus g-uarde a v. s .3 Quartel em P emLfi el, 28 el e junho de 1828. - In. mo sr. 
Gaspar ele Sonsa Qnevedo Pizarro. = Antonio Ignacio· Ca!.Jolla~ coronel comman
dante. da força. 

Por-taria 

A jmlta prQvi soria encarregada de manter a legitima auctoriclaclc ele el-rei o 
senhor D . Pedro IV, considerando- mui importante ao serviço de sua magestaelc 
o emprego immecliato elos talentos e decidido patriotismo ele José Victorino Bar- · 
reto Feio, que foi tenente coronel do exercito: o nomeia, em nome elo mesmo au
gusto senhor, inspector dos corpos de volunt~rios organisados n'esta cidade e par
tido do Porto, :ficanclo ~ts ordens do ten-ente general Thomaz Guilherme Stubbs, 
encarregado provisoriamente elo governo ·das armas elo dito partido. 
. As auctoriclacles, a quem o conhecimento d'esta pertep.cer, o tenham assim en· 
tendido e façam executar. Porto, 28 ele junho de 1828.= (Seguem-se as assigna· 
tums.) · 

No-ta 

Parck Crescent, ce 28 juin 1828 . - Mylorcl: - C'est un fait ele la plus grande 
notoriété publique qu'il y a detl.x gouvernements maintenant ep Portugal. L'un, 
siégeant á Lisbonne que, par ses actes attentatoires contre l'autorité légitime ele 
sa majesté le roi D. Pedro IV, qui l' avait institué, s'est attiré l'anatheme ele ton
tos les puissanees de l'Europe, et se trouve privé ele tons les Tapports officiels 
avec elles . 

L'autre, séant à Porto qui, ayant été ·installé clans cette ville aunom ele sa elite 
majesté tres-ficlele, et pour la cléfense eles choits, reconnns et incontestables ele 
ce monarque à la couronne du Portugal, poursuit clans sa nohle carrjerc d\me 
maniere digne ele la canse ele la légitimité clont il s'est constitué le défensem. 

En ma qualité . offi cielle j e me suis trouvé, mylorcl, clan s la pénible nécessité 
de prononcer sur Ja légitimité ou illógitimité ele ces deux gouvern.ements ; et j e 
n'ai pas balancé à. me· clécic1er en faveur c1e cclni qui agit au nom du roi, et tache 
ele restaur~r et II)aintenir son auto~·ité si perfidement attaquée à Lisbonne par une 
faction pa1:Jm·e et r ebelle . 

. Mais comme ·dans ees tristes circonstances j 'ai mes devoirs impérieux à r em
plir anprcs clu gouvemement ele sa ma;jesté britannique, et que j e clésire de le 
fair c de la maniere la plns r égnliere et eflicace, j 'ai l'honneur, mylord, ele m'adres
scr à V. E. pour Ia pricr ele vonloir bicn me déclarcr sons qnel point ele vnc lo 
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miuisterc elu roi cnvisagc l'un ct l'autrc des clcu:s: gonvernements achwls cln Pol~
tngal. 
. J'_espcre, mylorc1, qu'en scntant toutc la nécessité que j'ai d'une telle déclara-

tlOn, vous vons ferez-un plaisir do me la donncr. 
En attendant, je vous 1 riera11 en ontre1 d'agréer les assuranccs rcnouvcllées 

(
1
lc ma trcs haute consiclération. = Vicomte d'Itabayana. =A S. E . mr. le com te
c 'Aberdccn. 

Edital 

O dr. Antonio Osorio de ousa Castro Cabral e Albuquerque, :fidalgo cavalleiro 
da casa ele sua magestadc, cavalleit·o ela ordem de Christo, condecoraelo com. 
a medalha da guerra peninsular, desembargador ela r elação c casa d'csta ci
dade do Porto, e n 'ella encarregado ela policia, etc. 

_Fa~o sabet· que, havendo homens percliclos e dcsleaes procuraelo, pelos moclos 
~aJs VJs c insidiosos, fomentar o desgraçado espírito de revolta, espalhando noti-· 
c_uts aterradoras sem vm·osimilhança alguma, constante c successivamentc desmen
t Jcla_s e dcf::acl·eclitadas, ainda que o illustraclo espírito da grande maioria dos fieis 
h~b1tantes cl'esta immortaJ, nobre e patriotica ciclad~ do Porto saiba repcllir tão 
~l eraveis como g rosseü·os embL1stes i ha, .comtuclo, a1gun. c11ja inexperiencia e 
Incapacidade pócle ser enganada e sm·prehenclicla pela astucia el'esses malvados e 
cobardes, · t raiclol·es ao seu l.·ei e á sua patria; e porque uma das mais nobres o 
?-ugnstas attribuições ela policia é prevenir os crimes, para evitai' ao braço ela 
JUstiça o doloroso mistet· ele os castigar, mando : 1.0

1 que os o:fficiaes de j ustiça 
p~·~ndam em flagrante todos os que proferirem discm·sos contra a causa santa ele
gitima auctoriclade do el-rei o senhor D. Pedro IV, ou divulgarem noticias atcrra
clo;ras e lançarem vozes com o sinistro fim de atemorisar as classes monos instrui- · 
da. da sociedacle ; 2 . 0 1 qcce façam conduzi1· á minlut. presença todos ac1uellcs que 
pelas mesmas atraiçoadas maneiras procurarem servir a iufa.me e desgraçada causa 
da rebellião, ainda que os não topem em flagrante quando a sua evasão rapida 
possa prejllClicar os vigorosos procedimentos da justiça i 3. 0, quo todos os moraclo
hes d'esta cidade dêem, no praso ele vinte e quatro horas, conta á intenclencia elos 

ospecles que tiverem em suas casas, na fórrna e com as penas cornmina~1as nos 
l'egtllamentos; 4 .0 , e fmalm1:1ute7 que todas as pessoas de fóra da cidade qne en
~ra.rem n'ella (vindo ele mais de 5 leguas) immcdiatamente compareçam na mesma 
Intendencia, a qual e~tà aberta desde as seis horas da manhã até ás nove da noi
~c; e aconteceu lo quo cheguem depois das nove horas da noite, comparecerão até 
a-s dez .cb manhã do seguinte dia, na certeza ele que, alem elas penas estabelecidas. 
n-os regulamentos, se procederá com todo o rigor contra os negligentes e omiss·os. 

E para "que chegue à noticia ele todos e ninguem possa allegar ignorancia, que· 
nào salvará em C!lSO algL1m da temerosa responsabilidade que pesa sobre @S infr~
cteres, mandei passar este edital e outros elo mesmo teor, que serão affi.x:aclos nos 
logarcs mais publicas . . 

Por to, 29 de junho de 1828 . E eu, Antonio da Rocha lltfartin"S Ftwtaào, o sub 
scrcvi. = Antonio Os01·io de Sousa Cast1·o Cabral e .illbuqzLe?·q_tte. 

Decre-to 

·Havendo concorrido a alistar -se nos clifferente~ corpos elo exercito um grande 
numero ele voluntarios, e tendo ao mesmo tempo entrado nas fileiras aquelles sol
?aclos que eu chamei ás armas pelo decreto de 2 elo corrente mez, achando-se por 
15_so algtms dos referidos corpos com bastantes praças supramcmerarias : sou se~·
VIclo que de ora em diante -só se aclmittam volnnta,rios com a condição de ~ontl
unarem a servir-me mesmo depois elo. cessarem os motivos que me obrigaram a 
angmentar a força elo exercito . · 

O conselho ele gLlerra o tenha assim entendido c faça execntat· com os despa
chos nccessarios . Palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, em 29 de jlmho ele 182 · = 
(Com a ?'lturica elo senhor i11jante r·egente.) · 
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.Aviso 

O senhor infante regente determina que todos os rnágistraclos territoriac~ que 
se retiraram elos seus clistrictos, por terem sido occupados p.clos Tebelcles, voltem 
a cllcs logo que os r ebeldes os tenham clesamparado, fi cando na intelligencia ~lc 
qu0 qualquer demora culpavel na execução d 'esta real cleterminação será mmto 
estranhada pelo mesmo augusto senhor. O que a mesa elo clesernbargo do paço fará 
constar aos sobreditos magistrndos . 

D eus g·uarde a v. ex." P alacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, t}lll 29 de jun~o 
de 1828. =Luiz ele ]2aula Fu?'laclo de Cast1··o elo Rio ele JJ!fenelo11ÇCt . =Sr. AntoniO 

• Gomes Ribeiro . 
Decreto 

T enclo maduramente COI!Siclm'aclo a importante ·materia que os tres estados·, 
juntos n'estas côTtes, que mandei convocar, me offereceram nos assento~ tom_a~os 
em cada um dos braços, e nos quaes reconheceram que, segundo as chsposiçoes 
elas leis funclamentaes d'esta monarchia, eu era chamado á posse ~a corôa d'estes 
r einos, pe.clindo-me que houvesse por isso ele assumir a eligniclacle ele rei e senhor 
c1'elles, que se me havia devolvido desde o fa1lecimento de el-r ei meu senhor e 
pae, que santa gloria haja; e }JOn-deranclo quanto -me cumpre seguir em tudo as 
mesn1as leis funclamentaes da monarchia, sobre as quaes está firmaclo o throno 
portuguez: sou servido por estes respeitos conformar-me em tudo com as referi
elas r esoluções dos tres estados . E convindo que tanto aos presentes· como li pos
teri clacle · conste os fundamentos em que se firmaram os mencionados assentos : 
hei outrosim }JOr bem, que á similha.uça do que se praticon nas côrtes celebracbs 
no anno ele 1641, se forme assento motivado, assignaclo por todos e cac1a um elos 
tres braços . · , 

Palacio ele Nossa Senhora ela Ajucla1 aos 30 ele junho ele 1828. =(Com a ?'tl-

o?·ica ele sua magestade.j . . 
Aviso 

Em. mo e rev .1110 sr. - El-rei nosso senhor é servido que fique sem effeito o aviso 
ele 21 ele março de 182G, pelo q1tal se regulou a f6rma em que se havia de dar 
a collecta ela inissa, para que v. em.a faça a este respeito observar os usos da 
Igreja portugtteza: O que }Jarticipo a v . em. a para sua intelligencia e execuçã;o. 

D eus guarde a v . em. a. Palacio de N assa Senhora ela Ajuda, em 30 de junho 
ele 1828. - Em.mo e r ev. mo sr. cardeal patriarcha ele Lisboa.= Lttiz ele Paulct 
Fm·taelo ele Ca st?·o do R1'o ele llfenelonça 1 • 

Ex-tra c to 

· Porto, 30 ele junho. - -Já na Gazeta ele 28 do corrente se fez publico o com
bate ela Cruz elos Morouços c as vantagens que n'elle conseguiu o exercito leal, 
bem como os motivos qúe fizeram necessaria a sua marcha sobre a linha elo Vouga. 
Esta linha foi atacada no dia 27, e novamente as tropas leaes á causa da patria 
recl1assaram completamente o inimigo, qtte no ataque da ponte perdeu, segunclo 
as mais exactas Ü1formações, duzentos e sete homens, mortos ou feridos, não con
tando os prisioneiros, e conservaram firmes· as posições que tinham occupado. 

Comtttdo, a posição elo Vouga, forte effectiva.mente na sua f1·ente, não o:ffere
cia su:ffi:cicnte confiança pelo flanco direito elo nosso exercit0 ; em consequencia 
d'isto, o general ordenou no dia 29 a retirada sobre Grijó. Só dep.ois das duas 
horas ela tarde, algumas patrulhas inimigas vieram ele longe observar ·a marcha 
elos nç>Ssos piquetes; mas o exercito estabeleceu-se sem clifficnldade alguma n'aquel-
las posições, onde actualmente se conserva. · 

Hoje, pelas dez horas ela manhã, escr evia o seguinte, o chefe do estado maior, 
para conhecimento ela junta provisoria en~arregada de manter a legitima auctori-

t Na mesma confon:;liclade e data se expediram :wisos a todos os mais ptelados diocesanos 
tlo reino. · 
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clacle elo ol-roi; senhor D. Pedro IV: «Os piquetes do inimigo não tornara~p ainda a 
ser vistos, depois que esta divisão deixou Oliveira ele Azemeis, com o fim de se. 
conc,entrar . O espir.ito elas tropas ele el-rei é mui digno ele todos os elogios» . 
. E facil, comtuclo, de conhecer qu e este glorioso "corpo el e tropas , tendo-se ba

tJclo com a maior bravmh na Cruz elo::; Morouços, tendo sustentáclo com a maior 
ordem e sem a menor defecção a sua retirada el 'aquellas posições até ás do Vou
ga, e t endo n'estas ultimas batido e rechassado o exercito rebelde, necessita ele 
reorganisar-se, a fim ele tomar uma offensiva vigorosa. A retirada pois das nossas 
tropas não é ele nenhuma sorte effeito ele recéio elo inimigo, que desde o clia ~7 
nada mais tem tentado, mas só tem pm: objecto approximar o exercito dos seus re
cursos, a fim ele o pôr em menos tempo no estado ele renovar com grande van- · 
tagem as suas operações . 

~s colnmnas que operavam sobre Penafiel, depois ele terem causado uma perda 
cons1cleravel ao inimigo em Guimarães, como j á se fez publico, continuam a ma-
nobrar convenientemente. -

O iniinigo, ensinaclo pela lição que recebeu n' aquella cidade, não tornou a 
mostrar-se . 

· D'esta fiel narração se conclue que, tanto na divisão empregada ao norte como 
no_ exercito el e op erações, nada occorre actualmente que dê motivo a novos r e
Celos; antes elevo confiar-se ela ac tnal concentração elas forças, que em breve uma 
offensi v a vig0rosa coroará os esforços elos honrados habitantes cl' esta leal cidade, 
0 rop on't nos seus inauferiveis direitos o generoso doador elas novas insti.ttlições, 
pe~as qnaes toclos os amig·os da causa ela pa tr.ia estamos p1\omptos a derramar a 
ultima gota elo nosso sangue . 

O fficio 

(N. 0 i reservado) 

Ill. mo e ex. mo sr. - T enlío a honra ele participar a v. ex. a que, continuando 
nas mesmas entrevistas com lorcl Abercleen em sua c'asa, disse-me no dia 26 que 
me ía mandar pedir que fosse a sua casa para me dizer, ainda que não formal
mente, que es tava chegado o mom ento em que era necessario terminar o negocio 
de Portug·al, que o unico meio é sua mag·estacle el-rei nosso senhor prometter 
casar com sua sobrinha; que este era o accorclo g·eral da Europa, e que ?- Ingla
terra começ_ava a negociar com o imperador elo Brazil sobre esta base para obter 
d'elle reconhecimento ele Portugal, e que tinha toda a boa esperaE ça elo resultado 
favoravel; ele outro modo achava quasi impossível, apesar ela boa vontade cl'este 
g_overno, J)m·que toda,_ a Europa tinha eoncorclaclo em uma mesma cousa; ~ impos
Slvel faz el-a desdizer; que por este meio provaria sua magestacle « que não ter 
cumprido o que tinha convencionado não era por falta ele vontade, pois que no 
que dependia só ele si o tinha feito, e que esta boa fé convinha mnito para se 
tratar c1 e negocias » . 

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

Tinha-me ponderado que o estado actual ele Portugal poderia 1woclnzir uma . 
guerra, não que a Inglaterra esteja ligada a alguma t entativ-a que o imperador elo 
Brazil quizesse fazer, mas que podiam as perturbações internas do paiz interessar 
a H espanha, que, se interviesse ele força ,armaela, obrigaria a Inglaterra a entrar 
t ambem. -

T enho colligiclo que este governo quer conservar a s~1a alliança com Portugal, 
ll1as que, em consequencia dos tratados e . engajamentos com as outras nações, não 
se atreve a separar-se (fossem elles bem ou mal feitos), tanto por não desgostar 
a Austria, e agora, sobretnclo que a Russia vae faz endo progressos ........... . 

0 0 0 0 0 0 
• I • I I o o o o o o o o o o o o 1 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 0 I o 0 0 0 0 0 

~nlgo conveniente, a t er que tratar com este governo, que se aproveite a exis
~enc1a d'e_ste ministerio, que é todo r ealista, e que o partido radical trabalha por 

otar abarx;o ; lorcl Abercleen mesmo é accusaclo de mais amigo ele Portugal e elo 
senhor D. lVIiguel, como elle mesmo cliz e v. ex . a verá das gazetas. 

Hoje vi lorcl Wellington, qne est;;Í mal informado elos verclaele~·os motivos dos 
nossos acontecimentos cl <;l Portngal, como é de julgar pelos maus mformantes. 
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Repetiu-me em termos mais laconicos o que lord Aberclcen me tinha dito 
sobre o casamento ele sua magestacle ser o unico meio elo Portugal poder saír elo 
embaraço em que se .acha, tqnclo-se separado ela família europêa; e ponderou os 
graves clamnos que cl' ahi lhe podiam resultar mais elo que da 'demora ela success~o i 
que toda a Europa, tenclo r econhecido D. Pech·o rei ele Portugal, não podia assnn 
·JJoZta1· a casacct; que nenhuma p0tencia poderia reconhecer D . Miguel sem que seu 
irmão o r econhecesse ; que me dizia mandasse pedi r isto mesmo a stia magestacle, 
e que elle aconselhava ele todo o c<_:>ração a consentir no casamento, por ser o unico 
meio ele saír cl' este estado, e porque sua ~agestacle assim o tinha prometticlo. 

Deus gna.rcle a v. ex. a Londres, em 39 de junho ele 1828. - ):ll .m0 e ex. mo sr. 
visconde de Santarem. =Visconde de Asseca. 

A Gazeta de Lisboct1 alluclinclo no di~ 1 ele julho a um facto occorriclo naves
pera, diz o seguinte : . 

«Viva 81-rei D. Miguel I, nosso senhor!- Concluiu-se hoje (30) o granel~ 
objecto elo decreto ele 3 ele maio. Sua magestacle não qniz assumi1· o titulo ele re1 
ele Portngal e Algarves e seus domínios pela mera convicção gera.l, expressa em 
acclamações de toclos os povos do reino, á face elas claríssimas leis fundamentaes 
d' es te e dos n;tais bem poncleraelos motivos, quiz ouvir o voto ela naçri.o represen
tada pelos tres estados e conforme a pratica lega1 cl'e::;tes reinos. Convoeaclos os 
tres braços e r eunidos no dia 23 elo corrente, como já referimos, passaram no dia 
26 a tratar do grave objecto~ o estado da nobreza na igreja ele S . Roque, o . elo 
clero em Santo Antonio da Sé e o elos po\Tos em S. Franc;isco ela Cidade. Em to
elos os tres braços, feitas as previas disposições, se propoz e se -decidiu por accla
mação que o senhor D. IVlig llel em o uni.co legitimo r ei el'estes reinos: nomearam
se as pessoas ele cada um elos tros estados que deviam lavrar os r espectivos autos, 
e na quinta feira 26 foram assignaçlos e entregues na sexta ao ex."'0 ministro assis
tente ao despacho, bem como as supplicas que todos dirigir::J.m a sua magestaclc 
para qne se digne prover ao seu angLlsto consorcio, para que não· perignc tanto 
a sucêessão á corôa com a demora ele tão necessarios desposorios. · · 

((No dia sabbaclo (28) se reuniu o conselho ele estado para lhe ser em apreseu
taelos os autos e supplicas c~os tres estados ; e hoj e, reuniclos os ministros ele estado, 
se expediu a cada um elos mesmos tres estado~ , que o esperavam em suas respecti
vas igrejas, o deereto j:i com a assignatnra «reill, em que sua magestaele lhes an
~mnciava a recepção e sancçiio de seus trabalhos; e ao r eceber-se em cada ufn elos 
estados .este real decreto, pela volta elo meio dia para a uma hora, foi inexplicavel 
o r egosijo; os viva-s e acclamações resoaram, bem como o estrondo elas girando las 
ele foguetes, por toda a parte; entoou-se o Te Deum lawlctmus em cncla uma das 
tres igrejas; lavraram-se depois os autos ele agradecimento a el-rei, que os tres 
estados mutuamente se eommunicaram por seus embaixadores, e se retiraram os 
membros ,elos tres estaclos entre vivas c1e immenso concurso ele povo á.s suas resi
elcncias. A noite h ou v e geral illuminacão na cidade e as maiores clemonstracões 
cb publica alegria. >> 

3 * 3 

Como refutação aos artigos políticos insertos nos periodicos r ealistas e folhetos 
espalhados profusamente por conta elo governo ele Lisboa, publicou se na Gu.zeta 
officictl elo Porto o seguinte: 

A leg·ithniclacle 

· A monarchia portngtleza é hereditaria e não electiva. Em virtude cl'este prin
cipio, o senhor D. Pech·o IV foi r econhecido legitimo rei. de Portugal, não só p.e
los trcs braços ela nação portnguoza, como por todas as nacões cstrangejras . .As 
eamaras do reino (que é o governo municjpal, i·epresentando' o terceiro -braço do 
povo), não tinham direito, nem podiam acclamar outro rei, sem se constitnirem 
criminosas ele alta traição, ele lesa nação, o ele lesa magestacle divina c humana; 
<li vi. na, llelo pm:j nrio; humana, porque infring·iam o juramento ele :fidelidade que 
prestaram ao seu legitimo r ei . Temos qne o ministcl"io .e algumas cmnaras, não 
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só foram pertmbacloras elo publico socego, não só promoveram a r ebellião contra 
0 senhor D . P edro IV, mas tiveram o despejo ele fazei·em com que uma parte 
elo povo fosse pe1j m:a, quebrantando um .ponto tão essencial da r eligião, qual é 
o· segundo preceito ela lei do Divino Salvador. · 

Mas se o· ministeri:o e varias cmuaras territoriaes deram tão cletestavel ex em
]Jlo, que aborninavel e criminoso escanclalo não deram celebres prégadores quando 
da cadeira evangelica, não só insultavam a sagrada pessoa elo senhor D. P edro IV, 
m~.s animavam os povos a que fossem pe1juros e que não r econhecessem outro 
re1 senão o senhor D. Miguel I? Todo:;; sabem que os actos revolucionarias elas 
cam.ara~ foram preparados ele antemão pelo ministeri.o, demittindo os magistrados 
ter~·Jtonaes, desligando os governadores, os generaes, os commandantes e officiaes 
ma1s honrados elo exercito; substituindo-lhes aqnelles que já tinham levantado 
annas contra o senhor D . J oão VI, de gloriosa memoria, e contra seu successor, o 
senhor D. P edro IV. Ninguem ignora os aO'entes que se mandaram ás províncias 
}Ja~·a seduzirem ás camaras . As camaras, p~ra pôrem a coberto a sua r cbellião, cl e
~JOis ele ter em feito a sua repr~sentação pela qual depunham elo tbrono o senhor 
D · Pedro IV, trataram ele >assalariar a canalha para assignarem o seu nome e. fa
zerem assim avultado numero ele supplicantes . 

. Os rebeldes inventaram fazer estrangeiro o senhor D . P ech·o IV, e como tal 
P1Wal-_o ela successão á corôa ele Portugal, quando só á lei é que compete definir 
a quahclacle ele estrangeiro ou natural, e não aos princípios r evolucionarias .da 
TI·ombeta, nem a essa meia folha avulsa intitulada. Legitimidade do senho1· D .. i11i-
9~6el~ e que se diz ser obra ele um official engenheiro 1. . 

Do muito que se tem escripto sobre os direito~ ela legitimidade elo senhor 
D. Peclro IV, e mesmo ele algnmas folhas avulsas que se têem impresso, faremos 
breve recopilação, para desengano elas pessoas menos instruídas e para confusão 
elos malvados. 

Parn. se dizer qne o senhor D. Pedro IV é estrangeiro, porque rege outro es
tado independente, seria necessario dizer-se outro tanto elo senhor D . Affonso III, 
D .. Affonso V, D . lYianue1, etc; etc. Ora qual era a situação elo senhor D. Affonso III 
qnanc1o os tres bracos tla naeão o elegeram? O ele estar conde soberano elos esta 
elos. ele Bolonha en{ França, ;omo se vê no livro r, capitulo XIV, pag. 159 ela His
t~7·U6 genealo.gica ela casa 1·eal. ((Todas as infeliciclacles, diz clla, qi1e vimos no ca
p1tnlo precedente, foram a venturosa occasião ele subir ao throno portnguez el-r ci 
D . Affonso III elo nome e primeiro elos Algarves; nasceu a 5 ele maio do anuo 
de 1210. Contava vinte e cinco annos quando lhe foi dada por esposa a princeza 
Mathilde, concles;sa soberana de Bolonha em França, cl'oncle os seus o chamaram 
par~ o governo ele Portugal, tempo em que com bem di:ifer entes cuidados se 
achava na resolução ele passar ~í, conquista ela t erra santa. No ani;J.o 1245 o elege
r~m os tres estados de Portugal para seu r ei, que acceitou com o nome ele aclmi
Dlstrador e governador1 emquanto vivesse seu irmão. Assim o jurou em París 
solemnemente a 21 de setembro)) etc. 

Ora, a qnaliclad; ele ser principe soberano de um estado puramente estrangei
ro, não privou o senhor D. Affonso III de ser considerado portuguez, nem o pri
vou ela successão {L corôa de Portug·al ; e os r ebeldes querem agora que o senhor 
D: P e.ch·o IV nem sej a portugnez, nem tenha direito á successão ela corôa cl'estes_ 
remos ! Alem cl'isto, o senhor . D . Affonso, quando tomou posse elo governo ele Por
tugal, não foi obrigado a desistir ela soberania elo condado ele Bolonha, -como prova 

. 0 s?u juramento: Ego Alphonsz6s comes B olonic13, natus cla1·ce rnemoriw Alphonsi 
?'egzs Pm·l'ugalir.e~ z;rornitto et i~wo supe7· hwc Dei Evangelia) etc., etc. Livro I elas 
P?·ovcts ela hist01·ia genealogica ela casa 1·eal, pag. 51 . . · 

T emos, clesdej á, que as leis funclamentaes elo reino, prohibinclo aos princi1~ es 
q_ne nascem estrangeiros possnirem a corôa portugneza,_ nunca prohibin aos prm
C!pes portugnezes ser_em imperantes de estados estrangeiros, nem serem ao mesmo 
tempo r eis ele P ortugal, ainda mesmo qua;nclo os príncipes que nascem portugue
zes casem com soberanas, como casou o senhor D. Affonso III, D . Affonso V e 
D. ManueL 

1 Vide pag. 520 e 526 cl'este tomo. 

.· 
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O senhor D. Affo nso V, passanclo a seg-undas nupcias, r ecebeu por esposa a rai
nha D . J oanna, cuj os desposorios foram celebrados na cidade ele Placencia, onde 
tambem foram acclamaclos r eis ele Castella, ele L~ão e ele Poljugal. Apesar d 'cste 
monar cha passar a r eger outros estados, nunca perdeu em P or tugal o exercício 
ele sua real auctoriclacle, nem ele seus clir eitos magestaticos, como nos attestam os 
seguintes documentos, dos quaes os rebeldes não podem negar a exist encia . 

Anuo 1475. E vora, 8 de abril - Alvar{L ·de el-rei D. Affonso V, r esolvendo 
as duvidas sobre a govem ança do r eino pelo príncipe D . João, seu filh o (Real 
archivo da T orre elo T ombo, gaveta 13, maço 10, 11. 0 7). 

A nuo 1475. P ortalegre, 26 ele abril-Carta de el-rei D. Affonso V, para o 
príncipe D. J oão, seu fi.lho, ficar governando o r eino (Ibid., gav_9ta 13, maço 10, 
n. 0 0) . . 

Anuo 1476. Arronches1 12 ele maio - Carta ele el-rei D . Affonso V p~i·a os 
descendentes elo príncipe D . J oão, seu filho, succeclerem na corôa ele Portuga.l, e 
não os que tiver ela rainha D. J oanna ele Castella (lbicl. , gaveta 13, maço 10, 
11. 0 3) . . 

.Anuo 147G. T ouro, 5 ele j aneiro- Carta ele el-rci D . Affonso V, clec.laranclo hcr · 
cleiro ·e snccessor ao príncipe D. J oão, seu filho, e depois ao inf::mte D . Affonso, 
seu neto (Ib icl., gaveta 13, maço 10, n. 0 5) . 

Anuo 1476. T ouro, 16 ele fever eito - Car ta de el-r ei D . Affonso V, decla
r ando por successor ele P or tugal ao infante D. Affonso, Setl neto (lbicl., gaveta 13; 
maço 9, n .0 44) . 

A nno 1476. Lisboa, 27 ele agosto - Car ta ele cl-rci D . Affonso V pela qual, 
pretendendo ir a F rança, commetteu ao príncipe D . J oão, seu filho, todo o seu po-
der (lbid., €;avetc't 13, maço 10, n .0 8) . . 

Auno 1477 . Ayraflor, 23 ele setembro - Carta de el-rei D . Affonso V a Lniz 
XI ele França, partícipanclo-lhe a sua deliberação el e ir n 'aquelle paiz tomar o ha
bito ele r eligioso (lbiel., gaveta 2, maço 11, n. 0 24). 

Ora aqui temos no senhor D . Affo ns_o V um r ei ele Po.rtugal, que ao mesmo 
t empo é rei ele Castella e ele L eão, sem que por isso·per êlêsse em Portugal o exer
cício ela sua real auctoridacle e ele seus direitos magestaticos ; e se os factos acón
t eciclos no r einaclo elo senhor D . Affonso V foram tão conformes .ás leis fnnclamen
taes , como é possivel não ver em os r ebeldes qnc assim como elle pôde ser ao 
mesmo tempo r ei ele Castella, ele L eão e ele Port ugal, tambem o senhor D . P edro IV 
póde ser ao mesmo tempo imperador do Brazil e r ei ele Portugal ? Se as leis f tm 
clamentaes da monarchia não impediram que o senhor D . Affonso V p.ossu isse t r es 
corôas r eunidas, hão ele as mesmas leis tolher a r eunião de duas na pessoa elo 
senhor D. P edro IV? o senhor D. Affonso v fiCOll sempre sendo por tngnez' 
a inda depois ele acclamado r ei ele Castella e ele Leão ; e o senh OT D . P edro IV, 
por ter sido acclamaclo imp erador elo Brazil, deve ser considerado na classe ele 
estrangeiro? O senhor D . Affonso V, governando outros estados e resiclinclo·fóra de 
P ortugal, podia ele lá mesmo dirigir ordens a est e r eino ; e o senhor D . Peclro IV, 
só porque governa e reside no Brazil, não pócle cl'ali expe-dir as suas deter min.ações 
a Portugal ? O caso em que estiL ·o senhor D . Pedro I V é perfeitamente o mesmo 
elo r einado elo senhor D. A ffonso V. 

T emos logo que o senhor D. Affonso V , acclamado ]:ei ele Ca?tella e de L eão , 
. não deixou ele ser por tuguez ; o senhor D . P edro IV, acclamaclo impexaelo1· elo 
Brazil, n~io eleve ser considerado estrangeiro . O senhor D . Affonso V, possuindo 
as corôas ele Castella e ele L eão, não ficou inhabilitaclo para ser r ei ele Portugal i 
o senhor D. Pedro IV, gosanclo a corôa elo Brazil, tambem não per cl eu o direito · 
á sncces:5Fio ela coxôa portug ncza . O senhor D . Affonso V, clu amlo em conservar 
a linha da successão e'm príncipes que tivessem nascido l)Ortug nezes, nomeou 
h erdeiro e successor ao prineipe D. J oão, seu fi lho, e depois ao infante D. Af- . 
fonso, seu neto, com exclusão elos filhos que viesse a ter da r ainha D . J oanna i 
o senhor D . P edro IV, cuidando igualmente em conservar e manter a linha 
ela ·snccessão em principes que tivessem nascido portug·uezes, estab elece a dynas
tia na senhora D . Maria ela Gloria, sua :filha. A senhora D . Maria II, bem como 
suas aug ustas irmãs, nasceram por tug uezas, pois que nasceram antes elo formal 
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reconhecimento da incl cpcnc1cncia do Brazil. L ogo devemos conchúr contra os re
beldes, que o senhor D . P edro IV não infringiu as leis fundamentaes da monal'
chia, assim como não as infringiu o senhor D . Affonso V, e até podemos dizer 
que as circumstancias favor ecem muito mais a legitimidade e legalissimo procedi
mento elo senhor D. P cclro IV : a legitimidade, porque não passou a ser soberano 
ele um paiz, (]_Ue jú fosse estrangeiro quando ] {L entrou, pois que então o Brazil 
era um estado po rtnguez, c por tal consiclcraclo até ao instante da sua inclepen
clencia ; o legalissimo procedimento, porque pelo acto ela sua abdicação bem cl:i 
a. conhecer que não quer r eunir as duas corôas . Porém mui differ eutes foram as 
cn·ctrmstancias em que se achou o senhoT D. Affon so V : em primeiro logar, por
que, acceitan lo as corôas ele Castella e :Leão, acceitou o imperio de dois r einos, 
que j á er am estrangeiros ; em segundo logar, porque, apesar ele ter r eunido tres 
?Orôas, nunca abdicou o governo ele Portugal, e tanto assim, que apesar clEY ter 
1clo para F rança tomar o habito ele religioso, e depois elo principe D . .João se ha
ver por essa causa acclamaclo r ei, em 10 ele novembro el e 1477, voltou poucos 
clias ,cle})Ois a P ortugal o senhor D. Affonso V, e tornou a tomar posse elo governo . 

A vista de similhantes factos historicos, como querem os rebeldes considerar 
o senhor D . Pedro I V como estrangeiro, e isto por ter acceitado a corôa elo Bra
zil? Porvenhua o senhor D . Affonso JII não acceitou a soberania elos estados ele 
Bolonha em Franca? O senhor D. Affonso \~ não acceitou as corôas dos i·einos de 
Castella e L eao ? b senhor D . Manuel não foi ao mesmo tempo r ei de Castella, de 
L eão, el e Ar agão é ele Portugal e dos Algarves ? Acaso foram n unca consicleraclos 
estrangeiros ? E se o não foram, como se atl;-evem as camaras municipaes, var ios 
periodicos e os mesmos préga dores evangelicos a considemr o senhor O. P edro IV 
como estrangeiro e ustupador da corôa de Portugal, chegando o r edactor da Trom-
beta a comparai-o a Filippe II?! · . 

O homem mais sisu.do e mocleraclo não pócle cl eixar ele manifestar uma espe
cie ele acrtmonia, quando ouve aos revolucionarias fallar em da lei e das côrtes 
ele 1641. E preciso t~ r perdido todo o pej o, para publicar tanta mentira . O que 
se fez em 1641 era a respeito elos Filippcs, rigorosamente es trangeiro:'l, e o se
nhor D . Peclro IV é r igorosamente por tuguez. F ilho ele portuguezes, nascido em 
Portugal, não tendo saído nunca dos estados l)Or tugttezes, por modo algum tem à 
frente da lei perdido a qual idade de portng ttez . Se em 1641 o senhor D . . J oão IV 
r espondeu que mandaria fazer a lei na fôrma que tinha or clenaclo o senhor D . J oão iii, 
com a mocleraçao e declarações que parecessem ao bem commum elo reino, esta 
lei nunca ap1Jarcceu, nem se promu1gou, nem os r ebeldes são capazes de a mostra.r. 
Alem ele que, uma deliberação ele. côrtes nunca póde ter effcito legal, sem que 
haj a lei que assim o eletermine ; e para o caso ele que se· trata nunca houve tal 
lei . A nova collecçKo ele leis, de que fallava em sua r esposta o senhor D . João IV, 
nunca se formou, e por isso o mesn1o mo11archa, pela sua lei ele 29 ele j aneiro de 
1G±31 confirmou as orelenações dos F ilippes . F inalmente o senhor D . J oâo VI, de 
saudosa memoria, em sua carta ele lei ele 15 el e novembro ele 1825, chama ao se-

.nhor D . P edro IV t<herdeiro e successor cl 'estes r einos» . 
T emos Jogo, que o senhor D . P ecb-o IV, uem ele facto, nem de direito é es

trangeiro i que a ellc compete o legitimo direito ele successão a estes r einos; que 
elle é o legitimo r ei de P ortugal; qne é r éu ele alta traição, el e lesa magestade e de 
lesa nação, toclo aquelle que por a.ctos, por palavras e por escriptos se atreve 
a combater as j Ltradas instituições qne elle nos outorgou, e a seclL1zir os animos 
para se r ebellarem contra ellas i que n' este crime estão comprehendiclas as cama
ras r evolucionarias, os ministros de estado, conselheiros, e todos aquelles que vo
luntariamente coacljnvaram e assignaram seus nomes, pedindo o senhor infante 
D l\l ig·uel para r ei ele P01·t ugal e por conscquencia deporem o senhor rei D . P e
dl'o IV, a quem tinham jurado :ficl eüclacle. 

Os autos das camaras, não apparecendo procurações elos dois braços da nação, 
clero c nobreza, devem ser j ulgados como effeito ele uma facção r evolucionaria. 
A falta de opposição da, nação nunca mostrará que a sua vontacle era a mesma 
das cam aras . A nação não se op1Joz a qn e Filippe II tomasse posse de P ortugal, 
c todos sabem que a vontade elos port ng1.1czes não era serem vassa.llos de el-r ci 
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de Hcspanha. A nação não se oppoz a que Jnnot enhassc em Portugal, e tÜ(1os 
sabem que a vontade .dos portuguezes não era serem dominados pelos fi:a.ncezes. 
A nação-não se oppoz a que J unot demittissc a r eg ncia, c todos sabem qué não 
er a ela vontade elos portugnczes aquella demissão . A nação não se oppoz á marcha 
r evolucionaria das camaras, e todos conhecem que a vontade dos portuguezes ú 
ser em fi eis ao juramento de fidelidade que prestaram ao seu legitimo r ei, o senhor 
D. Pedro 1 V. Nà presença cl ' estas evidentíssimas verdades, ele tantos factos inclu
b itaveis, que .r esponderão os r ebeldes? Como justificarão seu pmjurio á face elo 
céu e ela t erra? Portuguezes, não vos illudaes ! Vêcle ele que lado está a verdade. 
Yêcle quem vos engana. Vêde quem são os vossos inimigos. A facção revolucio
naria elas camaras só augmentou as vossas desgraças, fazendo-vos quebrantar a 
lei divina e humana . Reparae por vossa fidelidade ao nosso leg·itimo monarcha o 
senhor D. Pedro IV o desastroso exemplo que deram portuguezes degener ados 
c indignos ele serem 'i;\Ontaclos entre os cidadãos h1sitanos. P er eça para sempre o 
dia 2::> ele abril ele 1828, dia de vergonha e ele horror para todos os bons e fieis 
servidores elo nosso legitimo soberano D . P edro o Grande . 

Os r ebeldes cansam-se em querer que a nação portug:ueza seja sempre gover
nada pelas antigas fórmas, e não podem soffrer que o soperano poder tenha o di
r eito ele mudar as leis fupcl~mentaes de um estaelo, quando o exigem as luzes e 
os costumes elos povos .. E innegavel_ que os homens, fazendo leis }Jara utilidade 
publica, se r eservaram o direito ele -annullar estas mesmas leis, logo que o exija 
a dita utilidade. O pocler soberano que não tivesse r eserva do o direito de r eformar 
as suas leis, teria p erdido o mais· bello ele seus ·priv;ilegios. De todas as icléas, a 
menos admissivel, a mais extravagante e funesta, seria a ele uma lei fundamental 
inalteravel, pois que supporia nos hom ens o · direito ele prohibir ~t sua posteridade 
fazer leis segundo as circumstancias , e negaria ao monarcha que vive em 1828 
o direito soberan·o que possuiu aquelle que r einou ém 1.640. Mas por que estranh[J. 
aben ação, por que fatal perver sidade do coração humano, acontece que um prin
cipio tão verdadeiro e tão conforme á mesma religião, qual a obediencia e fideli
dade ao senhor D. P edro IV, sej a combaüclo por alguns saéerelotes, q Lle r ecebe
ram do nosso Divino Legislador a ordem expr essa ele a préga.r e estabelecer? A 
rebellião do clero secular e r egular chegou até a tirar da collecta o nome elo se
nhor D . P edro IV, substituindo o ele 1·egem nostntm J.ltf.ic lzaelem1 contra a expressa 
ordem ele alguns bispos diocesanos, com escanclalo elos verdadeiros fi eis, e notoria 
r ebellião contra o imperante e contra os snccessor es elos apostolos, os legítimos 
prelados superior es ! E á vista. ele factos tão publicas, atrevem-se os r ebeldes e os 
traidores a fali ar em religião? S. Paulo, . préganclo em Roma, ensinava aos fieis, 
obedecer ao imperador, que então era um Nero idolatra, e agora os sacerdotes só 
pregam a r ebellião contra o seu soberano, príncipe christão e a quem juraram aos 
Santos Evangelhos ficleliclacle? E poderia S. Justino, o philosopho e martyr, di
zer agora o que -dizia no seu tempq, a que n em um só ehristão se tinha achado 
nas r ebelliões e conspirações contra os imperadores>>, vendo os mesmos ministros 
de um D eus ele paz excitar os povos á guerra civil, ao pe1jmio e (t traição con
tra o senhor D . P edro IV? ortng·uezes, ouvi o que diz S . Paulo: Se alguem vos 
prégar uma cloutrina. contra o Evangelho, contra a obediencia e ficleliclacle que ju
rastes ao senhor D. · P eclro IV, aincl a que seja um anjo. elo céu, não o acrediteis . 
Só sendo fieis ao vosso juramento é que dareis a Deus o que é ele Deus e· a Ce
sar o que é de Cesar. 

D ecre-to 

T endo annuiclo ao que em suas r epresentações me expozeram os tres estados 
elo reino chamados a côrtes a esta nobre e sempr e leal ciclade do Lisboa, para 
considerar em o direito publico ela monarch1a, acceitando o titulo c dignidade do 
r ei, que me compete em vi1tude elas suas leis funclamentaes, c que tão fielmente 
me cumpre executar e fazer executar: n'esta conformidade hei por bem que ele 
ora em diante se use o seguinte formúlario : 

Nas cartas ele lei, leis, patentes e provisões elos tribunaes oDom Miguel, por 
graça ele Deus, r ei ele Por tugal c elos A1gnrves} cl'aquem e cl 'alem mar em Africa.J 
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s~nhor ele Guiné e ela. conquista, navegação, comrnercio da Ethiopüt., Arabia, Per
Sla e ela Iuclia, etc. >l. 

Nos alvarás «Eu el-rei» . Nas portarias, avisos ou qunesquer ordens ou mau
dados ((Ordena ou manda el-rei nosso senhon. Os decretos e r esolucões de con
sultas continuarão a formula sempre praticada l)or todos os soberano~ el'esta mo-
narchia, meus gloriosos progenitores . . 

J osé Antonio ele Oliveira L eite ele Barros, conselheü·o ele estado, ministro c 
secretario ele estado elo s negocias do reino, encalTegado dos ela marinha e ultra
mar, n'esta intelligcncia assim o far<:'L executar com os despachos e par ticipações 
necessarios. Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em o 1. 0 ele julhü ele 182tl. = 
(~um Cl ?'tbb?·ica de el-1·ei nosso senh01') ,,, 

·O governo mandou publicar na primeira colnmna ela Gazeta ele 2 de julho a 
seg-uinte noticia, a que se aclclicion.am outras peças ele caracter official publicadas 
ou escriptas na mesma data, para clõ seu conjuncto poder inferir-se a maneira 
como procediam os che-fes militares, embora similhantcs informações nem sempre 
exprimissem completa verdade. 

<<Estado maior generaL - O general Povoas, commandante ela elivisão ela van
guarda, t endo o seu quartel general no clia 27 na P edreira, uma legua áquem da 
M:~alhacla, avançou na maclrug·acla ele 28 ]_)ara encontrar os r ebeldes, o que conse
gtUu pelas oito horas ela manhã, junto de P eclaçãos, e, atacando-os, houve um 
choque que durou até qnasi ao anoitecer, cujo resultado foi expulsal-os das posi
ções que elefendiam com g-rande perda, ficando a nossa divisão de posse cl'ellas, 
e no dia 29 aeampacla alem ela ponte elo 1\larnel. Os. r ebeldes n'essa noite se reti
raram na clirecção do Porto, seguidos pela terceira divisão,. do commanclo elo ge
neral visconde de s·. João da Pesqueirn, que tendo dirigido os seus movimentos 
pela direita ela divisão do general Povoas, tinha o seu quartel general a 29 pelas 
Onze horas ela manhã entre Albergaria Nova e Albergaria Velha, occnpando n'essa 
noite esta ultima povoação. O general Povoas acres~enta que .em nenhuma outra 
occasião, como agora, cabe tanto o recommenclar os officiaes elo batalhão ele caça
dores n . 0 8, o seu tenente coronel Francisco ele Magalhães Peixoto, o major An
tonio -Lobo da Silva, que foi ferido, o tenente coronel Luiz de A.zereclo, com
~andante do r egimento ele infanteria n. 0 8, e os seus offieiaes, e mais que. todos o 
aJtlclante general ela divisão, José de A,zereclo, que constantemente esteve no fogo; 
qne todos os oft]ciaes ele m·tilheria fizeram perfeitamente o sen dever; e pelos fo 
gos bem dirigidos ela primeira brigada, que só esteve empregada, foi sustentado 
o esforco dos defensores. 

((A' perda da divisão ela vanguarda foi a seguinte: Officiaes feridos 7, sargen-
tos 4, cabos e soldados 65 e mortos 10: total 86. . · 

<< Os officiaes feridos gravemente são o major Antonio L obo ela Silva, o te
nente J eronymo L obo Infante, e os alferes José F ernandes e José ela Costa, todos 
elo batalhão ele caçadores n: 0 8 ; e féridos levemente o tenente do batalhão clito, 
João Pinto ele Magalhães P eixoto, o tenente elo r egimento ele infanteria n . 0 ~, Ay
r:s José Seromenho, e o alferes elo r egimento ele infanteria n. 0 16, Francisco JYia
ria. ele Ag-uiar . » 

Ext racto 

Porto, 1 ele julho, ás cluas horas ela tarde.- Do exercito escreve hoj e o gene
ral conde ele Villa, Flor : «Até agora, que são nove horas e meia da manhã, nacla 
ha. ele uovo no campo, o consta que hontem pelas cinco horas 1a tarde chegou a 
Oliveira ele Azemeis um destacamento de cavallaria e outro ele infanteria inimi
ga; mas ainda não appareceram :Q.a nossa frente . O campo está bem guardado, 
e o general Saldanha e eu já visitámos todos os postos avançaclos >J . 

Da chvisão empregada rro norte escreve o general Azereclo, em data de hon
tem á noite: << Consta que Gaspar T eixeira es tava em· Amarante ás on~e horas 
da manhã elo dia ele hontem; D. Alvaro dirigiu-se no mesmo dia 1Jara Gmmarães, 
e Gabriel Antonio achava-se em Oanavczesn . · 

Até agora, qne é meio dia, nada tem occorriclo ele novo n'ac1n clla divisão. 



752 

om.cio 

Acampamento Íla serra el e Vnllongo1 2 ele jnlho·de 1828 . .:._ Ill. 1110 c cx. 010 sr.
Tenho a boma de accusar a recepcão do officio de v. ex . a do 1.0 do corrente1 e 
dando cxacto cumprimento ús orcle~1s ele v . ex. a passo a communicar-lhe , não só 
todas as noticias que tenho podido colher sobre as forç:as, posições e planos elo 
inimigo1 mas igualmente o que tenciono fazer, segundo os movimentos elos r ebel
des. Acho-me occupanclo a serra ele V allongo com a força do meu commanclo 1 que 
é a mais consicleravél que ha para a clefeza ela cidade elo Porto ao norte . Esta 
posição mui vantajosa, quando atacada pela frente, é comtuclo facil ele ser flan
queada principalmente pela clireita1 ele maneira que a ser atacado por todas ~s 
forças do inimigo teria. que abanclonal-a, porque pela sua extensão não pocler1a 
defenclel-a com as tropas ·que commanclo . Não são essas, porém, as vistas dos 
r ebeldes, que, marchanclo sobre Balta.r .(onde j ~l. têem as suas avançadas) com um 
pequeno contingente de milícias e guerr ilhas, cuiclam em dirigir o r esto ·elas suas 
forças reunidas e commandaclas por Gaspar T eixeira pelas. estradas ele Alfena, que 
vem ele Guimarães, e pela elo Torrão , que passa entre P enafiel e Guimarães, ten
dõ mandado apromptar por estes povos tres. mil rações, que hoje devem receb er~ 

A verificarem-se estas noticias, jnlg·o necessario r etirar-me sobre Rio Tinto1 
posição mais vantajosa do que esta, por ser mais cur ta, a sua linha ele defezl11 e 
porque estando mais proxima da cidade não corre tanto perigo ele que o inimigo 
marchando sobre o flanco possa appar ecer na . minha retag uarda. Entretanto, se 
me achar na posição ele Rio Tinto1 e se o inimigo ainda verificar o m~vimento de 
fl anco que deixo r eferido, ver-me.-hei obrigado talvez a r etirar sobre o Porto1 se 
d'essa cidade n ão sair alguma tropn, para evitar a operação inclicacla. 

Devo ponderar a v. ex.a que os r eb eldes t êem feito r eunir grande numero ele 
JJ.lilicias e guerrilhas, e chamado ás a:nnas todos os soldados que haviam obtido a 
sua baixa, fazendo montar os ele cavallaria em cavallos e eguas que tiram aos 
particulares, appm~elhando-os com os, arreios que têem mandaclo vir ele Chaves . 
Consta-me tambem que V alença caiu em seu pocler, e é natural que d'csta praça 
t enham obtido r ecursos ele artilheria1 e feito juntar a guarnição ás suas forças . De 
tudo o que for occonenclo farei immecliatamente sciente a v . ex. a 

Deus guarde a v. ex . a, etc .-In.mo e ex.1110 sr. marqucz ele Palmella.=Ji'nm
cisco de Paula ele Aze?·eclo, marechal de campo. 

Ex"tracto 

• Porto, 2 de julho. - A junta provisoria encarregada ele manter a legitimá au
ctoridade de el-r ei o senhor D. Pedro IV tem recebido as mais satisfactorias no
ticias ~Sobre o progvesso elo espü·ito publico em nlguns pontos ele Traz os Montes . 
O roubo praticado pelos guerrilhas tem posto em consternaçã.o algumas aldeias, 
como Justes, Alvites e outras proxi"mas a Villa Real, as quaes t êem convidado os 
voluntarios elo senhor Pech·o IV, que se tôem formado no paiz, entre os rios Pinhão 
e 'fua, para os proteger. A campanha emprehenclida por· Gaspar T eixeira contra 
estes volunta.rios deu logar a cllfferentes combates1 em clifleren tes pontos proximos 
ao rio Pinhão; houve um ele consequencias importantes, no dia 21 elo presente 
mez, sobre a Ponte ela Ribeira . Os voluntarios dispersaram o destacamento que os 
veiu atacar, ficau_clo clezesete elos rebeldes mortos, e tres prisioneü·os, entrando em 
o numero elos mortos solclaclos de linha. Emquanto os voluntarios cl'aquella parte 
ela provincia têem feito t ão assignalaclos serviços ~L cansa elo nosso legitimo sobe
rano1 no alto ela província, par ticularmente em 1\'Iogaclouro e Outeiro1 têem os p'ovos 
mo strado igual opposiÇão a não consentirem entre elles guerrilhas, lJorqne conhe
cem que o invento ele similhantes corpos t em serviclo unicamente para elesmora
lisar os povos, dando ao roubo um clisfarce1 e p erpetna.pelo o systema mais cles
o·racaclo de um viveiro ele "ladrões armados. Consta que alguns dos commanclantes 
dos ' r ebeldes t êem experimentado o perigo ele commanclar similhantes exer citos . 

Por o.fficio do governaclor militar ele Aguecla e Sarelão1 A:q.tonio Florencio 
R ei·xa, em dat..L de 26 elo corrente, o qual sómente veiu ao conhecimento da junta 
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provisor.ia hontem, 1.0 de julho, consta que no ]JOnto das Talhadas houvera um com
b,a'te : ivissimo no dia 25 do presente mez, o qual principiára no lagar de A elos 
~ erreu·os, entre uma partida dos valorosos snbditos do senhor .D. Pedro IV e uma 
guerrilha. Os rebeldes foram dispersos, tendo dez feridos e dois mortos. O coronel 
J osé Soares Barbosa da Cunha, cornma.ndante da columna volante, elogiou nos 
termos mais decididos trinta volnntarios elo segnuclo batalhão elo senhor D. Pe
dro IV, as praças de milícias ele Tonclella aclcl.iclas aos voluntarios, o tenente J oão 
Evangelista, ele caçado res n. 0 1 O, o tenente de milícias ele Tonclella, João Chry
sostomo, e os alferes Antonio Basilio Rodrigues Pereira, Francisco Maria ela Vei
ga e Manuel Ferreira, os quaes quizeram ser vi l' como solclaclos, procurando os 
p0stos mais arriscados, o capitão Chaves ele milícias ele Vizeu~ que foi comman
cbnte elos voluntarios, o tenente Antonio Gomes Martins de milícias de A veiro, o 
qual-recebe_u uma contusão no peito, c o major de milícias ele A veiro, Pina. 

Portaria 

A junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridade ele el-rei o 
senhor D. Pedro IV, atte!;lclenclo a imperiosas circumstancias que podem obrigar 
0. exercito fiel e defensor dos clire~tos elo mesmo augusto senhor a retirar-se da 
Clclacle elo Porto, e fazer marchas succer;sivas e rapidas para diver sas partes, se
gundo as mesmas circumstancias o exigirem, e não sendo possível que a junta, 
composta ele muitos membros, possa acompanhar o exercito em taes vicissitudes, 
nem convindo ao bem de tãu sagrada causa que uma auctoridacle legal deixe de 
representar a pessoa ele el-rei o senhor D. P edro lV, e possa a todo o momento · 
dar as pt·oviclencias que possam ser precisas : ba por hem depositar toda a plena 
auctoriclade que até ag·ora tem exercido nas mãos de uma Mmmissão permanente, 
composta ele um presidente,- o g-eneral J oão Carlos ele Saldanha Oliveira e Daun, 
que ficad. commanclanclo o exercito , e dois membt·os, Francisco da Gama Lobo 
Botelho e J oaqnim Antonió de Mag-alhães, os quaes usarão elos mesmos poderes, 
ficando a junta elissol viela. 

As auctoriclacles todas o tenham assim euteneliclo para se executar conyeniente
rne~te . PorLo, 2 ele julho ele 1828. =Antonio Hypolito Costct, presidente-= Dtw1·te 
Gu~lhe?'ml!. Fen·eri, vice-presidente = D . Fílippe de Sou~ct Holstein= Conde de 
S ampa·io = Candido José Xav ie1·=Fmncisco clct Gama Lobo Botelho = Alexand1·e 
Thomaz de L11o7•aes Sannento. 

* 
A ul tima portaria acima transcripta impressionou sobrema~eira os aclvcrsarios 

elo absolutismo, embora muitos previssem aquelle desfecho, pela pouca firmeza 
attribuicla á junta provisoria em tão graves circumstancias. J oaquim José ela Silva 
Maia, antig-o reclactor do periodico Imparcial, narrando os acontecimentos politi
cos ele 1828 e 1829 :L, e depois ele esboçar o caracter de cada uma das pessoas 
que compunham ·o governo na seguucla cicl:ade elo reino, assumpto estranho ao 
nosso programma, diz: <<O procedimento ela junta elo Porto1 para manter a legiti
rniclacle elo senhor D. Pedro IV e da carta, fazia um perfeito contraste com o pro
c~cler elo usurpa.dor para a destruir; a energia e auclacia ele um igualava a frou~ 
:&:t elão e tibieza ele outra . A junta estava tão persuaclida ela justiça ela causa que 
cl~fenclia, que pensava que ella só seria bastante 1)ara oppor a sens inimigos : nu
tn~-s·e com a chimerica esperança ele que as tropas saídas ele Lisboa se revol
tar~am contra D . lVligtwl e vil'iam augmentar o numero elos constitucionaes @lll 

Co1mbra; que n'esta cidade, em logar ele ser o cenh·o úe suas operações milita
res, para cl'ahi destacar forças sobre Lisboa, e combater na marcha a primeir~ 

1 Mem.ol'Ías histo?•icas, pob:ticas e p hiloso2Jhicas ela ?'evol~tção elo P or to cv~ maio de 1828, e 
elos e"!~Íg?·ados po1·tuguezes pela Hespanha, Inglaten ·a, Jl'rança e Bel.qica, obra posthum~ impress& 
110 R1o ele J aneiro em 1841. O auctor declara no prefacio, datado ela capita l elo Brazil aos 4 ele 
dezembro de 1830, que a maior parte dos successos foram por elle presenciados, outros colheu-os 
ele fontes imJ)arciaes, e todos os encarou em seu verdadeiro ponto ele vista, _Ii_vre de r:·evenç~es, 
fazenc~o-se est1·anho a tudo 1Ja?'a melho?· fallm ·'de tndo; e quanto á parte polittca e phllosoph1ca, 
decluzm-a elos proprios factos, em ha rmo11ia com a doutrina e p1•ooeclor d'aqnelles que loes c1n,· 
Vam impulso, etc. · 

18 

, 
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divisão que havia saído no dia 20 ele maio, devia, pelo contrario, fazer de corm
bra um chamcwiz attractivo que r eunisse todos os amigos ch legitimi~lacle sem ser 
necessario dar nm tiro, nem derramar uma só g·ota c1e sangue. Contava, a]eJ)l 
d'isso, em caso ele apuro, com o auxilio elas forças navaes inglezas, e mesmo ele 
outras potencias alliaclas elo seu soberano para sustentar ~eus direitos,à corôa por· 
trlgneza, que algumas haviam garantido. 

«Emqnanto D. Alvaro no .Minho, Gaspar T eixeira · em Traz os lVIontes, c 
Agostinho Luiz na Beira insurg·iam os povos el' estas províncias a favor elo usnr· 
pador, e os armavam em guerrilhas,_ coacljuvaclos pelas auctorielades civis aclheTi· 
elas ao absolutismo, e por algnns frades e cm·as apostolicos; finalmente, emqua.nto 
Vianna se r evoltava e n'ella entrava o coTonel Raymnnclo, vinclo de Lisboa com 
munições de guerra e alguns solclaclos de infanteria n .0 10, a junta mui tranquilla 
oontinuav,a em seus despachos, promovendo juizes de fóra, capitães mores, man· 
dando crear corpos ele voluntarios e noméanclo-lhes logo os commanclantes, até 
para clistr-ictos que já não r econheciam a sua auctoridacle. Sempre a esperar o ge· 
neral Clauclino, Avillez ou o Saldanha, ele Londres, não queria que as suas _tropas 
saíssem ele Coimbra. De maneira que por toda a parte se aTm ava uma forte tor· 
menta contra ella, e ella r;Ó cogitava fazer de Coimb~a o iman para attraiUr as 
tropas elo usurpaclor e r econcentrar forçàs no Porto para a defenderem,· e com el· 
las, em caso de apuro, pocler capitular com vantagem. 

c<Em vez de mandar, apenas appareceu o bloqueio, armar quatro navios de 
alto bordo, dos muitos que havia no Douro, para comlJater as duas corvetas, sa
bendo que a marinhagem só es1)erava este combate pata se revoltar contra o usur· 

· paclor, deixou que o bloqueio á sua vista fizesse presas, contentando-se em o'fficiar 
aos consules estrangeiros esta noticia, o que elles todos j á sabiam, em escrever ao 
commanclante elo blocrueio, que lhe não respondeu, nem mesmo quiz r eceber o 
officio. 

nTeve noticia verídica ele que a nau D. João VI saíra do Rio ele Janeiro em 
-princípios ele abril, comboianclo algtms navios, ·e que b1~eve chegaria a Lisboa; re
presentou-se-lhe a necessidade de mandar saír quanto antes dois navit•S, estrangei· 
ros para cruZiarem, um na .barra de Lisboa e outros nos Açores, para entregarem 
officios ao commandante Vasconcellos 1, e em nome do legitimo rei o senhor D . Pe
cb·o IV intimar-lhe a ordem que não entrasse em Lisboa, antes viesse levantar o 
bloqueio do Porto; e desprezou esta salutar r epresentação, entrando com effeito, 
quinze dias depois, aquella nau em Lisboa para r eforçar a esquadra elo usnrpaclor. 

~Debalde o coronel Cayolla , antes ele sair de Braga, r epresentou ~í junta que 
elle cpm o seu r egimento n. 0 21 e mais algum r eforço que se lhe subministrasse, 
reunido aos voluntarios das villas do Minho refugiados no Porto, iria púrgar a 
província elas guerrilhas armadas por D. Alvaro e o coronel Raymundo, livrar 
Vi~nna, soccorrer Valença, 1 ecolhendo-se depois ao P orto, operações que poderia 
concluir em poucos dias; e não foi attencliclo, ordenando-se-lhe marchasse ele Brag::L 
directamente para o Porto. 

aComo se fosse um governo soberano solidamente estab elecido, dava-se toda 
a importancia, persuadidos que em breve iriam .a Lisboa exercer süas altas fnnc
ções ; continuavam em seus despachos, promovenclp .ainda novos loga.res ele. ma
gistratura, de empregados civis, e clauclo outras providencias ele pouca monta, es
ql!lecenclo-se ele que seus inimigos lhe davam o exemplo ela maior activiclacle. >> 

Proseg·uem as JJ![e~norias com a noticia analytica ele outros actos elos partidos 
contel1Clores, principalmente quanto ás operações militares, lastimando em phrase 
ahlstera que a junta e seus delegados, por incluÍa ou pouco acer to na escolha ele al
guns cabos ele guerra, deixassem o inimigo adquirir maior forca e apoderar-se de 
pontos importantes . Como, porém, o bom ou màu exito. elas ar~as depende de va
riadíssimas eircum~ta~cias , e quasi sempre aos vencidos se attl'ibuem graves erros 
estrategicos, prescmclu·emos ele excerptos sobre esta parte da narrativa, aliás seria 
justo mencionar toda ~ controv_ersi~, exposta muitas vezes ao sabor das paixões. 
D emais, pelos r elatonos, of:Ecws e extractos já aqui publicados e outros de que 

1 Manuel ele Vasconcellos Pereira de lVIello, depois Lo barãÓ ele Lazarim. Entrou a barra do 
T ejo a 21 de junho. 
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ainda se dará conhecimento, pócle avaliar-se. o g1:au ele cnlpabiltdacle, se acaso a 
hotLvc; elos chefes envolvidos na grande lucta civil. 

. Referindo-se a occorrencias posteriores á retirada da divisão de Coimbra, que 
comcicliu com o desembarque no Porto elos indivíduos mais notav-eis vindos clit·e
ctamente ele Londres, onde se achavam refugiados, e commentando as nomeações 
ele alguns cl'elles para cargos eminentes, acrescenta Silva :Maia: «Estes despachos 
causaram, a todos que tinham alguma penetração, bastantes preconceitos sinistros 
ele, occultos .tramas, pot"CJ.llC observavam em todos a maior incougn1encia e ajunta 
san· fóra elas formulas que até então havia seguido. A nomeação ele Palmella era 
Uma_ violação ás leis militares, que até ahi observava a junta, porque o Palmella, 
c,onsLderanclo-se só como patente militar, era inferior, como marechal, ao conde de 
Sampaio e Stnbbs, tenentes generaes, e -a todos os mais· r espeitos inhabil para 
commandar um exercito i não tinha a confiança elos soldados, primeira qualidade 
que devia ter; não tinhà nenhuns conhecimentos da arte da guerra, porque nunca 
soube mandar uma parada, quanto mais dirigir as complicadas evoluções ele uma 
caanpauha; apenas tinh~ servido por algum tempo no estado maior e quasi toda 
a sua viela: empregado na diplomacia; e a gt·aduação militar a adquiriu, como é 
costume em Portugal ás pessoas ela sua classe, pelo favor da oôrte ou recompensa 
de serviço? sem serem militares; pelo contra.rio, os dois tenentes generaes, que . 
eram preteridos, gosavam ela melhor opinião e tinham a confia!lça do exercito; os 
so ldados sabiam de cór a patriotiea ordem elo dia do conde ele Sampaio, quando 
em jtllho de 1827 a camarilh~ .o clestitniu elo comm~mdo elas forças ele Lisboa: 
«Soldados (lhes dizia elle n'aquella ordem), nunca deveis esquecer o juramento 
«ele :fidelidade que prestastes ao legitimo soberano o senhor D. Pedro IV e á carta 
«constitucional por elle outorgada; clerramae ::vté {L ultima gota do vosso sangue 
«para manter tão sagrados juramentos v. O Sttlbbs havia-se coberto de louros na 
~Llerra peninsular, e no governo elo Porto se havia conduzido com tal homa e ficle
h~acle, que os habitantes cl'aquella cidade lhe :fizeram dacliva ele uma espada de 
01ro e de uma imâgnia ela commenc1'1 ela T orre e Espada, de ricos brilhantes. Só 
~o caso ele nenhum d'estes dois acceitar o commando em chefe, ou terem justos 
llllpedimentos é que se poderia devolver á patente inferior: este foi sempre o pro
ceder ela junta, seguindo as formulas elo r egulamento militar, e só agora fazia ex
cepção a favor ele um imperito marechal, excluindo dois benemeritos tenentes ge
neraes. 

«A junta desculpava-se d'esta illegaliclacle, dizendo que, existindo inimisade 
entre os condes ele Villa Flor e ele Saldanha, fôra necessario escolher para chefe o 
lUat·quez ele Palmella, a fim ele elesfazer aquella inimisacle, elevolvénclo o commaudo 
no conde de Villa Flor e este no Saldanha, qtle era o querido do exercito; futil 
desculpa, tanto podiam fazer a reconciliação entre agu e-lles dois condes e Pal
mella, como .Sam paió e Stnbbs; a verdadeira cansa foi excluir a estes ultimas do 
conunando, que ele certo não ar~nuiam aos planos ele Palmella, por isso mesmo 
que assaz provas tinham dado ele sua :firmeza ele caracter e "lealclaele ele seus sen
timentos. 

«Se este despacho do mm·quez ele Palmella para general em chefe mostrava, 
pela sua incongrnencia, que a junta· estava affectacla ele novos senttmentes, os ou
tt·os despachos ainda melhor o eviclenceiam. Qtle auctoricbcle t inha a junta para 
alterar sua primitiva organisação, augmentando a seu bello prazer o numer·o ele 
seus membros? Receberam a iniciativa elo conselho militar, que ordenou aos 
eleitDres que escolhessem sómente sete membros; haviam participado ao sobe· 
rano sua inauguração; sem r eceber cl'este ordens, Iião podiam fazer similhante 
augmento ele membros, pois que se ella já tinha o defeito dos corpos collectivos em . 
ter muitas pessoas, mais augmentava o defeito augmentanclo o numero ele seus vogaes . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . "' ....... . .. . .. . . . . .. ..... . 
. «Ü despacho elo general Stubbs IJara governador militar cl? Porto, existindo 

aht uma junta suprema,- e sem haver tropas em actividade, era tiral-o do seu 
elemento e constitu:il-o uma especie de capitão mór de ordenanças; o do marechal 
P:zercclo para governador ela Beira era irrisorio, porqti.e n'esta província não ha
VIa um só ponto que reconhecesse a auctoriclacle ela junta. 
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((Se estes foram os primeiras actos da junta depois da chegada elos novos ge~ 
nera.es, estes, instaurado s na governo e no generalato, e predi spostos os animas 
da maior parte elos outros membros ela junta, procederam então a desenvolver os 
seus planos. Req1úsitaram logo um mappa circnmstanciado ela força effectiva das 
c"!.i.visões postadas em Grijó, Vallongo e da existente no P01·to. 1Yiosti·ou-se-lhes que 
a primeira era composta ele tres mil e seiscentas 1Jayonetas1 inclusive quatrocen~os 
cavallos e vinte peças de campanha; que a seg1mda, com}Josta elo regimento de n~.~ 
fan:teria n. 0 21, outros contingentes ele linha e vohmtarios do Porto, era de mrl 
bayonetas; que na cidade os contingentes ele infanteria n.0 18, artilhe1·ia n. 0 4, col'po 
acaelemico, voluntarios ele diversos clistrictos, r eaes fnsileiros, milicianos, etc. , pei'f~~ 
ziam .duas .mil e seiscentas bayonetas ; que alem d'isso havia qnaü·o mil a cinco mil 
cidadãos armados, a companhia ele bombeiros, policia, proviserios, o que era muito 
mais que sufficieutc para manter o socego interno e fazer disponível a outra força ; 
que nos cofres publicas existiam 200:0UO{;i000 réis e:ffectivbs, alem elas reiteradas 
e .generosas o:ffer-tas de muitos commerciantes ; qi1e havia abunclancia de viveres 
e ele munições .el e ,guerra de toda a especie ; e, finalm ente, qne estando, como es
tavam, todas ~s tropas possuídas elo· melhor espírito e enthusiasmo }Jela causa que 
defendiam, .só anhelavam o momento ele se baterem com o inimigo . Se os m·i sto
cratas quizessem de rboa fé servir a cansa da legitimidade e ela carta, se elles não 
viessem de iLonch·es imhuielos na machiavelica política ela santa alliança; inspiracb 
arteiramente pelo cluqne ele W ellington ao marquez ele P almella, e se os adheren~ 
tes, iniciados :tam:bem com elle ou como elle enganados por aquelle astuto cluqu~, 
este bril'hante quadro elas forças e r ecursos elos constitucionaes deveria r eam
mal-os e ex.cital-os a emprehenderem bater os inimigos ; e com tanta mais vanta
gem que todas ·as ·suas fo·rças r eunidas em frente da divisão ele Grijó apenas ex
cediam ás d'aquella .divisão em trezentos cavallos, e · havendo -se espalbaclo entre 
elles a noticia ·ela •chegada dos novos generaes, os havia abaticlo quanto reanimado 
os constitucionaes. Porém o .Sal.danha, longe de querer clar uma acção, r ecorreu 
á medida, que antes ,cl' elle havia praticado o brigadeiro SaTaiva em Concleixa., 
sem frncto algum, conv:i:danclo .os soldados inimigos á deser ção ; para este fim man
dou affixar proclamações impressas -nas arvores dos pontos avançados para aquel: 
les soldados as lm·em'; t.mrrudente ·medida, .pois que r ecorrer a este meio, em vez 
de recorrer ás armas, era .apresentar ao inimigo uma prova evid ente ele fraqueza, 
era reanimal-o para o desprezarem; era, em:fim, recorrer á immoralidacle, porque 
em guerras ciYis, aonde se combate :por •Opiniões, t o.dos os partidos se per suadem 
defender a causa ela rasão e ela justiça ; a verdadeira eloquen<;ia é a da for ça, se
gundo esta maxima elo profundo lVIachiavel·: <<Em guerras civis- a })er suasão ja
amais teye bom resultado; mas a fm,ça, .quando póde obrigar, ele maravilha deixa 
t1de conseguir os seus finsn . 

(<Esperaram-se dois dias para ver ·qual seria o r esultado das proclamayões, 
deixando o exercito em uma perigosa inaoç<to, .que podia ter funestos resultados, 
pelo menos fazendo-lhe perder a disciplina ·e o ' fog~o marcial; es1Jeraram igual
mente pela resposta .do general elo usurpador, Gas}Jal' T eixeira, governador em 
Traz os Montes, a quem haviam escripto, convidando i·ambem á deserção; o que 
inculca que entrava em seus planos ver se conseg1úriam pela persuasão destruir 
o usurpador, mas nunca dar comba.tes e derramar ,sarngue. Ü certo é que, vendo 
que as proclamações só serviam de mofa aos inimigos, e que o general transmon
tano não lhe respondêra, então a junta, ele accorclo •COm os novos generaes, r esol
veu tomar uma definitiva resolução, convocando uma sessão exkaorclinaria, a qu e 
assistiriam 1ms e outros. · 

<<Remiíclo este conselho na manhã do dia 2 de julho ele 1828, tomaram a pa
lavra o marquez ele Palmella e Candido José Xavier; exageraram as forças do 
inimigo, elevando o seu exercito em frente á divisão elas trop'aS constitucionaes 
em Grijó a sete .mil e quinhentos homens, quando na realidade não exceclia a 
tres mil e novecentas praças ; acrescentando que havia informações exacta s que 
uma parte elas forças do in~mi g·o marchava pelo Carvoeiro para atravessar o Douro 
na Regua, e, reunida ás partidas dos generaes Franco, D. Alvaro e Gaspar T ei-

\ x eira, atacariam em força superior a di.Yisã.o volante em V .allongo, obrigando -a a 
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rec?lher-se no Porto, e pôr em sitio esta ciclad~, emquanto que a outi·a força ata~ 
car~a a divisão em Grij 6; o que ele qualquer modo constituía o Porto em grantll'} 
perig-o; que todas as províncias estavam levantadas em massa a favor do usur
paclor, e que os constitucionaes possuiam apenas o terreno que pisavam. Quize
ram dois membros ela junta r esponder a ,esta estudada e exagerada exposição, 
lllas foram log-o combatidos pela maioria; decidiu-se, emfim, que, visto o estado de 
~lJJUro em que se achavam, e a junta não ser reconhecida pelo gabinete britanni
co,_ considerando-a revolucionaria, filha ele uma facção militar, o exercito deveria 
l'ehrar-se para Hespanha., · aonde havia preconceitos ele que seria ahi bem recebi
do, até esperar ulteriores ordens dó Rio ele Janeiro; que um elos generaes se poria 
á sua frente para o commancla1·, ficando tres membros ela junta para lhe_ se1:vir ele 
co?se1ho emquanto qne os outros membros e os generaes se embarcanam em. a 
llo1te d'aqnelle mesmo dia a bordo do barco moviclo por vapor Belfast, qne a inda 
se achava smto no Douro, guardando-se cl 'esta deliberaçã.o o mais inviolavel ~e
gredo, para não cansar uma commoção no povo e tropa, ele que elles necessana
lllente seriam victimas. 

"~.,inalisado o conselho, })ropoz a junta aos generaes qual cl'elles queria de 
sua 1:vre vontade tomar conta do exercito, a fim de o conduzir para· a He.-panha 
e ahi esperar as ordens elo soberano, visto que esse era o cles~jo elos gabinetes. 
ele_ I~glaterra, França e Anstria, garantes da legitimidade portugueza, para se 
e·n~a~· a g·uerra civil e ~ocla a effusão ele sang ue. O general Saldanha, por um 
espmto cavalheiresco, sem meditar que ía tomar sobre si uma grande responsabili
clade sup erior ás snas forças, ou porque estava seduzido pelo Palmella, se offere
cen para es te commanclo. A junta elescle logo acceitou seu offer ecimento, lhe ou
torgou os necessarios poder es, e passou a eleger os tres de seus membros que lhe 
deviam servir ele· conselheiros, cuja eleição r ecaín nos desembargadores Qtleiroz 
e Magalhães e no coronel Gama L obo, depois do que se deu por clissolvicla, cui
dando cada qual em sua segurança pessoal, emba.rcanclo-se todos, á excepção elo 
clesembargaclor Q neiroz, que acompanhou as tropas p~ra Galliza no barco ele va
por, apenas anoiteceu. 

. ·«Se o general Saldanha fosse um cl'esses bravos militares ·que, tendo só em 
VIst_a o amor ela gloria e o bem da sua patria , consiclei'am como objectos secn~
cl_anos o goso d·a viela, a occas i.ão certamente era a. mais favoravel para aclqm
l'lr ~ternos louros, e constituir-se o libertador de seus compatriotas e o·me1hor 
ser~r1clor elo seu soberano; inaugurado clictaclor elo exer cito, que tinha n'elle a 
lllawr confiança, e dos habitantes ele uma populosa cidade, que o idolatravam; 
c~Icanclo aos pés esses planos ele machiavelica política, que cede sempre á força 
VIctoriosa e sabe amoldar-se ás circumstancias, podia aproveitar-se elos immensos 
l'ecursoa que lhe offerecia o P orto, dar impulso ao espírito marcial dos soldados, 
r eanimar o patriotismo elos portuenses, fazer maravilhas, salvar a patria, e quando 
a fortuna lhe fosse adversa nos combates, morrer no campo ela honra coberto de 
gloria! l\fas Saldanha n?to era constituído para esses húoicos feitos ; tinha virtu
des civil.l e domesticas, mas virtudes medíocres, e não aquellas que são a partilha 
das almas fortes : seu amor á viela, á mulher e aos filhos t eve n' ell e mais imperio 
C(ne o exemplo dos L eoniclas e dos Decios ! Saldanha, pela imprudencia de se of
ferecer a commanclm· o exerc.ito, ou por se deixar seduzir, perdeu-se· a si, sem 
salvar a causa elo seu rei e da sua patria. 

«Re...-esticlo, pois, das attribuições elo chefe supremo, saíu o g-eneral Sal~anha 
da se:'>são ela junta e se dirigiu, pelas sete horas ela tarcle, ao quartel general do 
exercito postado em Grijó; fez immecliatamente convocar um conselho, composto 
ele todos os commanclantes elos corpos, e lhes prO}JOZ os seguintes quesitos para 
clles r esponder em categoricamente: 1. 0 , se elles se p ersuadiam ter forças bastan
:es para offerecerem uma acção geral ao inimigo. e esperar cl' ella bom resultado ; 
~-o, se não seria mais prudente evitar uma acção, aonde, ainda no caso ele ser fe
lrz, se derramaria o precioso sangue portuo·uez retirar-se o exercito para H espa
nha, que seria ahi bem acolhido até es~era~· ordens elo Rio de Janeiro, e que 
n 'este caso . elle se offereceria a co~manclal-os e acomp anhai-os para aquelle Teino. 
Todos os vogaes unanimemente r esponderam, por seu respectivo turno, qne as 
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tropas estavam por.snidas do melhoT espil·ito, só clesPj amlo bater o inimigo; que 
havia todos os dados de alcançar em victoria, éomo j á o mostraram na Ega o Mo
rou ços; qtle a Tetirach para Gallizá, sem primeiro dar um combate, os cobTia de 
vergonha, perdia a causa sagrada por que haviam pegado em armas, e sacrificava 
milhares de cidadãos honrados, que ~e haviam pronunciado elo moclo mais eneT
~:ico a seu favoT; até algui\S dos vogaes , possuídos ele nobre incbgnação, disseram 
que a proposta para se r etirar o exercito para GalHza inculcava 1n·aição premeditada. 

a O general Saldanha, que seln duvida não esperava esta resposta, antes se 
persuadia que a maioria do -qonselho preferiria vegetar por alg·nm tempo em Hes· 
panha do que expor-se aos perigos .de uma batalha, ficou inteiramente desorien
tado; saíu pTecipitadamente do conselho, dizendo aos vog·aes que meditassem com 
mais reflexão, que elle breve voltava. E speTaram mais ele uma laora1 e venc1o que 
elle não apparecia, saíram fóra alguns · cb sala elo conselho, e encontrando a 
D . F ernando, aj~1dante ele ordens do general, este disse que quando s. ex. a saíra 
lhe pa.rticipára, para o tl'ansmittir ao conselllo, que elle ía ao Porto informar a 
junta ela opinião elos vogaes, e não perderia um momento em volta: i esperaram 
ainda mais uma hora sem elle ,chegar; entfio }Jersuadin-se o ·conselho que talvez 
o general se escanc1alisa.sse pela r epulsa ele o acompanharem para a Galliza, e 
para se livrarem da r espomabilidacle e em tempo algum serem acc11Sados de in
discip l in~, ac.corclaram o:ffici~r-lhe, diz:nclo-lhe que, supposto preferissem daT uma 
batalha a reinada para Galhza, toda.v1a estavam promptos em tudo obedecer-lhe, 
como geneTal, quer elle os clitigi sse ·}Jara uma, quer para outm'parte. E ste o:fficio 
immecliata111ente lhe foi enviado. 

<rEram qnasi onze horas da noite sem apparecer o Saldanha, nem haver r es
posta do o:fficio; entiio o major Xavier, commanclnnte elo batalhão ele caçadores 
·n. 0 12, se offereceu a ir procurai-o; mas este major não voltou; soube então o 
conselho que o general, apenas saira de entre elles, em vez de ir para a junta, 
qt1e já n' esse tempo -estava dissolvida, fôra para bordo elo vapor Helfast) aonde 
se achava: a maior parte elos membros da ex-junta e os generaes, pa.ra na ma
drugacb elo dia seguinte fugirem e desertarem para Lonch·es; constou mais que, 
aincla não se considerando seguro n'aqu elle bnrco, pass~lra para boTC1o ele um elos 
brigues ele gttel'ra ·inglezes, dando ordem pata não fallar a ninguem i que abi der
ramava muitas lagrimas, ~ que provava a commoção da sua alma., combatenclo 
em seu peito a honra e a fraqueza; que o maj or Xavier tambem se achava no 
Belfa.st) resolvido tambem a desertar. Então o conselho, vendo-se abandonado elo 
general Saldanha, propoz ao brigadeiro Saraiva reassumisse outra vez o comman
clo i mas este respondeu que, nãO" sendo dos que tomaram a iniciativa da revolu
ção, e só a ella adheríra •depois, não o inter essava mais este negocio, que consi
detavn perdido, e tambem se embarcou no B elfast) a ugmentanclo o numero .elos 
desertores . 

<• N'estas criticas circu·msta11cias os commanclantes propozen-lm ao brigadeiro 
Joaquim de Sonsa PizaJTO 1 para ser seu chefe, como patente superior, o que elle 
ele ooa vontade aoceitou. E ste militar era pouco conhecido elo exercito, porque 
não fez a campanha peninsular; serviu na marinha, e de ahi passou ao estado 
maiot elo exercito, servindo no Brazil nas províncias do Maranhâo e Montevicleu; 
actualmente estava reformado e era governador ela praça ele Chaves, merecenc1o 
o melhor conceito por sua honra e pTobiclacle. J)elibera.raln que cada um dos com
manclatJ:tes ~osse desde logo collocar-se á frente dos seus r espectivos corpos, guar
dando o hlaior segredo sobre o estado elas causas, não só para os soldados o não 
sabe1:em, o que poderia produzir uma anarchia, como os inimigos que estavam 
prox1mos; qtte pela nma hora da noite marchaJ.·ia o exercito para o Porto, for
mado em ti·es colmnnas; a primeira se postaria no campo ela Torre ela .Marca, a 
segunda no .largo da Batalha e a terceira no campo de Santo Oviclio, tenclo a seu 
cargo, a ultima que. ~a.~·chasse, de fazer levantar a ponte do rio Domo, para evi
tar n passagem ao IDJímgo, no caso que, lJresentinclo a r etirada das tropas, os ata
casse na retaguarda; que se enviasse participação :i divisão vobnte em Vallongo; 
:Dnalmente, quo no P orto r esolveriam melhor a estrada que deveriam seguir. 

1 Aliás Joaquim ele Sousa Qucvcclo Pizm:ro, cle1Jois 1.0 yisconcle de Bobeda. 
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qQuasi toclos os habitantes do Porto ignoravam a dissoluÇão ela junta e a de· 
serção elos generaes; é verdade que n'aquelle dia se haviam apenado bestas para 
conduzirem bagagens, e na thesouraria se encaixotava clinheiro e emma,lavam pa
peis, e se havia claelo ordem para que toclos'"'os contingentes que existiam no Por
to, quer ele tropas de primeira linha e milícias, quer: ele voluntarios, se deveriam 
reunir ás onze horas da noite DO .caiD})O ele Santo Oviclio; mas como tambem as
~u_ciosamente se havia espalhado a noticia ele que se ia dar uma acção geral ao 
1~1migo, julgaram-se de cautela e prevenção, e ter no campo aquella força clispo
nivel para reforçar qualquer ponto. Porém quando, pela hora e meia da noite, se 
l~resentiu a marcha elas tropas que vinham de Grijó, e que os habitantes do Porto 
tiveram a certeza que estavam abandonados do governo e elos geJJeraes, e breve 
ficariam sem defensores, uma geral consternação se cliffundiu, que é mais facil 
pensar-se do que escrever -se. Famílias abandona.ram suas casas; os pae& os :filhos; 
estes áquelles; os maridos as mulheres; cada qual procurava salvar-se pam evi
tar a vingança ele um inimigo victorioso sem dar combates; os que tinham quin
tas a ellas se refugiaram, outros pelas casas. dos lavradores seus conhecidos, e um 
grande numero refluiu ao campo ele Santo Ovidio para ac:ompanhar as tropas e 
seguir o seu destino, apenas _com a roupa que traziam, sem cavalgachu·as, e a 
maior parte sem clinheiro. 

«D'este modo acabou, clentro ele quarenta e sete dias, uma r eacção contra o 
nsurpador ela corôa portugueza, a mais bem concebida, fundada na justiça, nà· 
honra, no dever, até n' essn. mesma legitimidade tão altamente proclamada por 
esses mesmos que foram .os motores ele tantas desgraças, tendo a seu favor a 
maior parte elo exercito, todos os recm sos pecuniarios, munições ele g'uerra e b0ca, 
o patriotismo da rica e populosa cidade elo Porto e ele outras mtútas elo reino de 
Portugal, sepultando este malfadado paiz em um pelago de miserias, devendo-se 
aquella dissolução á imperícia tle 1.ms poucos ele homens e á macbiavelica política, 
c:.onduzicla ele Inglaterra por outros; politica tenebrosa, que substitue por toda a 
parte a excepção á r egra, o capricho á lei, a vontade á justiça, o inter esse c~e al
guns ·ao interesse ele todos; finalmente, que toda se funda n'este principio: No in
terior enganar e opprimir; no exterior, enga.nar e invadir. >J 

· A falta de subsidias clocumentaes que expliquem sufficientemente a origem da 
clissoluço.ão da junta. ·previsoria, ahi ficam expostas as reflexões criticas ele uma 
testemunha elos successos no Porto durante o exercício elo mesmo governo. Talvez 
haja extr ema severidade sobre o procedimento ele varias inclividl.ws, que mais 
tarde deram incontestaveis provas de coragem e perícia .nos transes difficeis da 

- restauração ; mas eleve attender-se a que o auctor elas il!Iemon'as escreveu quando 
muitos portnguezes so:ffriam no exílio ou em lugubres presiclios as consequencias 
elo abandono de seus chefes . Ainda assim a opinião de Silva lVIaia não é singular; 
outros escriptores, insuspeitos tambem pela firmeza ele idéas a pró elo constitucio
nalismo, censuram com tanta ou maior acrimonia os ultimos actos do corpo colle
ctivo que se propozera manter os di.J:eitos ele D_- Pedro IV e D. Maria TI; taes 
como José ele Oliveira Berarclo 1, José Liberato Freire ele Carvalho 2, Simão José 
ela Luz Soriano 3, etc. 

Quaesquer que fossem as causas efficientes, é certo ter baqueado o r egimen 
constitucional em 1828, ela maneira como succeclêra cinco annos antes, quando pos
stúa forças militares para. oppor _ao exercito absolutista~. 

. 'L Revista histo1"ica dr. Portttgal, clesàe a moTle do senhor D. João VI até o fi:dlecimento d'o· 
lmperado?· D. Ped1·o. 

2 llifemm·ias com o liitltlo. de .Annaes pm·a ct hist01·ía elo tem1J0 que dwrou a. US1trpação ele D . Mir 
guel. 

3 Hislo1·ia da gue1Ta civil e do · e~tabelecimento do govern? parlamentm· em Portugnl-
. 1 8egm1clo lemos ha pouco n'tm.s curiosos apontamentos1 as forças da nrimeira linha do exer

ctto portuguez, em janeiro ele 1823, estavam distribuidas pelas provincias do centinente e par-
tido do Porto da fórma seguinte: . 

A.lemtE<io - A.ltilheria 3; cavallaria 2, 3, 5 e 8; infanteria. 5, 8 e 17; caçadores 1. e 4 - 4:831 
homens, 926 cavallos ou muares . · 

Algarve-Artilherin 2; infantcria 2 e 14-2:318 homens 18 .cava11os. 
Be!r:t Al~a- Infanteria: 11; c~çaclores_ 9 -1:238 homens, '10 cayallos. _ 
Beira Batxa- Cavallat:m 11 ;. mfante1:1a 20; caçadores 8 -1:28,7 homens, 20t> cavallos. 

• 
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Afóra. cer ca de me~atle elos corpos da priineira linha e varios regimentos de 
milíc ias, estiveram ao serviço do pa1'tido contrario a D. Miguel os constantes da 
seguinte 

Relaçíf,o dos corpos mandados organi!Sar pela junt a provisoria 

Designando os 1·espectivos n ume1·os, distr ictos e commandantes 

Batalhões de volnntnrlos do senhor D. Pc<u·o IV 

1. Porto- Manuel Gomes elos Santos. 
2. Vizcu - Francisco Antonio ela Silva Men 

des. 
3. Vil! a Nova de Gaia- Franc.isco L o1Jcs 

Guimarães. 4: Guimarães - Jeronymo Vaz Vieira. 
5. Tarouca e Moimenta - Luiz ele Sousa Ma

cl1aclo. 
6. Villa Nova ele Foscôa - Antonio J oaquim 

Marçal. · 
7. Montcmór o Velho - Francisco ele Carv-a-

lho. ' 
8. Lamego - Antonio José ela Costa. 
9. Oliveira ele Azemcis- J osé de Pinho e 

Sousa. 
10. Avciro - Francisco Silverio de Carvalho 

Magalhães Sen·ão. 
11. Gouveia- Bento de MomaPortugal Pinto 

e Castanheira. 
12. BaJ:lo - J osé ele Azevedo Pinto ela Fon

secn. 
13. Barcellos -Antonio de Passos Almcicla 

P imentel. 
14. Figueira - Dr. Francisco de Paula. 
15. Sanfins-Manuel ele Sousa Pinto Cardoso 

Montenegro. 
16. Foz e L ordcllo- Francisco Moreira elos 

Santos. 
17. Penafiel - José Pacheco Soares. 
18. Ovar -Antonio Carlos de Mello .e Silva. 
19. Paiva - Joaqu im Feueira de Sá Aranha. 
20. F undão e Paúl- Dr. Manuel J osé Pe

reira Vidigal. 

21. Vianna- Domingos Mendes Ribeiro. 
22. Caminha-Antonio José Xavier ela Si lva. 
23. Fafe - l\J anucl Joaquim Lobo. 
24. Porto (composto ele empregados da poli

cia) -Antonio cl!t Rocha Martins Fur
tado. 

25. Povoa de Lanhoso -Manuel José de 
Sousa. 

26. Draga- J oaquim Gomes ela Silva.. 
27. Leça, Matosinhos, Ramalde e Alcloa.r 

Joaquim Teixeira. de Sousa . 
28. Bemposta, Angeja e Pinheiro - João 

Evangelista Alvares de. Araujo. 

Bn.tnlhõcs de voluutnrios da senhora D. Maria II 

1. Porto - Manuel Antonio Mendes. 
2. Villa Nova. ele Gaia- O mesmo Manuel 

.Antonio .lllendes. 

Co1·po de voluutal'ios ncn.demicos do senhor D . Pedro lY 

Coimbra - Posto que fosse auctorisada a sua 
organisação em port~Lria ele 23 de maio, só
mente no dia 21 ele jc1nho se nomeou para 
commanclaute Manuel Pecho de Mello, lente 
ele })rima em mathematica, e commanelaute 
em segundo Joaquim Antonio de Aguiar, 
lente substituto em leis, os quaes não che
garam a exercer. 

Corpo dos r encs fusilei ros do senhor D. Pedro IY 

Porto (composto ele praças com baixa que ser
viram na guerra peninsular e campanha ele 
Montevideu) -Manuel Antonio Ferreira ele 
Aragão. 

A junta auctorisou tambem que se organisassem companhüts de vohmtarios 
no Porto, uma de cavállaria, sob o commanclo de Ignacio Antonio Vanzeller, ou
tra de atiradores (pessoas curiosas da caça, .como diz o diploma); e uma em Villa 
Nova ele Gaia, composta ele officiaes inferiores de orclenanças d'aquelle clistricto, 
tendó por commanclante Antonio ela Rocha Leão . · 

De um folheto, impresso na officina tY}JOgraphica ele Bulhões, constam os no
mes (parte incompletos), profissões e residencias de 112 indivicluos, quasi todos 
pertencentes ao commereio e o:fficios mechanicos, que se alistaram no batalhão ele 
vohmtarios organisaclo em Coimbra (2 capitães, 2 tenentes, 2 alferes, 2 sarg·entos 
e 10± soldados), distribuídos por clua.s companhias. Estes esclarecimentos, porém, 
não merecem inteira confiança . · 

* 
Pouco depois de embarcarem os principaes caudilhos do partido liberal, cor

-reu a noticia de que as tropas ao serviço ela junta íam tambem ausentar- se do 

Extrcmadnra - Engenheiros; artil heria 1; ·cavalh ria 1, 4, 7, 10 e }2 ; infanteria 1, 4, 10' 
13, 16, 18, 19, 22, 23 e 24; caçadores 2, 6, 7 e 11; po licia-13:986 homens, 1:517 cavallos ou 
muares. 

Minho-Infanteria 3, 9, 15 e 2~ ~ 2:902 homens, 2;J cavallos. 
Porto - Arti lheria 4; infanteria 6; caçadores 10 e 12; policia - 2:179 homens, 62 cavallos 

ou muru·es. . 
'l'raz os Montes - Cnvallaria 6 e 9; infaute ri a 12; cnçaclort')s 3 - 1:811 homens, 596 ca

vallos. 
Somm:wa, pois, o peesoal 30:552 e o animal 3 :.'356. 

· Alem cl'isto havia mts ilhas adj acentes o regimento de infanteria 7 e ob ata lhão de caçado
res 5, cuj a força nito achámos especificada. 
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solo patrio, e por isso o povo, sem distincção de classes nem de idades, agglome
ron-se n o campo de Santo Oviclio e cercanias, como já tivemos ensejo ele dizer, 
l~~ra assistir {t marcha de grande numero de militar es sacrificados pela clubia po
lítiCa, lam entando que se preferisse uma precipitada e vergonhosa fuga, em vez 
de affrontar com denodo e firm eza a sorte elas armas . Os corpos saíram de seus 
~u.arteis ás cinco hor as ~da manhã de 3 de julho, collocando-se na v anguarda o 
brJgadeiro J oaquim ele Sousa Q nevedo Pizarro e o desembargador Joaquim J osé 
de Queiroz, que quizeram compar tilhar os infortunios clQ &xilio entre os officiaes 
e Pr.a.ças ele pret a quem o g overno supremo abandoná.ra. Emquanto estes seguiam 
cammho ele H espanha, expostos a longa serie el e vicissitudes, o vapor inglez Bel
fast levantava ferro com destino a P Jymonth; mas, perdenclo o rumo, foi ele encon
tro a um elos cachopos elo cabo Finisterra, e t eve de arribqr á Cornnl1a, onde se 
demol'ou durante dias , sob a vigilancia das auctoridacles elo r eino vizinho. 

A bordo elo dito navio achavam-se quar enta e oito emigrados portugnezes, con
fornle collig imos ele vari as p erioclicos, alem de seis p essoas de familia e nove famu-
os. Se isto é authentico não podemos affirmal-o, embora corrigíssemos nomes e 

appellidos, t endo á vista el ementos ele todo o ponto exactos quanto a esta parte; 
acres?entando, para melhor elucidação, os títulos com que alguns foram depois 
agrac.Iaclos, excepto os antigos membros elas duas camaras legislativas, pois já se 
Inencwnaram no capitulo v, r esenhas r esp ectivas. Eis a · 

Relação .éJ.os e migrados para Ingla terra 

~·~axquez ele Palmella (vicle lJag. 460). '·'' 
Conde ele Calba.riz ( D. Alexanch·e Domingos 

ele Sousa Holstein). ,x, 
gonde ele Sampaio (pag. 455). * 

onde da Taipa (pag. 464). * 
Conde ele Villa Flor (pa.g. 464). * 
Barão ele Renclufe (Simão ela Silva Ferraz de 

Lima e Castro). ~í' 
Alexanclre Ma1·cellino Maio e Brito. 
D. Alexandre ele Sousa Coutinho. "'' 
Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento (pag. 

454). . 
~ltonio Cabral ele Sá Nogueira. 
~tonio Correia Leitão. 
Antonio Hypoli.to da Costa (depois visconde 

ele Alhos Veclros ). 
D. Antonio José de Mello. 
Antonio de Lima Berredo Praça. 
Antonio Osorio ele Sous<t Cabral e Albuquer

que. 
Antonio Pinto ele Seixas Pereira de Lemos 

( de}Jois visconde de Lemos). 
A ntouio Vi! I ar da Fonseca. 
g andiclo J osé Xavier Dias da Silva. ;<' 

uarte Allen. 
D. Filipp~ de Sousa Holstein. * i?; Fernando Xavi er de Almeida. 
' ·aneisco J oão ela Mata. 

Francisco de Paula de Azeredo Teixeira de 
Carvalho (depois 1.0 visconde e conde ele 
Samoelães ). '·" 

Francisco de Sampaio. ,Xo 

Fx
1
anc5sco Sar~iva ela Costa Refoyos (depois 
Jarao ele Rmvoz). 

Francisco ele Sousa da Fonseca. 
Francisco Xavier da Silva Pereira (depois 

1.0 barão, visconde e conde das Antas). 
Francisco Zacharias Ferreha ele Araujo. * 
J eronymo Collaço. 
João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun 

(pag. 456). ''' 
J oão da Costa Xavier. * 
J oão Manuel ela l::lilva. 
J oão M cndes Braga. 
J oão Nogueira Gandra. 
J or$e V anzell c r . 
J ose Antonio da Silva Torres (depois barão 

do Pico do Celleiro c visconde ela Serra do 
Pi lar). 

José Forttmato F erreira ele Castro. 
J osé J oaquim Gerardo de Sampaio (pag. 457) . 
J osé Maria ele Sá Camello. 
J osé Victorino Barreto Feio. '~ 
Manuel A-ntonio Vellez Caldeira Castel-Bran

co. 
D. Manuel J eronymo da Camara (depois 2.• 

conde da Taipa). * 
Manuel Joaquim Berredo Praça. ,., 
Manuel J osé Mendes (de1Jois barão do Cau

dal). ;'{, 
Narciso ele Sá Nogueira. · 
Roclrigo Pinto Pizarro Pimentel de Almeida 

Ca.rvalbaes (depois barão da Ribeira de Sa
brosa). * 

Thomaz Gn'i lherme Stubbs (depois barão e 
visconde de Villa Nova de Gaia). *' 

Thomaz Pinto Saavedra. (depois barão de Saa-. 
vedm). * 

d Yinte e quatro d' esses inclivicluo s pertenciam aos quadros elo exercito e foram 
emittíclos do serviço p elo gov erno ele D. :lVIig·uel em decreto ele 30 de agosto, 

fi cando ainda sujeitos a p ena judi cial: tres tenentes generaes, dois marecl~aes ele 
campo effectivos e dois gr aduados um brigadeiro graduado, dois corone1s, tres 
tenentes cOI·oneis, quatro majores 

1
tres capitães dois tenentes e clois alferes. Os 

;J.ne partiram ele Inglaterra · para ~ Porto e chegaram á dita cidade no. dia 26 ele 
Jllnho, segumlo consta da Gazeta olficial; clesignâmol-os aqui com astensco. 
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Posto que tenhamos de mencionar os nomes de muitas outl'as pessoas ex:pa· 
triaclas por motivos políticos, convem primeiramente saber como o governo e as 
snas auetoriclades procederam quando o abs?lutismo reaclquiriu predomínio em to
elas as províncias elo reino . 

Officio 

Ill. mo e ex. mo Sl' . - Ás cinco horas ela manhã elo dia de hoj e r ecebi uma participa
ção vocal ela parte elo consul ele sua santidade no Porto, ele que os rebeldes tinham 
deixado a posição ele Santo Oviclio em a noite passada e r etirado para o Porto, 
começando a mover-se iLs dez horas e estando no Porto ás clua.s . Em consequen
cia fiz marchar a guarda avan çada púa os Carvalhos, susticb pelo regimento n. r 8 
ele iofanteria e por ma-is a lguma cavallaria, alem cl 'aquella que constituía a mesma. 
gnarcl a ttvançada; e logo que esta força ocenpe a posição ele Santo Oviclio imme
diatamente marcho com toda a divisão do meu eommanclo, á qual j á est{L junta a 
brigada ele 4 e 7, a occupar todas as posições da margem esquerda ~lo Donro em 
frente elo Porto . 

Não só pelo que deixo dito, mas pelo objecto elo officio j unto por copia elo s~
nhor general visconde elo Peso da Regua, que r qcebi esta noite, v . ex.a com a clt
visão do seu commanclo eleve avançar sobre a mesma marg·em esquerda do Donro, 
ficando na minha direita e em communicação commigo, occupando a sua direita 
Carvoeiro, e ali ordenar todas as di sposições para que, immeelia tam ente que re
ceber participaç.ão minha, de que, em rasão elas posições que occ1,1par a divis~(o 
da vanguarda, v. ex. a possa e deva passar o Douro com a terceira di visão elo seu 
commando, effectuar a passagem e ir cooperar com a quarta divisão elo commariclo 
elo sr. visconcle elo Peso ela Regua pela estt'acla qne vae ele Vallongo sobre o P orto, 
ao mesmo tempo que cu farei os esforços possíveis para passar aquelle rio em Que
brantões ou Avintes com pm>te elas minhas forças, para cujo fim v. ex. a ordenará ás 
embarcações ele que se servir para a sua passagem que ellas fiquem guardadas e 
dispostas a descer o rio pela margem esquerda áquelle sitio para a dita pa.ssagem. 

Previno ·a v . ex .a que este officio é r emetticlci por copia ao sr. general comman
clante ela quarta cliYisão, visconde elo Peso da Regua, com quem v . ex . a se enten
derá, a fim de proteger a sua passagem quando a verificar. 

E stas icléas, verilicaclas em tempo e com a r egular .iclacle necessaria, nos darão 
a posse elo Porto mais promptamente, sem maior effusão ele sangue, e tornaremos 
util e effectiva a força da quarta divisão . · 

D eus g·narcle a Y . ex. a Quartel general em Grijó, 3 de julho de 182!:). =Al
va? ·o X avim· da Fonseca Cm~tinho e Povoas, marechal ele campo commanclante ela 
divi~ão ela vanguarda elo exercito. - litmo e ex.mo sr. visconde ele S . J oão ela Pes-
querra. 

0fficio a que se refere o anterior 

In.mo e ex .mo sr . - Accuso recebido o officio de v . ex. a ele 30 elo mez passado' 
datado em Oliveira de Azemeis, commt1nicanclo-me os felizes r esultados elas ope· 
rações ela divisão ela Vi.mg·narcla elo exercito, que tem a honra ele ser commanclacla 
por v. ex.a, por cujo motivo felicito a v. ex.a por esta occasião . Não será esti·a
nha a v. ex.a a falta ele meios e clesorganisação em que estava a JJrovincia ele 
Traz os Montes quando apenas tinha fi el e obediente a sua magestacle el-r ei à se
nhor D. Miguel o regimento ele infanteria n .0 12, e que depois elos maiores tra
bal~os e desvelos que me tem sido preciso empreg-ar, b em como os .sr s. g·eu eraes 
elas JJrovincias elo Minha e Porto, é qne poclémos conseguir o r esnltado ela acção 
contra o inimigo em Penafiel no 'clia 10 e a organisação cl'esta pequena div-isão 
·denominada a quarta elo exercito, achando-me com ella hoje reunida em marcha 
para Freamuncle para ameaçar o Porto como me for po.ssivel, em attenç.ão ás pe
quenas forças que tenho .Para facilitar ~s operações de v . ex ." sobre o inimigo; 
porém não posso ele manell'a alguma acl1antar -me cl.as altm·as de Vallongo, po-rque 
estanclo as tropas con&titucionaes concentradas na cidade elo Porto, com a ponte 
levantada podem facilm ente clestacar toda a sua cavallaria e umn, grancl e fo rça 
sobre mim para destroçar-me. 
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, . Permitta-me v. ex. a que eu lhe lembre que depois 4e assentes as baterias em 
"V"lla Nova e guarnecida a esquerda elo Domo, seria muito conveniente que pas
s~ssem para este lado em A vintes, ou em outra qualquer parte, uma ou duas di
VIsões, para carregarmós o Porto, porque estou ])ersuadido que n'aquellas cir
cnmstaucias é esta operação que mell10r convem áqnem do Douro. 

Deus guarde a v. ex." Quartel general em o Torrão, 2 de julho ele 1828.
Ill.mo e ex. mo sr. Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Povoas. = Visconde de Pêso 
da. R~guct, tenente general commanclante ela quarta divisão. 

D e creto 

. D evendo-me ser prestado, na conformidade elos estylos cl'esta monarchia, o 
Jqramento solemne de preito o homenagem pelos tres estados do reino, ora juntos 
em côrtes geraes, como a seu legitimo r ei e senhor natural, assim como r ecebe
rem o juramento .que eu lhes devo presta l' na fôrma costumada e solemnemente 
determinada no alvarú eom forca ele lei feito em côrtes ele 9 ele setembro ele 164 7: 
hei lJOr bem destinar o dia 7 d~ corrente para se haver ele celebrar este solemne 
acto no ~·cal palacio ela Aj nela, pelas tl;es horas da tarde, com as ceremonias e es-
tylos costumados em ::;imilhantes actos . . · 

Palacio ·de Nossa Senhora da Ajuda, 3 ele julho ele 1828 . = Com a rub1·ica de 
sua magestade.) ' 

Officio 

l ll. 1110 e ex .010 sr. - D epois da minha corresponclencia elo 1. 0 dejnlho COlTente 
tenho a part.icipar a v. ex.", para o levar {t presença ele el-rei o senhor D. Mi
guel I, o segn.inte : 

. No dia 2 do corrente marchou ·a cliYisão ela vanguarda, seguida pela ter ceira 
chvi: ão, ele Oliveira ele Azemeis até Souto Redondo, porque ali se devia separar 
a terceira divisão, para faz er pela nossa direita um movimento sobre o flanco es
querdo elos i:ebelcles, que se suppunham o·ccupando Grijó, e ao mesmo tempo mar
chava, vindo ele Ave'iro l)ara Ovar, o regimento ele cavallaria n. 0 8, que tinha or
dem ele marchar ele Ovar para a villa ela F eira, a fim ele Banquem· a direita elos 
rebeldes em Grijó . Em Souto Redondo fizeram alto as clivisões ela vanguarda e 
terceira até se reconhecer se os rebeldes occupavam on não ainda Grijó·, e logo 
~ue foi reconhecido que tinham largado aquella posição e occnpado a posição de 
~anto Oviclio, mais foi-te que a ele Grijó, porém que po dia igualm ente ser flan
queach pela direita e pela esquerda, fui com a divisao ela vanguarda oceupar a 
posição ct'e Grijó e roguei ao visconde ele S. João ela Pesqueira que occupasse 
na minha direita uma posição na estrada que 'vae ele Terreiro ou Ferr eiro para 
os Carvalhos, ficando ·assim á minha direita e podendo marchar pelo flanco es
querdo da posição elos rebeldes em Santo Ovidio, e ordenei ao tenente coronel 
Gu ecles, commandante ele cavallaria n . 0 8, que, em vez de lJlarchar ele Ovar pela 
villa ela F eira sobre o :flanco direito elos r ebeldes em Grijó, marchasse ele Üvar 
pela estrada que ·vae ao Porto e ameaçasse o flanco direito cl'elles, que tinham 
occupaclo a posição ele Santo Ovidio . Na manhã elo clia de hoje, quando marchava 
a reconhecer a posição de Santo Ovidio, tive uma participação vocal elo consul 
ele sua santidade no Porto, Guerner, que me dizia que durante a noite tinham 9s 
rebeldes, das dez horas até ás duas, retirado ela posição de Santo ü viclio para o 
Porto todas as suas forças e tinham evacuado o l:'orto pelas estradas que se cliri
g~m a Guimarães e a Braga, e tinham desfeito a ponte. Immecliatamente dirigi ao 
Vlsconcle ele S. João da P esqueira o officio por copia A com o officio _ela copia B, 
qne durante a noite tinha r ecebido elo visconde elo Peso da Regua, por me pare
cer não só util, mas necessario, que a terceira divisão ·fizesse este movimento. 
Marchei com a divisão ela vanguarda,- que· já se achava r eforçada com a brigada 
ele 4. e 7, e durante ~ marcha fui certificado pela vanguarda elo que vocalmente 
rue tmha mandado elizer o cons11l ele sua Si_l,nticlacle ; fiz empregar todos os bar
cos da margem esquerda elo Donro em Villa Nova e fiz passar logo toda a 
guarda avançada ela divisão, batalhão de caçadores 8 e trinta cavallos, e saírem 
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fóra do Porto na clirecção elas duas estradas, e logo a primeit'a brigada de inf'an
teria e a meia brigada de artilheria elo commanclo do ca.pitão Guerreiro; e du
rante esse mesmo· tempo em qLle mais barcos se apresentaram, fiz passar a se
guncla brigada ele. infanteria e a brigada de 4 e 7, ele man0ira que aquella sa,íu 
igualmente para a estrada que vae a Braga, e á brigada ele infanteria 4 e 7 or
rlcmei que occupasse o quartel ele Santo Oviclio e fizes se a guarnição ela ciclacle, 
mandando logo guardas para todos os estabelecimentos, e fi z passar tambem a 
cavallaria da segunda brigada para patrulharem na cidade, porque os presos da 
casa pia tinham arrombado as portas e se tinham evadido e alguns pegado em 
armas , diziam, em nosso favor. L ogo immecliatamente passei eu com o meu quar
tel mestre general e ajudante ele orclens, l)OÍs tinha logo no principio elo embar
que ela g uarda avançada feito passar o ajudante general, e fui verificar a boa or
dem em que tudo estava, devido muito á brigada ele cavallaria elo comm·anclo elo 
<.;Onde de S . Lourenço. Finalmente, ás seis horas da tarde tinha passado tam
bem a brigada de artilheria, bagagens, e a primeira brigada de cavallaria; vindo, 
portanto , a fi car na cidacle a brigada de artilheria, a brigada ele infanteria n .05 4 
e 7 e as dLlas brigadas de cavallaria, menos a força d 'estas que foi para a frente 
em r econhecimento elos r ebeldes . Portanto occupa a divisão da vanguarda a ci
dade do Porto e todas as estradas que dir igem a Guimarães, Braga e V allongo 
a 1 ~egua de distancia. 

E necessario que eu diga a v. ex .a que durante a minha presença no embar
que r ecebi um: ofiicio elo juiz ele fóra dos orphãos e do ill. 1110 senaclo da camara~ 
cujos OJ.:.iginaes r emetto, porém nenhum se me apresentou senão depois que éntre1 
no quartel que me destinaram , e n' essa occasião os intiruei em nome .de el-rei o 
Renhor D . Mig uel, e instei para me ajudarem em tudo quanto é do real serviço 
do mesmo augusto senhor . . . 

T êem-se apresentado durante o embarque e depois cl'elle officiaes ele corpos 
ele linha e ele milícias, offi ciaes inferiores e soldados, que excedem o numero · ele 
duzentos, e ámanhã se espera maior numero. Junto ::t mm·gem elireit~ elo rio dei
xaram duas peças ele 3 com suas munições competentes, tudo em estado ele se 
fazet• uso, e no quartel ele Santo Oviclio, seis peças ele ô, de 4 e ele 6, toclas en
cravadas; no trem, no sitio do Oiro, ele que ámanhã se vae tomar conta, me di
z em deixaram tudo . 

Dizem, e eu creio, que todos os que de Inglaterra se reuniram aos rebeldes, 
embarcaram hoj e no bar co ele vapor e saíram a barra com os membros elo gover

·no, e só Stubbs ía commandanclo a tropa, que marchou para o .lVlinho ; outros 
querem que tambem elle embarcasse . 

lVIanclo este expresso com estas noticias, e logo que tenha outras ámanhã farei 
ex pedir outro. 

Deus guanle a v. ex .a Quartel general no Porto, 3 ele julho ele 1828 . - IIJ.mo 
e ex . mo sr. conde de Barbacena, Francisco .= Alva1·o Xavie1· de~ Fonseca Cmttinho 
e Povoas) marechal de campo, commanclaute da clivisão ela vanguarda do exerci to 

Officios a que se refere o anterior 

1.0 

Ill. mo e ex.mo SL -As tro1)as facciosas acabam ele saír d' esta cidade, a qual 
se acha igualmente abandonada pelas auctoridacles locaes, a não ser eu, que pe la 
seg1mcla vez r euno todos os primeiros empregos da mesma, por me serem devol
vidos pela lei e por evitar a confusão e desordem ; no emtanto não tenho for~a 
physica e armada para defender os estabelecimentos publicos e conter os exces
sos com que podem ser offencliclos os cidadãos paci:ficos ; e por isso rogo a. v . ex. a 

que não r etarcle a en~rada ele qualquer corpo regular, que, coadjuvando a policia, 
possa salvar os cleposltos reaes, manter a tranquilliclacle, guardar as prisões, que 
podem ser arrombadas, e finalmente prevenir os horrorosos. attentados que são de 
esperar sem força armada que contenha os excessos . 

Eu me submetto ás ordens ele v. ex . a, a quem Deus gn.arcle . - 111. 1110 e ex .mo 
sr . Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Povoas. = O jniz ele fóra e dos orphaos, 
J osé de Se?J?Ct Fa1·ia de Fina e Almeidcb. =Porto, 3 de julho ele 1828. 
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2.0 

Jli.mo e ex. mo sr . - A in . ma camara da cidade do Porto gostosa e sinceramente 
se apressa a gosar da mtú distincta honra de dirigir-se a v. ex .a por este modo, 
emq:1anto o não póde fazer pessoaln1ente, a offerecer a v. ex.", hem como a todo 
0 . bnoso e fi el exercito portuguez, em seu nom e e no de todos os-habitantes d'esta 
Cidade, que ella representa, todos os bons officios e serviços que se acham ao seu 
alcance, para que todos os honrados E5 >'erdacleiros portugnezes, que porventura 
ele ~ortugal e particularmente d'esta cidade estão n'ella entrando, possam ser re
cebidos com aqu ell e acolhimento e cligniclacle que merecem; pelo que roga a v. ex . a 

esta mesma ill.wa camara se cligne expedir-lhe as suas ordens so bre o modo como 
eleve ser aquartelado o mesmo exercito, e s·obre tudo o mais que quizer determi
nar-lhe. 

Deus guarde a v. ex . a Porto, em camara extraordinaria ele 3 ele j ulho de 
1828. - III."10 e ex . mo sr . general em chefe elo exercito ela realeza. = O juiz de 
fóra dos orphãos pelo civil, José ele Se1-pa Fa1·ia de Pina Almeida=D. Antonio 
ele Amo1·im da Guma Lobo=João jJ!fonteiro de Cm·vallw=João Felix de E1·ito e 
Boztsa. · · 

Banclo 

· Quartel general da clivisfio da vanguarda do exercito. - Porto, 3 de julh'o de 
1828. 

1.0 O sr. general commandante da divisão ela vanguarda elo. exercito de ope
l:ações faz saber aos habitantes elo Porto , em nome ele sua magestade o senhor 
J?. Miguel I, que dará protecção a todos, e não permittirá vinganças contra o par
belo supplantado, porque desde . es te momento em diante todos· se devem conside
rar }Jertencer á mesma família portugueza; na cer teza de que a lei vae punir os 
que favorccm•am a r ebeldia, mas só a lei e os seus executores, e j amais outra al
g-uma pessoa que não t enha missão, nem commissão . 

2. 0 As tropas da divi são do seu commanelo são fi eis a sua magestade o senhor 
D . Miguel I, são subordinadas, e são bravas e valorosas no campo da batalha. 
Tropas taes não se elevem manchar com similhança elas tropas elos rebeldes ; estes 
não respeitavam os clireitos dos habitantes i estas t ropas, porém, vem segurar os 
seus direitos i é por isso que o sr. general espera não ter queixas contra aquelle~ 
que metteram em fuga os r ebeldes, que tudo espoliaram, que tudo saqueàra.m. E 
portando-se obedientes e protegendo os bons, sem perseguirem os maus, e dei
:x:~nclo o seu castigo aos executores da lei, que farão igualmente um clistincto ser-
VIÇO a sua magestade . · 

3 . 0 O sr. general faz 1mblico a todos os soldados que se foram apresentar ás dif
ferentes tro}Jas do seu commando, e como taes devem ser consideradas, e se 
acham dispersas n 'esta cich-.de, se apreseutem no quartel general n 'esta cidade elo 
Porto, para serem consideraclos como apresentados . = José de A ze1·edo Pinto, aju
dante general da divisão. 

Orclent ele d ivisão 

· -0 general visconde de S. J oão da P esqueira, governaclor das armas da Beira 
Baixa, commandante da terceira divisão elo exercito de .operações, lembra nova
mente ás bravas tropas elo seu commanclo a subordinação e disciplina que con
stantemente têem manifestado, com a maior; obecliencia a sna magestade o nosso 
rei o senhor D . Migtiel I. · · · 

O general tem observado que nenhum roubo ou violencia tem commettido con
tra os portuguezes por onde tem passado a divisão, e lembrar-lhe novamente seus 
deveres seria suppo~· a divisão possuída de outros princípios e conclucta do que a 
c?n~tantemente observada nas differentes marchas . Continuação ele subordinação, 
c11sc1plina e amor a nossos prine.ipes e valor nos combates é o nosso dever. 

O castigo dos maus fica aos magistrados, com a app licação das leis. A mesma·
?onclucta, a mesma obediencia e a mesma corag·em para clebellarm os de toclo os I 

1nimigos elo nosso r ei e da nossa infeliz pati-ia, massacrada pela ambição militar, 
r ebelde e insnbordina cla. .. 
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Viva el-r ci o senhor D .. Miguel I, e vivn, o bravo exercito obediente, c vivalll 
os fieis e honratlos habitantes elo · Porto. 

Quartel general no P orto, 3 ele julho el e 1828. = Visconde de S. J oão ela Pes· 
qu-<Ú·a, commanda.nte ela terceira clivisão. 

Officio 

[N ° ü rese rvado) 

Ill.tr.o e ex."'0 sr.-Tinha dito a v . ex . a em um elos meus officios que se jul
gava que o marquez de Palmella tinh~ levado a lguma commissão para sua alteza 
do gover~o inglez ; como era uma noviclade que se espalhava, julguei (ainda que 
lhe não dei muito credito) participai-a. 

Hoje, porém, segundo as noticias que tenho, creio que o marquez não ::;ó não 
foi encarregado de cousa alguma, mas até não saíu muito bem com o governo in
glez, o. qual se acha composto ele gente que não póde approvar a conclucta infame 
do marquez.. · 

O marquez não só fez o mal em Londres, mas quiz comprometter o resto elos 
empregados portnguezes nos outl•os paizes, c"reio que aconselhando-os a faz er o 
que elle fez, e assim o conseguiu do Barbosa e (o que mai s me admira) elo Lima, 
que es tá na Hollancla. · 

Em Inglaterra e aqui nm pouco se acreditou, e acredita, que a r eYolução do 
Porto ía e vae adiante; eu tenho feito persuadir a impossibilidade cl'isso, e cle
monstrei aos ministros o perigo que corl"ia a Europa no caso cl'clla vencer c se. 
reconhecer a r egencia. O resultado, espero, -coroará as minhas esperanças, c, sendo 
assim, é provavel que muit.o menos di:fficTuclades .se encontre, e que se possa ar-
ranjar tudo com as outras potencias. . 

Espero instrucções ele v. ex. a para })Oder fazer alguma consa; entretanto lhe 
rogo quei,ra por mim, beijar a mão a sua alteza, a quem desejo as maiores for
tunas . 

D eus gnarcle a v. ex. a Paris, 3 ele julho ele 1828. - lll."'0 e ex. mo sr. visconde 
de Santarem. = Concle dct Ponte. 

Officio 

Ill . mo e ex. mo sr. - Hontem, 3 elo corrente, entrou o general Povoas com as 
tropas leaes ele sua magestade fidelíssima n'esta eiclade do Porto: eu me achava 
com o visconclc elo Peso ela Regua em Freamunrle, distante cl'esta cidade 6 leguas ; 
é então que circulou a noticia c1'es ta <mtracla, seriam quatro para as cinco h01·as 
da tarde ; e concordei com o mesmo visconde elo Peso o quanto ser ia necessario 
o eu a.pre:sentar-me aqui para r egular o governo interior, com o qual o general 
commanelante ela divi são se não poderia entreter, attendendo ao muito que tem a 
fazer nas disposições que tem n. determinar na divisão elo seu commanclo : parti, 
pois, para esta cidade, aonde cheguei ás onze horas ela noite, mas com a tcnção 
ele tornar a saír ontra vez ·a tomar o commanclo ele uma brigada ele que me coube 
o commando cl' ella na qum·ta divisão elo exercito ele operações; e n 'esta-parte, que 
foi o mesmo que concordei com o referido vi sconde elo P eso, verei se o posso r eali
sar por estes clois dias, apesar elo meu logar ficar ali preenchiclo por homem digno do 
mesmo commando. Agora que eu saí ele Fre~;~.mtmcle , quatro para as cinco horas da 
tarde elo dia 3, toda a quarta clivisão se achava em movimento para Vizella, e o 
meu commanclante adiante com a cavallaria a fazer os necessarios r econhecimen
tos; seguia-se .o visconde ele Santa Martha (voluntar.io n'esta divisão) com uma 
divisão ligeira na vanguarda, ele flU e no mesmo dia tinha tomado posse, e atraz 
cl'este marchavam a,s duas brigadas e varias volunta.rios r ealistas, e ás bagao·ens 
lhes tinha ordenado marchar para a Lixa, e isto porque tenclo evacuaclo os r~bel
cles o Porto, se dirigiam para Santo Thyrso e Alfena, e que segtliam a estrada 
de Guimarães, e o objecto ela referida marcha ela quarta divisão era então tomar-

\ lhes a vanguarda, entretanto que era natmal que as tropas elo Porto fossem na 
sua retaguarda, como com e:ffeito foram . 

Por varias noticias que se encontraram a r espeito da fuga do.s r ebeldes, diz-se 
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qu e ellcs se encmninham para Valença, a fim de passarem á Galliza, e por isso 
D. Alvaro, como general ela proYincia elo Minho, e que tambem estava presente 
ao principio elo movimento ela divisão, marchou tambem na vanguarda, a fim de 
se ~cliantar e dar na sua província as providencias que julgasse nccessarias para 
os Impedir na fu ga. O que h1do tenho a honra ele participar a Y. ex. a 

Deus guarde a v . ex . a Porto, 4 cJe julho ele 1828. - In.mo e ex.mo sr. conde 
de Barbacena, Francisco. = Gabriel Antonio Frranco de CastT01 governador das 
armas do partido do Porto. . . 

O:ffi.cio 

lU. mo e ex. mo sr.-Tenho a honra de remetter a v . ex. a, para sei·em presen
tes a sua mag·estade, as inclusas copias do offi cio que o chamado conselho mi litar 
ele ~lmeida clirig·iu ao coronel aggregaclo ao r eg·imento de milicias ela Covilhã, An
toniO Freire Cortez1 que commanda voluntarios, em pregado no bloqueio ela mesma 
praça, e· ela resposta que este digno official lhe deu, tratando aquelles rebeldes 
co:m o cles]Jrezo e irrisão que elles merecem . 

Todos os dias desertam soldados ela praça para as tropas fieis; entretanto a 
sua rebelde guarnição ainda não quiz ceder, mas ha ele faz el-o, como espero, 
quando cheguem pa1:a apertar o cerco as tropas que para elle destinei, e que por 
±alta de armas e munições não têem ido há mais tempo. 

Deus guarde a v. ex. a Quartel general em Lmnego, 4 ele julho ele 1828.
ll!.mo e ex.1110 sr . conde ele Barbacena, ]'rancisco . = Agostinho Luiz da Fonseca~ 
tenente general e governador elas armas. 

Officios a que se 1•efere o anterior 

i.• 

Ill."' 0 sr.-Tendo constado no conselho militar que v. s.a tem embaraçado com 
as guerrilhas elo seu commanclo que os ]JOvos ele Freü1ecla e Castello Bom se 
tenham prestado com as rações ele cal:ne que lhe foram requisitadas, am.ea
çaudo aquelles poyos que seriam queimados se mandassem para esta praça as 
:mencionadas rações; assim eomo o terem sido arru inadas algumas farinhas per
tencentes i mesma praça: o mesmo conselho faz saber a v. s.a que, se dentro em 
t:_,es clias não apresentarem aqui os juizes elos referidos povos as mencionadas ra
çoes, como o s'erem entregues nos mesmos moinhos as farinhas, uma força militar 
marchará sobre Freinecla, e elos bens de v . s. a e fructos serão· inclemnisaclas as 
rações exigidas áquelles povos. 
· Deus guarde a v. s.a Quartel em Almeida, em conselho militar, 29 ele junho 
ele 1828 . = Sebastião José de J.Vlím1 brigadeiro governaclor =Antonio José Soa1·es 
B o?·ges, brigadeiro gTaduado, commanclante ele infanter ia n . 0 15 =Antonio Pe?·eú·a 
ele B1·ito) coronel elo regimento n. 0 23= Fmncisco Antonio Santiago} major elo regi
mento n .0 15=Antonio Alves da Silva) major elo 23 = Ignacio P e1·eím de Lace1'
da) major ela praça = Thomaz Joaquim éle 01·daz 1 major elo regimento 11. 0 15.
IU. mo sr . Antonio Freire Cortez. 

2 .0 

IJtmos srs . -Accuso r ecebido o officio feito em conselho militar na praça de 
Almeida, , e que o mesmo conselho militar me envia com data ele hoj e, 29 elo cor
rente, e sobre o seu conteúdo elevo levar ao conhecimento elo mesmo conselho o 
seguinte : qu:e a força que anela debaixo elo meu commanclo não são guerrilhas, como 
esse conselho militar mal entendiclamente lhe chama, mas sim voluntarios realistas, 
q~1e defendem o melhor elos r eis, o senhor D . Miguel I, e ao mesmo tempo a na
ça? que lhes .cleu o berço , a fim ele se verem livres ela facção militar que os op
prnue, e ela qual esse conselho militar se t em feito socio . Se o conselho militar 
ele Almeida tiyesse lido com reflexão as procbmações de sua mages tacle, qu~ eu 
para ahi tenho mandado, seguramente teriam entrado nos seus deveres, vmclo 
render-se perante o melhor elos r eis, que .esUL prompto a perdoar-lhes, conforme 
as proclamações que inclnsas r emetto e tEJnho já feito apresentar n'essa praça 
por diffcr entes vezes . 
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Emquanto ~í.s ameaças que o mesmo conselho me faz, sobre o ir tirar generos 
á minha casa de Freineda, elevo dizer-lhe que nada me assusta, porque tendo eu 
offertaelo a minha v iela para a elefeza elo melhor elos reis, pouco me ünportam al
guns alqueires de pão que o conselho ali possa mandar buscar, :ficando na certeza 
que eu, para dar mais pressa á commissão do conselho, verei se posso ali ter al
guma gente, a fim de lhe medir os generos que o conselho ali mandar buscar . 

Não julgue o conselho que eu tenho ameaçado aquelles povos de os queimar i 
a força r ea,lista não lhe é preciso usar ele taes ameaças, basta a voz elo r ei, que 
elles effectivamente ouvem, e ela qual se não afa~tam . Pinhel, lVIalparticla, Villar 
Torpim, Reigacla e Escalhão têem, sim, sido saqueaclas pela força elo r egimento 
n.0 15, e agora venho no verdadeiro conhecimento ele que tudo têem sido decisões 
elo conselho militar de Almeida. 

Finaliso, certificando ao conselho que os povos ele Portugal só recebem ordens 
elo seu soberano, e não de conselhos militares . 

Deus guarde o conselho militar de Almeida. Quartel ela Ponte do Coa, em 29 
ele junho de 1828. = Antonio FTei?·e Cm·tez da Fonseca1 coronel commanclante dos 
voluntar ios r ealistas de Cima Coa. . 

Está conforme. Qt1artel general em Lamego, 3 ele julho de 1828 .=111anuel 
Firrnino dct Trindade} secretario do governo. 

Oflicio 

Ill.mo e ex:. mo sr.-Em outro officio ela mesma data ele hoj e disse a v. ex. a 
que escrevia em separado a v. ex . a a respeito elo batalhão ele caçadores n . 0 6. No 
dia 4 elo corrente se me apresentou o quartel mestre elo batalhão n . 0 6 a pedir-me 
licença para me apresentar aquelle batalhão, que tinha abandonaelo os r ebeldes e 
desejava fazer parte elas tropas fieis ao senhor D. Miguel I. Eu lhe disse que 
muito apreço fazia ela resolução elo batalhão, e que fosse conduzil-o á minha pre
sença. Apresentou-se horas depois, e lhe fLti passar revista, clizenclo-lhe quant<;> 
sentia em louvor de sua del iberação, e lhe fiz ler o decreto ele el-rei e quantos 
documentos convinha elles ouvissem ler, e no fim dar vivas a el-r ei o senhor 
D. Miguel, o que :fizeram com grande enthusiasmo. Mandei tratai-o como aos cor
pos elo meu commando, retirar-lhe o cartuchame e deixar-lhe tudo quanto mais tra
ziam, e OJ'clenei ao quartel mestre me fizesse a exposição IJOr escripto que vocal
me,nte me tinha feito. Ella acompanha este officio, bem como o ma}Jpa n. 0 1 ela 
força apresentada. Verifiquei pela Gazeta que traziam a especie que designa elos 
sargentos promovidos. Esta acçã.o por si se recommencla. J.Ylandei hoje unir-lhe as 
praças que tinha no deposito, e formou a força elo mappa n. 0 2, assignado pelo 
capitão do batalhão ele caçadores n. 0 8, Ricardo Antonio Paulo Soares, a quem 
nomeei para o commanclar em marcha até Coimbra, e informar o tenente general 
commandante ela primeira divi são, e tendo-se até ali comportado como é ele espe
rar, continuar a marcha para Lrsboa a· apresentar-se a el-rei nosso senhor, que 
-manclad. o que for servido, e eu conto não encontrar a sua real vontade. 

Deus guarde a v. ex.~ Quartel general do Porto, em 5 ele julho ele 1828.-
111. 1110 e ex."'0 sr, conde de Barbacena, Francisco. =AZ.va1·o Xavie1· dct Fonseca 
Coutinho e Povoas. · 

Docutnentos a que se re.fere o officio supra 

Exposiç;ão 

Ill. 1110 e ex. mo sr. - É elo meu dever levar ao conhecimento ele v . ex. a as c.ir
cumstancias que occorreram na saída elo batalhão ele caçadores n . 0 6, a que per
tenço, ele Santo Thyrso para esta ci.dacle na madrugada elo dia 4 elo corrente, com 
o fim ele r eunir.se á tropa qne fielmente tem clefencliclo o nosso augusto soberano 
o senhor D . Miguel I, r ei absoluto ele P01;tngaL JiL muito tempo havia que os offi
ciaes inferiores cl'este batalhão, debaixo elas minhas per suasões e elo sargento aju
dante José Ignacio Ribeiro, ambicionavam uma occasião favoravel para pôrem em 
..pratica seus lou vaveis desejos; porém a vigilanc]a ela officialidacle estorvou por 
mlútas vezes poder -se totalmente fazer conhecer aos soldados o caminho ela honra., 
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kois que chegavam a levar para os seus quar tei:; aquell cs de qn em mais c1cscon-
avam1 ve1·bi gratia o commanclantc ao srtrgento :J:judante 1 os capitães aos primei

ros sargcntos1 etc. 1 c para deixar por nmn ve~ provados os bons sentimentos da 
mesma classe1 digo a v . ex.a qne1 tendo sido despacha.clos alferes dois cadetes e 
tres sargentos1 sendo o prim ei ro o sargento quartel mestre Antonio J osé "Ribeiro, 
e os peimeiros sarg·entos Antonio José da Cunha e Sebastião Bazilio da Silva1 
estes logo que o r eferido sarge11to ajudante lhes apontou se1· occasifio de principia
rem a trilhar o caminho da honra, se dceidiram de tal fó rma, que muito o coadju
varam no arranjo do batalhão para a .retirada que se effeituou, ti rando voluntaria
mente as bandas, etc . Seriam dez horas da noite do dia .3 do con ente quando o 
referido sargento ajudante, reunindo todos os officiaes inferior es) lhes fez conhecer 

. qne, por se achar o batalhão acampado na retaguarcla de toda a tropa1 lhe parecia 
ser _occasião ele se pôrem em pratica os Lons clesejos que a todos assistiam; e com 
effe1t01 tendo-se assentado n 'isso1 marcharam logo ~ada qual á9 suas companhias1 
a quem fi zeram saber as nossas deliberações, alcnnc~mclo em resu·ltatlo o ouvirem 
elas fil~iras ser essa a sua vonLacle1 <wrrendo logo t~m-a parte cl' elles a abraçarem 
0 refendo sargento ajudante, e este a fazer-me participa~~ões voluntm:ias de tudo 

l
que. se .!:?assava,_ e praticando com a maior activ~clacle ,quae~qn?r. insinuaçqes que eu 
~es faz1a. Emfim 1 ex.mo sr., os relevantes serviços c1 este mchv1duo merecem a bc

Digna attenção de v . ex.a, pois que em muito pouco tempo formou o batalhão a 
01'dem1 fez can egar bagagens1 recolher os piquetes (para cujo fim teve de vencer 
a~~;um as diffi culdacles)1 tomou guias1 etc. Achando-se tudo assim disposto1 e sendo 
cllsso avisado o commancbnte, mandou chamar o sargento ajudante, a quem per
guntou o que havia, e sendo por elle informado ele quaes eram as nossas tenções, 
8? poz em fuga com todos os officiaes, e nós com o batalhao em marcha para esta 
C1clade1 onde chegámos e tivemos a honra ele apresentar-E.os a v, ex.", ele quem 
esperãmos o alto patrocínio . 

Porto e quartel ela Torre da JYiarca1 5 ele julho ele 1828. =José elos Santos, 
quartel mestre de cacadores G. 

> 
N .0 1 

Praças de c:tue se compõe o batil.lbão de c·açadol:es n. 0 6 

Pagador 11 quartel mestre 1, sargento ajudante 1, sargento quartel mestre 1, 
corneta mór 1, primeiros sargentos !\ segundos sargentos 6, fhrrieis 5, cornetas 
3) cabos, .anspeçadàs e soldados 112; todos 136. 

N . B. Existem mais 1 cabo e 1 solcla.du de cacadores iL0 10) e 5 'soldados de 
caçadores n. 0 (). , 

N°2 
Forga do batalhão de caçadores n .• 6 em 6 de julho de 1828 e com que mal:'cho. 

da cidade do Port~ 

. Pag-ador 1, quartel mestre 1, Sfl,rgeuto ajudante 11 sargento quartel mestre' 11 

pruneiros sarg-entos 5, segundos sargentos 7, furrieis 3, corneteiro mó r 1, corne
teiros 41 cabos1 fl,nspeçadas e soldados 148; todos 172. 

O:fiicio 

. rn.mo e ex .1110 sr. -- Hontem pm·ticipei a v. ex .a qne ell acampava com a di
VIsão do meu commanclo em Vallongo, e hoj e, saínclo d'aguella villa, to mei 1.t mi
nha esquerda sobre Carneiro com intenção ele ficar em Santo Thyrso, que era a 
estrada que tinha seguido uma elas cclumnas dos r ebeldes ; mas1 como soubesse 
durante a marcha ele hoje que elles tom aram as estradas e:i:n chrec~ão a Barcellos, 
Ng-undo o que parecia, me resolvi voltar mais sobre a minha esquerda para Villa 

ova ele Fama.licào, onde conto ir ficar hoj e. E tanto maior motivo tenho para 
este ~ovimento 1 porque tive participações que o g-eneral visconde do P eso ela Re
gLla tmha baixado com a divisão do sett commanclo sobre Guimarães ou talvez 
Braga. Em consequencia d'essas no ti cias tenho avisado o general Povoas para que 
faç-a avançar as forças elo seu commanc1o pela estrada que elo Porto conduz a Ba.r
cellos1 porqne elle ti con no P orto, onde talvez n,inda hoj e não stdsse. Têem-se-me 
apresentado immensos soldados e tres officiaes dos r ebeldes ele cliffcrentes corpos 1 

,10 

• 
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e q~1e vou mandando em escolta~ para o Porto. T odos dizem o estado de desor
dem em que m<orcham aqnella.s tropas, sem ge1aeraes, e todos entregues a seus 1'6-

morsos e ·destino. Immensos elos voluntarios elo Porto têem ig ualm ent e abandonado 
a tropa l'ebelcle e ::melam vagando pelos bosques, e pagando alg uns aos paizanos 
para os · encaminharem a logares de segurança. Alguns soldados que se nos apre
::;entam dizem que tinham grandes r eceios ele deixarem seus chefes, que os .illu
cham, e que gexalmente entre elles pretendiam entrar· na Galliza. O que tudo lev0 
á presença de v. ex .a para conhecimento de sua magestade. 

D eus g narde a v . ex .a Quartel generaL em Carneiro, 5 ele julho ele 1828.
IJl.mo e ex . mo sr. conde de Barbacena, Francisco.= Visconde ele S. João da Pes
quei1'Cl~ ·commandante cb terceira divisão. 

Pro cla:n.1.a•çi'Lo 

Bravos, leaes e valorosos portuguezes, que tão nobre e fi elmente haveis mos
trado {t Europa e ao mundo a firm eza ele vosso caracter, e a nobreza de vossas 
almas e ele vossa conclucta! eu vos felicito como camarada vosso e vosso gene· 
ral! eu vos dou os parabens por se achar acabada a nossa honrosa expatriação. 
Sim, portuguezes, o caminho da honra foi sempre a vossa vereda ; o valor, a {1cle
liclacle e a coragem são heranças ele nossos paes, porém jamais vos haveis clistin
guiclo tanto, como quando clebcllastes a famosa hyclra ele cem cabeças1 que ou
tr'ora dominava e assolava a nossa querida patria. A lembrança ele um soberano, 
legitimo herdeiro ela corôa ele Portugal, e a quem uma astt1ciosa e fraudulenta 
facção tambem fez viajar pelas cô1·tes da Europa, foi quem me obrigou· a chamar
vos ás armas, e vós promptos e obedientes á minha ordem não dL1viclastes sair 
ao campo ela homa pa1·a defender seus · inanferi v eis direitos, e a prefm·ir a hospi
talidacle de um pai.z estranho ús delicias de vossas casas e ele vossas famílias. 

Não é só em destruir cidades, escalar praças e vencer nações que se alcança 
a verdadeira gloria, porque muitas vezes o orgulho e a ambição é que conduz as 
armas a taes em prezas ; porém, vós que só qu eríeis defender e sustentar os direi
tos elo vosso legitimo monarcha, e fazel-o subir ao throno, que por tantos e tão 
justos motivos e r asões lbe pertencia1 haveis por isso mostrado ao mundo o clis
tincto grau ela vossa honra e ela vossa fir1eliclacle. 

Agora, pm;ém1 que ã perfida facção j az no abysmo cl'oncle surgiu; agora, que as 
tenebrosas nuvens que eclipsnvam o solo portnguez se acham di ssipadas ; agora, 
cmfim, CJ:Ue o ·muito alto e poderoso senhor D. l\:liguel I empunhou o sceptro da 
morim"Chia, é tempo de se acabar o nosso cl esterro : em breve i1•eis colher os lou
ros que vos são devidos, e gosar na cara patria que nos cleu o ser, cl 'aquellas leis 
sabias, justas e suaves que o nosso adorado r ei e senhor nos tem preparado. 

As côrtes mandadas convocar, depois ele ter em investigado escrupulosa e pTo
funclamente as instituições e leis funclam entaes da monarchia portngueza, c1 ecicliram 
unanimemente a legitimiclade elo nosso monarcha ; porém nós, sómente g t1iados pela 
rasã.g e pela justiça, já ha muito o haviamos acclamn clo com as armas na mão. 

E por isso que vos dou os parabens, ó nobres e fi eis portug nezes1 que me ha
veis seguido; nnnca a, vossa obediencia foi mais justa, mais acertada e mais hon-
rosa . • 

E ste mesmo senhor que faz hoj e as delicias ela nossa quel'icla patria., por isso 
mesmo que é dotado elas mais altas, snblimes e relevantes qtlaliclacles, não deixará 
de olhar com agrado para a vossa fidelidade, obecliencia e conclucta. 

A vós e a mim pertence offer ecermos-lhe de novo nossos braços e nossas vidas 
para defendermos em toda a IJarte onde for preciso a sua r eal e angusta pessoa e os 
direitos inauferiveis elo seu feliz reinado . Uma perfida, t emeraria e cobarde fac
cão militar, aproveitanclo-se ela di stancia em que ficava elo throno, onsou levantar 
~ grito da r ebellião na infeliz ciclade elo Porto; porém pouco tempo lhe clnrou a 
sua ephemera audacia, porq'nanto as sabias e promptas medidas de sua mages
tacle os fez immecliatamente abandonar aquella eiclacle, e por lá anelam os cele
'bres campeões ela tyrannia dispersos e foragiclos1 sem aehar onde possam escon
der a sua . temeridade G verg·on h a . 
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.Nobres e leaes portnguczes, que formacs a· brava c dcU"O clacb. divi são reali sta 
na Hespanha, e que cu tive a honra ele commandar! Nunca me lemLron mais o 
Y_o sso valor; estou certo que nunca vos custaria tanto a separação ela nossa que
l"lda patl'.ia. 

Vós e cn vamos entrar em Portugal, e o céu queira que já. por H não haja 
van~alos; porém, se acaso a sorte permittir que os .haja, desde já vos convido para 
})edmnos todos a sua magestade el-rei nosso senhor, para que nos dê a g-loria e 
a honra de formarmos a vanguarda do exercito .realista. 

A gloria elo soldado portuguez é dar a viela pelo seu soberano, e quanto mais 
ella se arrisca, maior é o seu enthusiasn;w : assim, valorosos camaraclas, contao 
se~lJre com a minha pessoa, que eu contarei comvosco, e nunca percaes a nobre 
e iiel conducta que sempre haveis segttido e mostrado; conheça a Em·opa e o 
llln~do inteiro, que, se ha um punhado de traidores e r ebeldes em Por~ugal, ha 
1Un1tos milhares ele portugnezes l)romptos a dar a viela pelo seu monarcha; é este 
0 _ caracter de todõs, porém tenho a honra de vos dizer, que as ultimas paginas da 
hlst?ria hã o de ser cheias de vossos nomes, e j amais vos arrepenclereis el e terdes 
ouv1do a minha voz nos campos da honra. · 

Vós haveis caminhado sempre pela vereda da hom-a e da ficleliclade, por isso 
sereis amados do nosso augusto rnonarcha, estimados pela nação inteira e admi
rados -na posteridade . 

. . Viva o senhor D. Miguel I , nosso rei e senhor ; viva a senhora imperatriz 
raulha, nossa senhora; viva toda a família real da casa ele Bragança; viva a santa 
te]igião ; viva a brava divisão portugneza realista que se acha na Hespanha para · 
sair para Portugal. 

. Vallaclolid, b de julho de 1828 . = .111aTquez ãe Chaves, commandante em chefe da 
divisão }JOrtugueza nà Hespanba "· 

Offi.c io 

IlJ.RHJ e ex .mo sr. - Tendo participado a v. ex.3
, em data de hontem, 5 corrente, 

a minha marcha sobre Villa Nova de Famalieão, tenho sabido na minha marcha de 
h~j e 6 do cotTente que os rebeldes que se achavam no campo elo A'llivio, na margem 
dneita do rio' Homem, tinham deixado a estrada que conduz á villa elos Arcos; 
tendo feito primeiro alguns movimentos que indicavam quererem· seguir -aquella 
estt·ada para Valença, se moveram to elos sob re Co vide ou S. João do Campo, 
podendo seguir para o Gerez a Traz os Montes pela Porte1la do Homem ou en
tl:arem na Galliza se podérem, á vista do que me resolvi vir acantonar hoj e a 
d~visão a Braga. Eni consequencia d'estes movimentos elo inimigo julgllei conve
lllente indicar ao brigadeiro conde de S . Lourenço (que devia íi.car perto de Bar
cellos) continuasse a sua marcha para a dita villa, seguindo a direita elo rio Ho
llleni até á Ponte elo Prado, continuando sua marcha por Anhel, até que eu seja 
Jnais informado dos movimentos elo inimigo. E n'esta data escrevi ao general vis-

t Na Gazelct ele Lisboa ele 2 ele agosto lê-se :· nO marquez ele Chaves saíu ele Bayona a 11 
de julho para a sua patria ; isto basta 11ara pro -a ele que é inteiramente apocrypha uma pro
clamação figurada em seu nome, que por ahi anela impressa, clatacht ele Val laclolicl a 5 do dito 
mez, seis dias antes mesmo ele elle ter saído ele França; e é notavel ·que não tenha conhecido 
a sun. falsidade o Cor?·eío elo Porto, vendo que n'cll a se falla da saída elos rebeldes elo Porto, 
qbne foi a 3, como se fo sse possivel saber-se isto a 5 em Vallaclolicl! Ao menos é escripta em 

om espiriton . - · 
O ultimo elos alludiclos periodicos, r eproduzindo t extualmente a asserção ela folha official, 

res.12onele em 6: «A proclamação ele que falla o artigo acima, e que transcrevemos no extraoreli
uan? ele 27, nito era cop ia de algibeira, mas sim documento impresso na typog raphi a ela uni 
vcrsHlacle de Coimbra, com as licenças necessarias, e anele eleve existir o orig inal manuscripto; 
c supposto reparámos na data ele 5, a tomámos por 15, sem comtudo a querermos alterar, e em 
tal caso já estava ao alcance de saber -se ali da saída elos r ebeldes cl'esta cidade; c por ser escri
~ta em bom espírito a ain·oveitámos, publicando -a, sem que a tivessemos por apocrypha em vista 

o que expomos, . . 
. Verdadeira ou não, é fóra de duvida que os absolutistas a espalharam profusamente no 

Patz, possuindo nós um exemplar em t udo conforme :\, transcl'ipta no Correio, mas s_aícla elos 
P.relos ela typographia de A. L. ele Oliveira , Lisboa, Portas ele Santo Antão u.o 9, com lzcençct . O 
tttula r a quem se faz r eferencia cLegou a es ta ciclacl c no dia 8 ele ag-osto; se porventura hou
vesse abuso elo seu nome t eria reclamado. 
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conde do Peso llà Regna, que :;e acha na Povoa J.c Lanhoso, sobre a estrada que, 
por Carvalho de Este, conduz a 'l'raz os Montes, c clistante cl'esta cidade 2 legnas. 

Todas as noticias -e movimentos que hoje têem feito os rebeldes indicam que 
elles tentam passar ::~, . Traz os Montes . . 

N'este quartel soube que se tinham apresentado mais de quingentos ou seJs-
0bntos homens, e que dez OLl doze peças de artilheria tinham sido ab:mclonadas 
}X·los rebeldes nas suas marchas, te.1,1do-as primeü·o encravado em clifferentes pon
tos, que vem a ser quasi todo o seu trem ele artilheria com que saíram do Porto. 

Hoje sobre a minha marcha se me apresentaram muitas praças desertadas elos 
rebelcles e otttras que foram aprisionadas, as quaes fiz remetter para o Porto. . 

O uni co official ele graduação que sustenta a rebellião é Joaquim de Sousa Pl
~arro, com sen irmão Gaspar, official ha muito reformado . Estes dois homens pa
rece que ainda te~tmn levar a desolação aonde nasceram, a Chaves sna patria, 
apesar do grancle a.bandono em que se acham, pela obediencia das tropas ao se.n 
dever, e que diariamente se apresentam. O qne tudo })Onho na presença de v . ex.a 
para conhecimento à.e sua magestade. 

Deus guarde a v . ex .a .Quartel general em Braga, G cleju.lho de 1828. --lll. 010 e 
ex.mo sr. conde ele Barbacena, Fmncisco. = Visconde de S . J (jão da PesqtGeú·a., 
commanelante da terceira divisão. 

.Officio 

Ill.mo e ex."' 0 sr . - Julgo elo meu dever participar 9- v . ex .a, para o levar ao 
conhecimento el e sua magestade, que pelas quatro horas ela tarde do dia ele hoje 
appareceu n' este c1nartel um homem, vindo da praça de Almeida, com a noticia 
de que o conselho militar ela guarnição rebelde se t inha reunido ao meio dia e 
que deliberou acclamar o senhor D. Miguel rei absoluto d'estes r einos, o que ele
via ter logar pelas seis horas da tarde ; a esta hora sentimos salvar a artilheria. 
Immediatamentc fiz marchar um o:fficial a ·observar os movimentos da praça, e che
ganclo á quinta mais proxima a ella enviou d'ali um paizano pa ra entrar na mesma 
a exttminar o que se passava; assegurou que tinha formado a tropa e dado os vivas 
a sua magestade o senhor D. J\lljguel I, que o enthusiasmo elo povo que acompa
nhava o estandarte era bem igual ao elos OLltros povos, porém que a tropa, sendo 
mandada a quarteis, entrára a ter entre si dissensões e que havia ordem para que 
nenhum s-oldado saísse ela praça. 

Tenho passado as ordens para que ao romper elo dia ele ámanhã a tropa que 
forma o cerco ela praça se approxime d' ella qnanto seja possível, formada em co
lumnas, qne deverão occupar differentes pontos, para que seja protegido o partido 
realista, se algum outro ainda o quizer suffocar, e mesmo para ver a cleliberaçrio 
qne toma aqtlella guarnição, visto que me não tem feito ])articipação alguma. 

Aproveito esta occasião para dizer a v. ex .a que ainda hontem pelas qnatro 
horas da tarde houve um pequeno tiroteio ~ts margens do Coa com os rebeldes e 
piquetes elos regimentos da Guarda e Trancoso, que durou o espaço de duas horas, 
e consta que os rebeldes perderam um 'sargento de brigada e tiveram quatro sol
dados feridos, e nós apenas tivemos um soldado levemente ferido, tendo-se portado 
muito dignamente os nossos piqttetes. 

Deus guarde a v. ex.a Quartel do cerco ele Almeida, no Azinhal, 6 ele julho 
ele 1828, ás n?ve horas ela noite. - IJl.mo e_ ex.mo sr . concle de Barbacena, Fran
cisco. =BaTão de 'l'ondella, coronet commanclantc do cerco ela praça ele Almeida. 

Auto de ju.ran:J.en"t.o 

Em nome ele Deus, amen. Saibam quantos este auto e instrumento feito por 
mandado de el-rei nosso senhor virem, que no anuo do nascimento de Nosso 'e
nhor Jesus Chri sto ele 1828, aos 7 clias elo mez de julho, em segunda feira ele 
'tarde, n'esta c;idacle de Lis.boa, em o paço ele Nossa Senhora ela Ajuda, onde 
ora está o muiLo alto e mmto poderoso senhor el-rei D . Miguel o primeiro cl'este 
nome, nosso senhor, em uma das salas grandes do mesmo paço, sendo n'ella presen
tes os tres estados do r eino, ora juntos em côrtcs gentes n'esta cidade, sua mages-
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tade _lhes prestou o -juramento na fórma determinada em o alvarit com força 
de le1 feito em côrtes ele 9 de setembro de 164 7; e ao mesmo aug-usto senhor 
l)r~staram os tre.s es tados elo reino, na conformiclade dos estylos el ' esta monar
chia, o juramento de preito e menagem, como a seu legi timo rei e senhor na
tural; o qual acto se celebrou perante nós Bernardo José de Sousa Lo bato e João . 
ua Si lveira Zuzarte, escrivães da real camara na mesa elo clesembarg-o elo paço e 
notarias publicas elo reino, para este acto nomeados por especiaes alvarás ele sua 
_magestade, que no fim c1'este instrumento ir?ío eopiados, sendo presentes as teste
munhas ao dimlte declaradas, e se praticaram todas as ceTemonias e esty los acos-
tumados pela fórma e ordem seguinte. -
. Em o topo ela sala destinada para este acto estava um mag·estoso throno ele 

Oito deg-raus forracl_os ele velluclo carmezim e guarnecidos ele galões ele oiro, com 
es1)aldar e docel ele damasco ele seda ela ~esma côr , r ecamado de oiro, no qual 
sobresaíam os galões e franja tecida em cachos ele oiro, que os gi1arneciam ; so
bre o tbrono estava collocacla a cadeira em que sua mag·estacle havia de as~entar
se, a qual era de talha sobre dourada e as almofadas elo espalda'i· e assento ela 
lllesma téla elo cloeel; no cimo elo postergai estavam gravada s as armas r eaes ; 
ach:'Lva-se então coberta com um grande véu ele seda carmezim, bordado e guar
necido com estrellas e renda de · o ir o; ao lado direito ela cadeira estava outra rasa 
e coberta com um panno ele damasco ele seda carmezim com recamo ele oiro, no 
qual, sobre nma almofada ele igual damasco guarnecida ele galão ele oiro, tendo 
tios angulos borlas ele fi·anja e cachos de oiro, estava um missal aberto _com capa 
cl_e velluclo carmezim e chapas ele oiro, e no meio cl'elle um crucifixo tambem ele 
01ro; junto á mesma cadeira para a parte do espaldar estava sobre o tbrono outra 
almofada similhante áquella, sómente guarnecida ele galão ele oiro . 
. Assentava o throno sobre dois estrados, elos quaes o primeiro, que era menor, 

tmha hm degrau e o segundo tres degraus. Em o meio do estrado pequeno 
e~tava uma cadeira rasa cober ta do mesmo modo que a outra j á mencionada; em 
Cima d 'esta uma almofada tambem ele igual téla, guarnecida de g-alão ele oü·o, so
bre a qual descansava u1n missal aberto com capa ele velluclo carmezim, e chapas 
ele prata, e sobre o missal um crucifixo de prata. 

A sala, cujas paredes eram todas forradas ele damasco carmezim, estava rica
mente amada ; o seu pavimento, assim como o dos es trados, estava coberto de . 
lnag·nificas alcatifas; sobre a porta ela entrada fronteira ao throno havia 1.-im tro
phéu militar, e no centro d'elle o busto ele sua magestacle, tenclo por baixo a le
genda « 22 ele fevereiro ela 1828)), alludiuclo ao dia ela sua feliz chegada, quando 
regressou a este reino ; dominando a porta estavam duas tribunas, nma de cada 
lado, onde presenciaram este acto as serenissimas senhoras D. Maria Francisca 
Beneclicta, princeza do Brazil, viuva, e infantas D . Izabel Maria e D. Maria ela 
Assun~pção . . 

Baixou sua ·magestacle elo seu aposento riquissimamente vestido com manto 
real, sceptro ele oiro na mão, e ehapéu na cabeça com adorno de plumas brancas, 
botão e presilha ele preciosíssimos brilhantes, e ao entrar na sala tocaram os menes
treis', charamelas, trombetas e atabales, como é costume. Sustinha a cauda do 
manto r eal o marquez _ele Bellas, que servia de camareiro mór; acliante ele sua 
magestacle ela parte esquerda vinha o duque ele Caclaval, conclestavel elo r eino, tra
zendo na mão direita o estoque elesembainhaclo e levantado; logo o marquez ele · 
Torres Novas, moTClomo mó r, e todos os officiaes móres ela casa real; seguiam-se 
os r eis ele armas, arautos. e passavantes com as suas cotas, e os porteiros ela canna 
com as m{lças ele prata aos hombros . 

Ch~gando sua ~1agestacle ao throno, o concle ele Carvalhaes, que servia ele 
reposteiro :n:ór, descobriu a cadeira, e sua magestacle se assentou, tendo primeira
mente corteJado o cardeal patriarcha e o duque de Lafões. _ 

Tomaram logo todos os seus lagares, fi cando de pé por cletraz da cadeira ele 
sua magesta~~ o marquez ele Bellas ; no meio elo degrau elo estrado pequen? as

, se~ta~lo o :n:1mstro e secretario ele estado elos negocias elo r eino J osé Antomo ele 
Oltveira L eite ele Barros, servindo ele escrivão ela purielacle ; no angulo elo mesmo 
degran elo lado di1;eito o elnqt1e ele Ca,.clava.J, con_c~estavcl elo re-ir10, com o estoque -
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levantado, como vinha; sobre o mesmo estrado da parte esquerda o conde de Car
valhaes, c no degrau cl'clle, do mesmo laclo, o marqnez ele Torres Novas, mordomo 
mór, e o conde ele Redondo, qne servia de meirinho mÓT7 com a sua vam, todos 
quatro de pé. 

Em o pavimento do estrado grande ela parte cscruercla estava em pé o mar
quez de Sabng·osa, alferes mór do reino, com o estandade real enrolado, e no 
mesmo pavimento da parte direita em duas cadeiras com almofadas de velluelo 
carmezim encostadas j{~ parede se assentaram o cardeal patriarcha e o duque ele 
Lafões ; no mesmo estrado tambem l)roximos aos degraus ficaram em pé, um de 
ca~1a lado, os dois escrivães da real camara, qtte servia,m de notarias publicas · do 
l'ClnO. 

Em o Iwimeit•o degrau ·ao esh•aclo gramle assenb:Lnim-se os desembargadores 
do paço, e abaixo d'estes os conselheiros da fazenda; e successivamente .no se
g·undo ·e terceiro degraus os desembargadores de aggravos da casa da sul)plicação, 
corregedores da côrte, ouvidores do cr.ime e .clesembargaclores extnwagantes ela 
mesma casa. 

O conde ele Belmop.te, porteiro mór, o ma:tquez de Borba, védor ela casa Teal, 
e e conde de Ah~:ta~la., mest1:e sala, com as suas cannas na mão, est iv eram em pé n.a 
sala, da parte clirmta, proxuuos aos degraus elo estraclo grande; entre este e o pn
meiro banco elos procuraclOTes elos povos estiveram de pé em duas alas os reis de 
armas, arautos e passavantes, e cletraz d'elles os porteiros da canna. 

- Os arcebispos, bispos e os principp,es ela santa igreja patriarchal tomaram as
sento em um banco coberto de panno verde encostaclo á parede ela sala, do lado 
direito, proximos aos degraus do estrado grancle ; os marquezes. assentaram-se do 
lado opposto, defronte elos prelados, em cacleiras rasas com almofadas c~e velludo 
carmezim; abaixo d'elles os condes, em banco coberto de panno ele raz; seguiam
se os visconcles e barões, em bancos cobertos ele panno verde: em antros bancos 
i·gualmente cobertos assentaram-se, abaixo dos prelados e elos barões, os do cons~
lho, os senhot·es de terras com jurisclicção e os alcaides món3s dos castellos de el-re1. 
Os procuradores elos povos assentaram-se em duas ordens ele bancos descobertos, 
conforme as prececlencias que costumam ter em côrtes . 

Estando assim todos em seus lagares, o rei de armas Portugal, dirigindo-50 
ao bispo ele Vizeu, o encaminhou pa;ra, o estrado grande; e elle, tendo feito a de
vida reverencia a sna magestade, tomou assento em uma cadeira rasa que e.sta.vn. 
no pavimento do mesmo estrado, proxirno ao angulo do degrau elo estrado pe.queno 
ao lado direito, e ahi 1·ecitou, como é e·stylo, uma oração, cuio teor é o seguinte : 

<cTornou- se, emfim, claro e formoso dia a :::ombra, temerosa qne carregou tão 
largo tempo sobre a patria. Chamado pelas leis, instado pelos votos e acclamaçõ~s 
dos povos, determinado pelo reconhecimento e supplicas dos tres estados do rel
no, subiu ao throno dos seus maiores o muito alto e muito poderoso rei e senhor 
nosso o senhor D . Miguel I. Louvor seja dado a Deus, principal e antes uníco 
[tnctor ele todo o bem; vivo e puro agradecimento ao excelso príncipe; sincera 
congratulação ao nosso amado PQrtuga.l. Penho;rou-nos a D ivinrL Providencia coi)l 
mais um argumento do empenhado favor com que acode a remediar nossos males 
n'esse mesmo instante critico, em que a prndencia humana pouco menos qne entr n. 
a desesperar elo seu xemeclio. 'l'iveram um termo os nossos justos r eceios, cobrfl
ram alento as nossas esperanças. Cessoü a fluctuação ·elo governo supremo, reno
va-se a venera9ão das instituições .provadas e consagradas pelo tempo, r enasce o 
apreço dos ~nt1gos costumes; e bem poclemos com tudo isto prometter-nos a paz 
e a .prospendacle dentro do reino, a consideraçã.o e firme am.isade dos povos es
tt·anhos. 

«~ar~ realisar a fe~iz harm?uía. ele discreto, justo e desvelado imperio da parte 
elo prmmpe, com perfeita obechen01a e acrisolada lealdade ela parte elos vassallos, 
ele que depende a vida, .não só a felicidade elas republicas, se tem dig·nac1o sua 
magestacle ele prestar ho.Je seu real .i uramento e de receber o nosso, tudo pela 
fôrma e nos termo~ com que em similhantes occasiões o praticaram sempre nos- • 
sos mltelJassaclos . A face dos céus, rendido ante o Senhor supremo d'ell~s e de 
todo o crcaclo, com a mão sobre o sen divino Evangelho, vae o nosso augusto roo-
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narcha jurar o prometter de, com a graça de D eus, nos govemar bem e clireita
lllente, ele nos administrar justiça e nos guardar nossos bons costum es e liber
dades . O juramento não pó de ser mais justo; o nobre animo que o presta, é 
c~nhecidamente pio e sincero ; o Senhor, que o recebe, não pócle ser mais recto 
e poderoso : e não pócle faltar o auxilio do seu poder onde é r equerido pela }Jie
~ade e pela justiça. Ras ão temos, pois, de esperar com muita confiança o copioso 
lUHnxo ela divina graça, ele que o augusto monarcha vae em setl jmamento r eco
nhecer a clepenclencia para o bom govenw elos povos e para a ventura e gloria 
elo príncipe . 

. «Duas verc~ades de remontada importancia r econhece aqui por certo o nosso 
1lllllto alto e muito poderoso r ei e senhor, e no reconhecimento ele ambas vae de 
accorclo com todos os príncipes indubitavelmente grandes que têem reinado sobre 
a t~rra. A primeira é que a felicidade e g·loria do soberano é inse1Jaravel elo bom 
heglillento dos .,;'Se us povos, e por isso em ordem a segur.m: a propria _feli~iclacly e 

onra, se propoe e promette ele os governar bem e admtmstrar com JUstiça. E a 
.segunda, que não póde haver bom r egim ento dos povos onde houver desvio elos 
conselhos e r egr as da eterna rasão, e faltar }JOr conseguinte a cooperação pocle
r?s~ da sua divina influencia, e por isso jura e pmmette ele os governar bem, as
SJs.trndo-lhe e aspir n,ndo a graça de D eus. Verclades1 r epito, ele alta im1Jortancia, 
CUJo desconhecimento tem tornado tantos soberanos do mundo clesventurosos e 
d~shourados em seu tempo e depois nas paginas ela historia, e tornado tantas na
Çoes desgraçadas, victimas do erro infeliz el'esses soberanos pouco afortunados ; e 
Vei:clac1es, cuj o reconhecimento e pratica tem dado a sua magcstade tantos prede
?essor es e a Portugal tantos rei~ felizes e gloriosos. Governar bem e direitamente 
e a sumi~? a da ventura e honra dos ·inc ipes; reconhecer e confiar para isso no 
~uxilio e favor cl'aquelle qne sustent s thronos e que inspira os decretos justos, 
e a summa eb sua sabedoria,. 

,1 Á face elos céus, igualmente humilhados na divina }Jr esença e rendidos ante 
aquelle que é ele D eus imagem na terra., tambem nós juraremos aos Santos Evan
g·elhos corporalmente com nossas mãos tocados, que r ecebemo s por no;:so r ei e se · 
nhor verdadeiro e natural ao muito alto e muito poderoso D. Miguel I, nosso se
fhor, e por isso nos obrigaremos a obedecer e servir com zêlo, pontualidade e 
ealclade ele bons e de fieis vassallos. Com viva impaciencia temos desejado e es-

perado todos este bem assombrado dia, em que a verdadeira legitimidade apparece 
desembaraçada de equívocos cavilosos, .em que tornam a ser consider ados os nos · 
sos antigos e bem ganhaclos fóros, e em que por ambos estes principias as cãs 
Veneraveis ela patria, desattencliclas (ainda mal) e desacatadas por ÍlTeverente.in
g"raticlão, r ecobram a dignidade e r espeito, ·que no decurso ele sete seculos tem 
g·rangcado e merecido, pela maelureza nos conselhos, pelo atrevimento assombroso 
elos projectos e pela constancia e habilidade na sua execução. 

«E, pois, que ·temos o sceptro empunhado por mãos seguras e legitimas, . que 
Vemos desaffrontaclo o nobre r espeito da patria, esqueçamos por um pouco as oh
elas e tormentas passadas, e entreguemo-nos ao prazer delicioso elo triumpho, 
que logra hoje a nossa justiça. Ponhamos de parte, em honra cl' este formoso dia, 
outros pensamentos1 e occupe-nos sómente a contemplação ela scena, ao mesmo 
tempo affectnosa e sublime, que temos á vista; filhos contentes em roda . ele um 
Pae por iss'o mesmo satisfeito; um pae determinado a empenhar-se por continuar 
e acrescentar a felicidacle elos :filhos, no meio de :filhos elispostos a obedecer-lhe 
com r everencia e a corresponder com fino amor ás suas fadigas. Quadro aclmira
'Vel ela verdadeira monarchia, e ao menos ela paternal monarchia portngueza . >> · 

Acabada esta or~ção e tendo subido os degraus elo throno o referido ministro 
e. secretario de estado elos negocias elo reino, que servia de escrivão da puriclade, 
a..Jo elhou junto á cadeira onde estava o missal e cruz, da parte de fóra, e log·o sua 
magestade, ajoelhando sobre a almofada junta ii mesma cadeira, muclol: o sceptro 
para a mão esquerda, e pondo a direita sobre o missal e cruz prestou o JUramento 
em voz alta, que todas as pessoas presentes ouviram e pe;.ceberam, cujas pala
vras o dito ministro e secretario ele estado ía lendo e sua magestacle repetmdo, 
estando descobel'to e todos ele pé. A formula elo jLu·amento foi a seguinte : «Jurâ-
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mos e promottomos ele com a graça ele Nosso Senhor vos reger c governar ben1 

e direitamente, e vos administrar inteiramente justiça qu._anto a humana fraquez.::t 
permitte, e de vos guardar vossos bons costumes, privilegias, gmc;as, mercês, li
berdades e franquezas que pelos 1·eis passados, nossos antecessores, foram dados, 
outorgados e confirmados». 

Feito o juramento, sua magestade tol'nou a assentar-se, conservando-se clesco
bel·-to, e voltando o ministro e secretario ele estado elos negocias do reino ao sen 
lagar junto á cadeira, :>obre .que estava o outro missal e cruz, leu em voz alta e 
intelligivel, estando de pé, a fórrna elo juramento, preito e menagem que os tres 
es tados haviam ele fazer a sua magestade, que é o mesmo juramento costumado 
que em taes actos se faz aos r eis cl'estes r einos. A fórma d'elle é a seguinte: 
«Juro aos Santos Evangelhos, corporalmente com minl1a mão tocados, que eu 
recebo por nosso r ei e senhor verdadeiro e natural ao muito alto e muito poderoso 
rei D. Miguel nosso senhor, e lhe faço preito e menagem segundo fôro e cos
tume cl' estes seus reinos ». 

A primeira pessoa que prestou o juramento foi o cardeal pn.triarcha1 o qual, 
ajoelhando e pondo a mão direita sobre o missal e cruz, pronunciou as referidas 
pahwras do juramento, como lh'as ía lendo o mesmo ministro e secretario ele es
tado tambem ele joelhos ao lado direito do missal; e, tendo acabado, foi beijar a 
mão a sua ma.gestacle. Seg-nin-se o duque de Lafões, que praticou o mesmo, pro
nunciando, porém, summariamente n. fórma do juramento, dizenclo: «Eu assim o 
juro e faço preito e menagem)J. 

No fim cl'estes juramentos disse o rei de armas Portug·a.l em voz alta, que to~ 
elos ouviram: « lVIanda el-1·ei nosso senhor que n' e9te acto venham jurar e beijar a 
mão os grandes, títulos sec ulares e ecclesiasticos, e mais pessoas ela nol:)reza, as
sim e orno se acharem, sem precedencias nem prejuízo do dirqito de alguem)) . 

Ditas estas palavras foi assim jurar o braço ecclesiastico e o ela nobreza, e 
depois o dos povos, segundo as precedencias que os r espectivos procuradores têe111 
em côrtes, repetindo toçlos a mencionada fórma summaría elo jurarnel1to: «Eu as
sim o juro, faço preito e menagem »'; indo depois strccessivamente beijm· a mãci a 
s1.m magestade. · 

Logo que se prestou o primeiro juramento, o marq11ez de Sabugosa, alferes 
mór do reino, desenrolou o estandarte real, e tendo finalmente prestado juramento 
o duque ele Cad:wal, cond~stavel do reino, mudando o estoque da mll:o clir·eita para 
a esquerda, e depois d'ell e o sobredito ministro e secretario ele estado dos nego~ 
cios do reino, que servia de escrivfio ela 1mridacle, sua mngestacle lhe disse que 
aoceitava os juramentos, preitos e menagens que se lhe haviam feito; e logo o 
mesmo ministro e secretario de estado, descendo ao meio elo estrado pequeno, as~ 
sim o declarou em voz alta, qne todos entenderam, dizendo: « El-rei nosso senh~r 
~wceita. os juramentos, preitos e menagens que os tres estados elo r eino e maiS 
pesspas ela nobreza, que estão presentes, agor·;;t lhe fizeram». 

Concluído assim este acto, sua magestacle se cobriu, e clcscenclo elo throno re: 
soaram na sala repetidos vivas e acclamações de todas as pessoas presentes ate 
sua magestac1e sair com o mesmo acompanhamento com que havia entrado. Ao 
qual acto, juramento, ]}rei tos e menagens fomos presentes nós, Bernardo J osé ele 
Sousa Lobato e João da S1lveira Zuzarte, escrivães da camara de sua magestacTe 
e notarias publicos elo reino por especiaes alvarás elo IUesmo senhor, que vão tras
ladados no fim tl'este instrumento, e fazemos fé que tudo assim passou bem e ver
e1acleiramente. E pelo dito ministro e secretario ele estado dos negocias elo r eino, 
que serv-ia de escrivão ela puriclade, nos foi logo requerido que fizessemos d'isto 
auto e instl'l1mento, e que lh'o clessemos authentico para perpetua firmeza do dito 
auto , e constar a todo o tempo, ficando o original, depois ele publicado e impresso, 
na Torre elo Tombo, como é costume. -

Testennmbas que a tudo foram presentes: marquez ele Olhão, do conselho ele 
estado, presidente elo senado ela eamara ele Lisboa e monteiro mór do reino; 
D. Desiclerio de Lencastre, princi pal primaria da santa igreja patriarcl1al; D. An
tonio Armando ele Saldanha ela Cama.ra, principal presbytero da santa igreja pa
triarchal; D. José Francisco ele Lencaslre, dcsembargaclor elo paço, elo conselho de 
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sua magestade · o desembargador J oão Manuel Guerreiro ele Amorim, elo conse
lho ele sua magestade e da sua r <Sal fazenda; e Joaquim J osé Mar ia ele Sousa 'l'a
v: res, fidalgo da casa real, commenclador da ordem ele Nossa Senhora ela Concei
çao ele Vill[l. Viçosa, brigadeiro do exercito e chefe da guarda real da policia. 

E eu, sobredito Bernarclo José ele- Sousa Lobato, fiz este instrumento, em que 
assignei com o dito J oão da Sil veira Znzarte e com as dita:-; testemunhas ele nos
sos siguaes rasos e acos tumados, o qual vae escripto em quatro meias folhas com 
esta, todas da mão de mim sobredito Bernardo José de Sousa Lobato.=Bemardo 
José ele Sousa Lobat•.J = J oão da S ilueú·ct Zuzm·te = llJw·quez Jl1ontei1·o JJió1· = D. 
D. P1'indpal Lencast?·e =A. P7·1:ncipal Camw·a =D. J osé Francisco de L encas
t?·e = João Jl1anuel Gue?'?'eÍ?·o ele Amm·im = J oaquim J osé JJ!lcwia. de Sovsa Ta um·es. 

E do auto original fiz emos extrahir esta copia, que vae bem e :fi elm.:en te tras
l~clada, e por nós conferida e confrontada. Em fé é!o que a assignfllllos de nossos 
s1gnn.es rasos e acostumaelos. = Bemanlo José de Sousa Lobato=João da BilueiTa 
Zu zaTte . 

Copia dos a lvarás de que se faz menção no principio do au1.o 

Eu el-rei faço saber aos qu e este alvará virem, que hei por bem e me praz 
ele nomear notaria publico a Bernardo José ele Sousa L o bato, meu escrivão da 
camara, para o acto do juramento que os tres estados elo r eino hão de fazer, em 
que rue hão ele jurar como rei, senhor e legitimo successor d'elles . E mando que 
o dito acto e instrumentos que d'elle se passar, e a todos os mais que por meu 
serviço fiz er, se dê tão in teira fé e credito, como por direito se deve dar ás escri
pturas feitas por notn.rios publicas ; e quero qne este valha, tenha força e vigor 
de lei, corno se fosse carta começada em meu nome e passada JJela chancellaria , 
e sellada de meu sêllo, sem embargo ela ordenação que defende que não valha, 
cuj o effeito houver ele durar mais de um anno, e valer á., outrosim, posto que não 
passe pela chancellaria, sem embargo ela ordenação qiw dispõe o contrario, o que 
tudo o sobr edito notaria fará deba.ixo de juramento do seu officio. 

Palacio ele l\'ossa Senhora da Ajuda, em 3 ele julho ele 1828. =REI, com 
guarela . 

ELl el-rei fa ço saber aos que este alvar{t virem, qHe hei por bem e me praz 
de nomear notaria publico a João da Silveira Zuzarte, meu escrivão da camara, 
pn.ra o acto ele j uramento que os tres es tados elo reino hão de fazer, em que me 
hão de jurar como r ei, senhor e leg·itimo successor el'elles. E mando que o dito 
acto e in strumentos que cl'elle se passar , e a todos os mais que por meu serviço 
fiz er , se clê tão inteira fé e credito corno por direito se deve dar ás escriptnras 
feitas poi· notarias publicos ; e quero que este va lh a, tenha força e vigor ele lei, 
como se fosse carta começada em meu nome e passada pela chEmcellaria, e sel
la.da ele meu sêllo, sem embargo da ordenação que defende que não valha, cuj o 
effeito houver ele durar mais ele um anuo, e valerá, ontrosim, posto que nfto passe 
pela chancellari a, sem embargo ela ordenação que dispõe o contrario, o que tudo 
o sobredito notaria fará debaixo do juramento elo seu officio. · 

Palacio ele N assa SenhoTa da Ajuda, em 3 de julho de 1828 . =REI, com 
guarda. 

D ecreto 

Quer endo marcar a epocba ela minha exaltação ao throno por tugnez, que me 
pertencia incontestavelmente pel~s leis fnndnmentaes ela monarchi a desde o falle
cimento ele meu augusto pae, ele saudosa rnemoria, por um acto ele clemencia que, 
em quanto se pócle combinar com os -l)l'incipios ele justiça, é sempre tão proprio 
do coração de um soberano : sou servido fazer mercê aos presos que estiverem 
por causas crimes nas cadeias publicas elos districtos elas r elações de Lisboa e 
Porto; não tendo parte mais que a j-ustiça, ele lhes perdoar livremente por esta 
vez todos e quaesquer CI·imes pelos quaes assim estiver em presos, exceptnanclo 
os seguintes, pela g l'aviclacle cl 'elles, e convir ao ser viço ele Deus e ao bem elo. es
tado q uc se não isentem elas leis : blasfemias ele D eus e elos sens santos ; cnme 
de incort:ficlencia. e ele lesa-magestaclc; moeda falsa; testemunho falso; matar ou · 
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ferir, sendo ele proposito ou sendo com arcabuz ou espingarda; dar peçonha, ainch 
que morte se não siga ; morte commetticla atraiçoadamente; quebrantar prisões 
por força ; pôr fogo accintemente; fo rçar mulher es; soltarem os carcereiros presos 
por vontade ou peita ; ferimento de qualquer juiz ou pancadas n'elle, posto que 
peclaneo ou vintenario seja, senclo sobre seu. officio; furto que passe ele 1 marco 
db prata ; ferida pelo rosto com tenção de a dar, se com efl:'eito se deu em carce
r eiro ; e outrosim Jaclrão formigueiro a terceira vez; nem condemnação ele açoites, 
sendo por fur to.. E minha vontade e mente que excepto estes crimes aqui decla
r aclos, que :ficarão nos termos legaes ela j ustiça, todos os mais :fiquem l)ei"doa
dos, e as pessoas que por elles estiverem presas, não tendo parte mais qne a 
justiça, o que se entenderá tenclo perdão das partes, ainda que não as n,ccuseJn 
ou não apparecendo, por constar que as não ha, para poclerem accusar, ~ca.nclo 
sempr e o s~u direito salvo ás ditas partes,, n'este segLmdo caso, para accusarem 
os r éus perdoados quando a.ppar eçam e o queiram fazer ; porque a minha intenção 
é perdoar sómente aos ditos réus a satisfaçâo da j u ·tiça, e não pr ej udicar ás ditas. 
partes no direito que lhes per tencer. E para serem os ditos presos perdoados .se6ío 
vistas as culpas pelos juizes a quem tocar , para se haver este perdfio por con
forme a ellas, na fórma orclinar ia. 

A mesa do clesembargo do paço o tenha assim entendido e faça expedir as or
dens neccssarias. · Palacio ele Nossa Senhora ela Aj uda, em 7 ele j ulho de 1828:= 
(Com a ntbrica de el-1·ei nosso senha?·.) 

D ecreto 

Atten clendo ao qne me r.e1Jr esenton o sargento com mandante mór das companhias 
d~ artilheiros ordenanças ele Setubal e Palmella, e ao bom serviço que as referi
elas companhias ultimamente têem prestado : sou servido que de ora em diante se 
denominem «companhias de ar tilheiros ordenanças r ealistas» 1 e fiquem gosando 
da mesma cons1deração que os corpos çle volnntarios realistas . · 

O conselho el e guerra o tenha assim entendido e faça executar com os despa
chos necessarios . Palacio ele Nossa Senhora da Ajucla, em 7 de j ulho de 1828 .= 
(Com ct ?·ttbtica d? sua magestade ) 

O fficio 

rn.mo e ex.mo Sl'. - T enho a honra ele levar .ao conhecimento de v. ex. a que 
tendo estabelecido o meu quar tel general em F reamunde, posição central aos mo
vimentos elo inimigo acantonado na cidade do Porto , e constando-me no çlia 3 que 
o inimigo evacuára aquella cidade, tomando a estrada ele _Santo T hyrso, indicando 
dirigir-se a Guimarães ou Braga, marchei immediatamente sobre Guimarães; e 
constando-me ahi que os rebeldes seguiram a estrada ele Braga, fiz marchm· a di
visão do meu commando para aquclla cidade, aonde entrei poucas horas clepois 
cl' elles terem desoccupado ; segui-os até á ponte ele Caldellas, tendo feito avançar 
o visconde ele Santa Mar tba com a vanguarda da mesma divisão, e, para o r efor
çar, o general D. Alvaro da Costa com o batalhão ele infa.nteria 9, ordenan do-lhes 
que os perseguisse:Ín o mais que fosse possível; e como recebesse par t icipação dos 
ditos generaes que o inimigo ía em completa derrota, e que tomavam a clirecção 
ele S. J oão ele Campo par a entrar na Galliza, receianclo que elles atravessem os 
1\Iixtos e entrem na provincia ele Traz os Montes pelo concelho de Montaleg-re, 

. me dirijo com a l)rimeira e segunda brigada sob1:e a estrada el e Montalegr e, a fim 
ele me oppor a qualquer tentativa que os ditos rebeldes pretendam fazer sobre a 
pr ovíncia elo meu commando ; e dando hoj e descanso á tropa., àmanhã conto ir 
perno-itar a Salamonde e no outro dia a lVIon talegre, se me for possível , tendo j ;\. 
avisado o governador militar ele Chaves para que, com todas as forças disponí
veis que ali t ivesse, marchasse sobre os lVIixtos 'para deter os rebeldes emquanto 
eu não chegava com a divisão do meu commando. -

Os generaes D. Alvaro ela Costa e visconde ele Santa Mar tha me pàrticipam 
em officio ele 6, do sen qua.r tel ele Bouro, que os r ebeldes fomm atacados n' esse 
dia pelas tropas elo seu commanclo, r ompendo o inimig-o primeiro o fog·ô1 o qual 



779 

principiou <:Ís sete horas d::t manhã e durou até perto das tres horas, sendo os re
beldes lesalojados ele todos os succe~sivos pontos que occnpavam e defencliam 
desde V a! deste até meia legua, para cliante de S. J oã.o do Campo, largando quatro 
peças e um obuz, r esto da sua artilheria, t endo deixado na Ponte elo Prado seis 
peças e um obuz> bagagens e muitas e:a rgas ele cartuchame, e clebandanclo centos 
d'elles e outros sendo pris ioueü·os ; que julgam que uns e outros passarão ele seis
centos, e que não perseguiram mai's os rebeldes por estar a tropa causada pelas 
rapiclas e forçãdas mar chas que tinham feito, e por haver já vinte e quatro horas 
que não tinham que comer, por haverem os rebeldes destruido e inutilisado tudo 
por oncl e passavam, e porque aquellas posições s~to todas ele agrestes montanhas, 
e J?Or isso per suadidos ele que os r ebeldes entrariam necessariamente na Galliza, 
poJs que ele S . João ele Campo ao ex tremo ha sómente· a distancia ele 1 legua, 
por cuJo motivo se retiraram sobre Bouro para dar clescanso á tropa e podei-a 
mun iciar . . 
.. ·N'este momento r ecebo officios do visconde ele Santa lVIartha, em qne me par

hcipa, em data de 7, de que os r ebeldes acamparam junto ao extremo ela G alliza, 
aonde se achavam ás nove horas da ma}1hã, e que diziam que as auctoridacles hcs
panholas lhes não concediam entrada . A vista do exposto suspendi a minha mar
eha para Montalcgre, para poder -observar os movimentos, na duvida se elles r e
trograclariam, ou por a mesma estrada por onde tinham marcliaélo ou sobre Villar 
ela Veiga pelo Carreirão elo Ger ez, orclenanelo aos ditos generaes ele occupar, logo 
que sej a possível, o ponto de Covide, p osição a mais principal sobre a serra. 

D eus g nar cle a v. ex . n Quartel general em Povoa de Lanhoso, 7 ele julho ele 
1828. - Ill. mo e ex.'"0 sr. conde ele Barbacena, Francisco . = Visconde do Peso da 
R egua) tenente general commanclante ela quarta divisão. 

Oftic io 

IIJ.mo e ex.mo sr.-Para ch egar ao r eal conhecimento ele suamagestacle él-r ei 
o senhor D. Miguel I, tenho a honra ele communicar a v . ex .a que as tropas re
bellaclas evacua-ram hontem esta província, entramlo no reino ele Galliza, achan
do -se acampadas desde o rio ele Crasto até Villameans, freguezia ele Valle elo 
Rio Caldo ; o general vi sconde elo Peso ela Regua, commanclante da quarta divi
são elo exercito, havia ordenado que a columna ligeira do commando elo marechal 
ele campo vi sconcl~ ele Santa Martha, pertencente á mesma divisão, seguisse o ini
migo, dispondo ig ualmente que eu marchasse a reforçar aqnella columna, o que 
verificado, seg·uimos o inimigo na madrugada elo dia 6 elo corrente, e pelas sete 

' horas foi encontrado no logar ele Valcleste, e logo atacado fortemente, soffreu mna 
perfeita batida desde aquelle ponto até á raia, perdendo quatro peças ele artilhe
ria que ainda lhe restavam, e assim um obuz (alem de sete bôcas ele fogo que na 
vespera haviam caído em nosso poder), todas as r eservas ele polvora, infinidade 
ele bagagens e uma numerosa boiada) e bem assim seiscentas praças, entre pri
sioneiros e apresentados ; não sendo menos ele dois kil e quinhentos homens que 
os :rebeldes têem p erdido entre aquellas cluas classes cl esde que saíram do Porto, 
continuanclo a cada momento a apresentação, e estou persuadido que os cabeças 
da r ebellião vão ficar inteiramente sós . 

Os rebeldes, segundo consta, esperam no local em que se acham a chegada 
da tropa ele H espanha para ser em desarmados ; c assentei ser elo meu dever, como 
encarregado elo governo das armas cl ' esta provínci a limitrophe, o clirigir ao capi
tão general da Galliza o o:fficio, de qn e inclno copia, r eLativo á apprehensão e en
trega das armas, cavallos, muares, munições, petrechos e tudo o mais quanto 
pertence á real faz enda; rogando tam bem a apprehensão elos dinheiros que le
vam, por serem tirado s elos cofres do estado e deposites pnblicos; praticando-se 
o mesmo para com os empregados civis e paizanos que os acompanham, sendo 
tambem necessaria a tomada de todas as bagagens, para, pelo , seu proclucto, ser 
de alguma fórma inclemnisacla a· real fazenda. 

· O portador d 'esta é o capitão, meu ajudante ele ordens, D. lVIanuel da Costa 
de · Sousa ele Macedo, o qual pócle informar mais circumstanciaclamente elos ul-
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timos acontecimentos, não sendo mais extenso por n~o demorar esta partici-
pação. · 

J á por vezes tenho fa1lac1o do enthusiasmo qne as tropas e ]_1abitantes cl' est:u. 
província têem desenvolvido, no que, tendo cumprido o Setl dever, afiançam a 
sua magestacle a ceTteza elo cumprimento elos deveres ele fi eis vassallos; e, se sua 
magestacle me permittir, levarei á augusta presença elo mesmo senhor os nomes 
d' aquel1es incli vicluo s que mais dignos se fiz eram da r egia contemplação ele sna 
magestacle. · 

D epois ele t er seguido os rebeldes pela estrada el e Covide em clireitnra a po
voações h f?spanholas ele que acima fallo, volte i sobre este ponto em r asão ele ser 
necessario fornecer-se alguma comida ás tropas que avançaram, pois que n 'aquel
las paragens n~cla se encontrava, não só por a pobreza elos povos, mas tambem 
porque o inimigo havia devastado inteiramente os lagar es do seu transito . 

O granele numero de officiaes inferiores e soldados apresentaclos os tenho feito 
r eunir junto á columna elo meu commanclo, na cidade ele Braga, Vianna do Minho 
e Arcos; e no fogo que teve logar antes ele hontem todos os que se me apresen
tavam os fazia voltar immecliatamente contra os rebeldes , e todos desempenharam 
optimamente o dever ele não poupar aquelles inimigos . 

D eus guarcle a v-. ex." Quartel general em Bouro, 8 ele julho ele 1828. -Ill.mo 
e ex."'0 sr. conde ele Barbacena, Francisco.=D. Alvaro dct Costa de So1tsa ele 
llfacedo~ brigaeleiro, governaelor elas armas elo Minho . 

Officio a que se 1.•ef"ere o anterior 

In. mo e ex. mo sr. - T endo entrado n'esse r eino as tropas portugnezas qu e se 
rebellaram ou seguiram a r evolução do Porto contra o governo cl'estes r einos, é 
elo meu dever, como encarregaclo do governo elas armas cl'esta província., diri
gir-me immecliatameute a v. ex . a a rogar-lhcq, não só o desarmam ento el'aquellas 
tropas, mas a entr ega das ·armas, cavallos, muares , munições e petrechos, e tnclo 
o mais que pertença á real fazenda; rogando igun1mente a v. ex. a a. apprehensão 
na qua;ntiela.de de dinheiros que levam aquelles rebeldes, pois que foram tirados 
elos cofres elo estado e elepositos publicas, praticando-se o mesmo com os empre
gados civis e paizanos que os acompanham; sendo tambem necessaria a tomada ele 
todas as bagagens, para, 1Jelo seu proelucto, ser ele alguma fórma inclemnisacla a 
real faz enda. O que tudo rogo a v. ex .", e es1Jero n, prompta execução, por tuclo 
ser conforme aos tratados existentes entre as duas corôas . 

Deus guarde a v. ex . a Quartel general em Bouro, 8 de julho ele 1828.- Ill.mo 
e ex. mo sr. capitão general ela Galliza. = D . Alvw·o da Costa de Sottsa de ~Macedo, 
govemaclor elas armas elo Minho. 

Officio 

Ill . mo e ex.mo sr . -Em cumprjmento elas ordens ele v. ex. a, que recebi na ma
elrngacla ele 5 do eorrente na posição ela serra ela Falperra, puz em marcha a bri
gada li geira em clirecção á cidade de Braga, aonde entrei com o esquadrão ele ca
v allaria commanclado pelo t enente coronel Pavão, elo G. 0 regimento, e o batalhão 
de caçadores provisorio elo commanclo elo major José Antonio ele S{t1 elo G.0 da 
mesma arma, ás cim:o horas ela manhã, e poueo elepois toch a brigada, como 
v. ex. a ocularmente presenciou; havendo a r etaguarda elos r ebeldes evacuado, 
momentos antes, aquella cidade na clirecção ela ponte elo Prado~ os caçaelores, o 
1. 0 e 2 . 0 batalhões ele linha foram enviados em seguimento da r etaguarda elo ini
migo, pela estracb elo Prado, os quaes alcançaram uma gttarcla da r etaguarda a um 
quarto ele legua para cá ela referida ponte, e faz endo algum tiroteio sobr e os nossos 
atiradores, abanclonaram sem resistencia a ponte, deixando proximo a ella uma 
peç11 de calibre 3, e quatro mais e um morteiro na altura qu e a clom1na, e oito 
prisioneiros) tendo as tropas ele sua magestacle um só soldado ferido gravemente. 
D epois de algumas horas de descanso ordenou v . ex .a que a brigada ligeira con
tinuasse em segtlimento elo inimigo sobre a sua linha ela retirada; ::'ts tres horas 
da tarcle puz-me em marcha com a cavallaria, seguida pela brigacla pela estracb 
de Villa Verde e ponte ele Calc1ellas, porque fni informado que o inimigo seguia 
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aquella estrada em clirecç1'io a Covíde; para entrar pelas escabrosas serra-s de Ge
rez; na província ele Galliza, por Torneir os e Lobios . 

L ogo que passei a })Onte ele Calelellas com a c::wallar ia, a um quarto de legua, 
aonde as montanhas se principiam a elevar e o t erreno se torna demasiadamente 
cerrado e impraticavel para a cavallaria, alcancei a retaguarda do inimigo ás seis 
horas da ta.rcle, e como o brigadeiro se achasse Em muita distancia, não se me po
clenclo r eunir senão, como effectivamente succecleu, depoi s el as nove horas ela noite, 
itoltei com a cavallaria, approximando-me á ponte. Durante a noite w be pelos pai
~anos qtte o i:qimigo se acha v a empephaclo e esten clenclo os bivaques pelo longo des
filadeiro ela povoação elo Vão até Coviele, sum rn amente embaraçado com bagugens 
pesadas e trem ele artilheria i em consequencia elo qu e r~solvi principiar o movi
mento no dia 6, meia ho:~;j.'t depois ele amanhecer; com toda a brigada, deixando 
a cavalfari a em posição sobre a ponte, para me chegar mais de perto das suas 
retaguardas; a :fim de as poder atacm· e pôr em confusão i ás cinco horas os nos
sos atiraclores desc0briram os elo inim1go, e n' este momento tive a satisfação ele 
ver que o brigadeir o D. Alvaro ela Costa ele Sousa de Mac-edo chegava com uma 
parte ela sua brigada para me sustentar, e combinámos ambos ele atacar a posição 
que o inimigo occupava nas altura!! de Chorence. O inimigo mostrava a desco
berto duas cohlmnas de infanteria aos .lados da estrada ele Chamoim, e rompen o 
primeiro fogo contra a nossa direita, aonde se achava o brigadeiro D . Alvaro ás 
seis hora·s ela manhã; pouco ele pois se tornou geral a to ela a Jinha dos nossos ati
radores, os qnaes se sustentaram bravalllente até que chegaram as _columnas elas 
nossas r eser vas, compostas, a ela direita elo regimento ele milícias ele Braga, com
lUanelada pelo coronel J oaquim J eronymo ela Cunha Reis i a ela esquerda; pelo 
coronel elo 12 ele infanteria, J oaquim ele Magalhães e Menezes, pertencente á se
g unda brigada do commanclo do brigadeiro D. Alvaro i o inimigo mostrando que
rer sustentar a sua posição, foi ordenado ao coronel Cunha Reis um movim ento 
lUais para a direita, subindo a meia encosta ela montanha e seguindo sempre as
sim a sua .clirecção para ameaçar o :Banco esquerdo do inimigo, o qual, venclo este 
lUovimento, se elecielit1 a :final em abandonar a posição , retirando-se sempre com 
um vi r o fogo ele atiradores; que tanto favor ecia o tmTeno montanhoso, até á ar
ruinada fabrica ele vidros para alem ele S . J oão do Campo (ultima povoação por
tugneza por este lado), e tocando j{L com as suas columnas no territorio hespanhol, 
sem comtuclo passarem o marco. · . 

. Nrio tendo as tropas leaes recebido viver es havia quatro dias, fatigad as em ex
tremo com um longo combate , desde as seis hor as ela manhã até ás tres da tarrle, 
e tendo ·constantemente subido 3 leguas de montanhas, quasi sempre ao passo ac
celerado, foi forçosam ente necessario em taes circumstancias, e em consequencia 
das ·instrncções que v. ex. a me havia dado, fazer alto em Covide, e a vang·uarcla 
e atiradores em S . João do Campo, a :fim ele providenciarmos á snbsistencia das 
tropas, porém as .pequenas a-ldeias que ha nas qtwbraclas elo Gerez não offerece
ram r ecursos alguns; por terem sido saqueaclas, roubadas e uté algumas casas in
cendiadas velo inimigo na sua precipitada fuga. Então foi forçoso voltar n' essa 
mesma tarde para o mosteiro ele Bom·o, 1 legua de distancia, vara as tropas po
derem ter ulguns viveres (ainda que escassamente) . 

O r esultado do combate elo dia G elo corrente foi aban donar-nos o inimigo qua
tro peças ele artilh eria mais e um obuz em Chorence, havendo j á abandonado duas 
nas immecliações ela ponte de Calclellas, fazendo ao todo o num ero ele treze bôcas 
de fogo, alem ele quatro mais que os prisioneiros e os apresentados dizem ter sido 
deitadas nos ribeiros (exactamente o numero com que ouço se r etiraram el o Porto); 
os seus competentes reparos e caixões abandonados á brigada ligeira, e munições, 
bem como bagagens , armas, cargas ele cart nchame e uma botica regimental, e, em
fim, tudo qne na vespera não tinha tocado a fronteira hespanhola, pois que sup
pondo-nos a maior distancia, e não julgando que fossem atacados (como os solda
elos confessavam), quando nos viram ao pé dos seus primeiros postos se deixaram 

· arrastar ele uma tal confusão e incerteza ele movi~entos; os rebeldes perclemm 
n'este dia, em apresentados, prisioneiros e debandados para sumidacles ela mon
tanha, mais de seiscentos homens, al em elos qne continuam ente se estão apresen-
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tando por differentes pontos, e outros conduzidos das montanhas p elos pnizanos, 
restando -lhe apenas uma massa informe e mui diminuta de tropa ele linha. 

O brigadeiro D. Alvaro e eu observámos ambos que os corpos ele todas as 
armas fizeram o seu dever, dando as mais fortes provas ele valor, firm eza e leal
dade no serviço ele sua magestade el-rei nosso senhor, o senhol' D . Miguel I, 
l'l que particularisar qualquer seria uma injustiça que faria a todos. Comtaclo, o 
terreno permittiu que o batalhão de caçadores e os de voluntarios provisorios _de 
primeira linha fossem mais constantemente empenhados no combate; o maJ or 
do 6. 0 batalhão de caçadores, José Antonio ele Sá1 commanclant~ de caçadore~ 
})rovisorios1 se distinguiu particularmente ; assim o capitão do 6. 0 batalhão, Jose 
Alão Correia , o tenente elo 3. 0

1 José Rodrigues Valente, e o alfer es elo 11 .0
1 to

elos officiaes de caçadores e servindo no batalhão prov~sorio d'esta arma, o tenente 
elo batalhão cle_caçaclores n .0 9, Francisco Pinto, e o alfer es ele caçadores n. 0 2, 
o primeiro comma_ndante elo 2 .0 batalhão e o segundo commandaute elo 1.0 ele v.o
hmtarios ele linha, o regimento ele milícias ele Braga e o seu coronel, bem como 
o bata-lhão ele infanteria n. 0 9, e 21. 0 commanclaclo pelo tenente coronel elo 12 ele 
infanteria, Joaquim ele ]\'[ag·alhães e Menezes, pertencente á 2. a brigada, com o 
qual o brigacleiro D. Alvaro sustentou os atiradores ela brigada ligeira, são c~ignos 
de todo o louvor, pela intelligencia com .que conduziram ns suas columnas para 
apoiarem a linha dos atiradores. O esquadrão de cavallaria elo commanclo elo te
nente coronel Pavão, que se conservou na ponte ele Caldellas, mostrou igt1al va
lor em patentear a sua lealdade, porém o terreno não permittiu que elle O})erasse 
n'aquelle' ponto para diante;. os tenentes coroneis de milícias da Maia, Joaquim 
de Araujo Rangel, e ela Feira., Alvaro L eite P ereira el e lVIello A lvim, que têem 
servido unidos ao estaclo maior cl'esta brigacla1 merecem tambem que os seus no
mes ;:;ejam submetticlos ao r eal conhecimento de el-rei, })Ois t êe m constantemente 
serviclo be~ . Só me resta pedir a v. ex." que os nomes cl'estcs leaes e clistinctos 
officiaes s~jam, por intercessão ele v. ex. a, levados aos pés elo tlll'ono do nosso au
gusto soberano, pois se t êem feito merecedores ele ser em recommenclac\os ::t bené
volencia do mesmo senhor. 

Deus gua~·cle a v . ex. a Quartel ela brigada no mosteiro ele Bom·o, 8 ele j ulbo 
de 1828. - Ilt.mo e ex.100 sr. visconde elo P eso ela R egua, tenente general com
mandante ela 4. a clivi sã'.o. =Visconde de Santct lYiartha) mftrecbal de campo com
mandante da brigada ligeira. 

De-teruuinaçõe§ 

(Ordem do dia em 9 de julho de 1828) 

1 . Q 

El-rei nosso senhor, como commanclante em chefe elo exercito., determina que 
todos os officiaes, o:fficiaes inferiores, cabos ele esq1wclra, anspeçadas, soldados, 
tambores .e mais praças regressadas clc .Hespanl1a 1 e que pertencem aos regimen 
tos de infanteria n, 0 8 11, 14

1 
17 e 241 batalhão ele caçadores n .0 4 e r egimento de 

cavallaria n. 0 2, se r euna.m nos pontos aonde eran1 seul3 antigos quarteis perma
nentes, devendo os generaes elas respectivas provincias, no caso de se nno t er 
apresentado official algum cl'aquelles corpos, nomear um p ara os commandar inte
rinamente; ficanclo na intelligencia de q_ue sua magestacle vae mandar expedir or
dem ás r espectivas pagaclorias para lhes serem abonados os competentes venci
mentos, assim como para a r emesqa ele farclelas e o mais necessario para o seu 
fardamento e armamento. Aquelles inclivicluos, porém, c1ue pertençam a regimen
tos ·de milícias elevem reunir-se a elles, e quando os respectivos r egimentos se 
achem em serviço fóra dos seus clistrictos, :ficarão consiclerados como licenciados 
para se lhes r ennirem logo q ne regressem aos sei.1s quarteis; e pelo que p ertence 
aos veterrunos, deverão os generaes das províncias manclal-os reunir ás suas com
panhias. · Outro sim determina sua mages tacle que aquellas das r eferid as praças que 
pertencerem aos mencionados_ corpos, os r espectivos generaes, ou as mandarão acl
dir a um elos c01'pos ela província, ou formar cl'ellas um deposito, como julgarem 
mais conveniente, r emettencló depois uma relação, decla.ranclo os corpos a que per
tencem, postos e i1omes, a fim ele se lhes clar destino. 
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El-rei nosso senhor, como commanclante em chefe elo ex ercito, determina que 
aqt:elles individuas que voluntariamente correram a· alistar-se nos corpos ch }Jl'Í
lnmra linha elo exercito, sendo empregados nas repa1tições civis e militares, e a 
quem o mesmo augusto senhor mandou conservar seus empregos e conservar seus 
ve~cimentos, vi. to achar-se fcli z.mente aniquilada a facção r evolucionaria, tenham 
ba1xa os que eram paizanos e os outro s as declarações nas escusas que apresen'
ta.:·am em observanci a elo decreto ele 2 el e junho ultimo, a fim el e voltarem a cum
pnr com as obrigações ele seus empregos, que louvavelmente deixaram para 
c~efencler q throno, como leaes e valorosos portuguezes, lançanclo-se no r espectivo 
hvro o competente assento para assim ficar constrtnclo. 

DCS I:>Úcho 

(N.0 3 confiJcncial ) 

. Senclo muito conveniente que v . ex .a esteja ao facto ele alguns negocias, qu e, 
a1nda que não inter essam immecliatamente á missão em que v. ex. a se acha, pos
sam todavia concorrer para que v . ex. a, nas conversações com os ministros e com 
as principaes pessoas influentes n 'essa cô rte, possa, pelo conhecimento elos referi
elos negocias; rectifi.car principias importantes, seria omissão ela minha parte não 
prevenir ela existencia c1'elles . 

Por esse motivo tenho a honra ele participar-lhe que, depois da s maiores con
testações entre este governo e o commanclaute das forças. navaes britannicas sur
tas no T ejo e no Porto, ag·orn., depois ele abandonada elos r ebeldes, me dirigiu o 
sobredito commandante um officio, em que me participava que havia recebiclo or
cleJn elo seu governo e elo lorcl grande almirante para reconhecer a validade elo 
dito bloqueio, acreséentando que tinha· igualmente ordem elo seu govemo para de
clarar que este r econhecimento era. em conformidade elos principias invariavel
mente seguidos pela Grán-BretanLa a este r espeito, sem que d'ahi se pocless~ in-
ferir o r E)conhecimento da legitimidade elo poder que o ordenára . ' 

D eus guarde a v . ex. a Paço ela Ajuda, em 9 de julho de 1828. =Visconde 
de SantaTe11L=Ill. 1110 e ex.mo sr. conde da Ponte. 

O:rden1. do dia 

Quartel general em Covello ele Gerez, 10 ele julho de 1828.-T endo a quarta 
clivi::;ão elo meu commando aniquilado a columna elos rebeld es, obrigando final
mente a entrar o r esto no reino de Galliza, aonde foi desarmada pelas tropas hes
pauhobs, e tenc~o em consequencia preenchido a referida divisão o seu dever com · 
todo o denodo e firmeza ele caracter e fidelidade na justa clefcza d0s inauferiveis 
direitos ele sua magestacle o senhor D . Miguel I , julgo. mlúto conveniente, para 
evitar maior despeza á r eal fazenda com' fornecimento de etape, que os corpos 
que formavam a clita divisão se recolh~m aos seus quarteis permanentes, aonde 
se conservarão reunidos até nova onlem min.ba ou dos srs. generaes elas suas res
pectivas p1·ovincias, devendo pôrem-se em marcha ámanhã pela manhã, tornando 
a clirecção que mais commocla e conveniente julgarem os seus r espectivos com-
mandantes ele brigada. . . 

Por esta occasião é elo meu dever dar os meus agradecimentos a todos os srs. 
generaes, pelo zêlo e. energia com que me coadjuvaram, cujos serviços são dignos 
de todo o louvor e él.e grnnde consideração i assim como é do meu dever agrade
cer a todos os srs . officiaes do meu estado maior, aos srs . commanclantes, aos 
81'S. officiaes, officiaes inferiores e soldados o seu brioso comportamento e activa 
cooperação qne tão dignamente têem sempre manifestado a bem ela grande causa 
que defendemos i ficando todos certos que o g~neral commanclante da cliv.isão tem 
a maior satisfação e honra ele conimandar uma divisão clistincta, não só pelos bons 
serviços que tem feito, mas pela sua disciplina, e t erá muito lJrazer de levar tudo 
ao conhecimento de sua magestacle o senhor D . Miguel I.= Visconde elo Peso ela 
Regua~ tenente general, commamlante da qna.rta di visão. 
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Eu i-tal 

José Barata Freire el e Lima, elo conselho ele sua magestacle el-rei nosso senhor 
D . Miguel I, ver eador elo senado da camnra, cavalleiro professo na ordem ele 
Chr.isto, intenclente geral ela policia da cur te e reino. 

Faço saber que, chegando no meu conhecimento qu e na praça do Uommercio 
cl'esb cidade se havia affixaclo um anmmcio ou edital que parece pôr em cluvida 
a segurança pessoal dos estran geiros r esidentes n 'esta capital e da s suas proprie
dades, é do meu dever, como chefe ela policia, fazer publico a todos .os habitan
tes d'es ta cidade e reinos, assim nacionaes como estrangeiros, qne similhante an
nnncio está em manifesta opposição com o estado de seguran ça pnblica da mesma 
capital, c declarar a todos francamente, que, t anto as snas pessoas como proprie
dade, estarão em plena segnrança, e se lhes continuará a prestar aqnella mesma 
protecção que sempre se lhes prestou em execução elos tratados, religiosa e invio
lavelmente observados . 

E ·para que chegue á noticia ele todos, mandei lavrar o presente, qne será affi.
xaclo n' esta capital e mais terras do reino. 

Lisboa, em 10 de julho ele 1828. =José Bm·ata F1 ·eire de Lima 1• 

Edital 

O clr. Manuel Joaquim de Oliveira Almeida Vidal, c~valleiro professo na ordem 
de Christo, do desemb::wgo ele sua magestacl e fidelí ssima, que D eus gua.rde, 
seu desembar gador ela r elação e casa cl' esta cidade elo Porto, com exercício ele 
corregedor e provedor· ela mesma, etc. 

Faço saber qne pelo ill. 1110 e ex.mo governador elas justiças ela relação e casa 
elo Porto me foi clirigiclo o officio elo t eor seguinte : _ 

«Havendo felizmente t erminado a r evolta que homens indignos elo nome por
tuguez começar am na cidade elo Porto na noite el e 16 de maio do corrente anno, 
e nchando-se essa comarca li n e e elesoccupada elas tropas r ebeldes e dos faccio
sos, que, sem pertencerem á classe militar, tomaram armas em sua ajuda e favor; 
e t endo por consequencia cessado os motivos que por um justo r eceio e por zêlo 
ela clefeza ela monarchia e da segurança ~lo esta.clo, cl cr a.m cansa á prisão ele va
rias inclividnos e a buscas em differentes casas, efFectuadas por pessoas elo povo, 
sem prévia ordem das auctoriclades civis ou militares; e porquanto, passado o pe· 
rigo que podia justificar ,similhantes excessos de jurisdicçfio, não podem nem ele
vem tolerar-se ·actos arbitrarias, com os qu aes, á sombra e com o pretexto de zêlo 
pelo bem publico, se venham a capear· vinganças particulares, cumpre que se 
mantenha a boa ordem e se administre jtlstiça, que os povos sejam advertidos : 
1. 0

, que toda a prisão que ele ora em diante se fiz er, salvo em flagrante (lelicto, 
que não sqja em virtude ele ordem das auctoridaclcs civis Otl militares, é acto ar
bitraria e illegal, e uma verdadeira usurpação ela jurisclicçf'io real, que tom a cri
minosas perante as leis as pessoas qne os praticam; 2 .0

, que toda a prisão ele 
individuas que não sej am snj eitos a jurisclicção militar, qu e por qualquer auctori
clade militm· for ordenada ou executada , fóra elos car;os da lei que regulou os li
mites elas duas jmisdicções civil e militar, é igualmente abusiva e criminosa, e 
como tal são por ella responsaveis os cornmandantes ou officiaes que as ordena
r em on ·M1xili arem; 3. 0 , que similhantemente todas as buscas em quaesquer casas, 
clebaix o ele qualquer pretexto, qne não forem determinadas lJOr ordem dos magis-

. 1 O aonuncio allucliclo, conform e diz a folha official do goveruo, appnreceu affi xado na pra
ça, em nome do commandante .da fragata in.gleza Py1·amo, com data de 7, e d'ell e const a-,a que 
se r equcrêra ao consul r espe(·tlvo uma r eumão dos negociant es bri tam1icos para decidirem so
bre o modo mais adequado ele effei~u::n·.em a r etirada d'este paiz, cnm tod os os seus bens, aqucl
les que a8sim o quizcssem, no:; nav10s 1ng lezes ou de qualquer out rn maneira ; prevenindo tam
bem que r ccebêm oi·,dens c I_nstru.cções ' elo seu g·overno par a facilitar os meios possíveis aos 
subditos de sua. rna.gest.ndc br •tamllcf\. para c. se fim. A prop osito cl'i sto faz a Gazetcb de Lisboa 
largas considera ções politi cHs. 
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Ü'ados civis, esp ec~alrnente sendo praúcacht tumultnari::unente, constituem uma ri
gorosa assuada, e como taes serão processadas e j ulgaclas tocbs as pessoas que 
PUl'a taes actos concorrerem; 4. 0 , qu e para evitar toda e qualquer occasião ele 
similhantes procedimentos tumultuarias, toda e qualquer pessoa que souber que 
em qualquer casa se acontam alguns r ebeldes ou pesso~s s_nspeitas ele implicadas 
na r ebellião, o deve logo denunciar ao magistrado terntona11 para este proceder 
na conformidade das leis, assim contra os criminosos que nas taes casas forem 
achados, bern como contra os donos das mesmas casas ou moradores qtte n'ellas 
houyerem dado guarida a similhantes traidores ou SUS]Jeitos de traição . 

<<E para que ningw;nu possa allegar ignorancia, e debaixo de qualquer pretexto 
alterar 'o curso orclina.rio da justiça, v. m.cê fa rá, sem perda de tempo, dar a estas 
determinações de policia toda a publicidade, mandando-as affixar por editaes. E 
ele o haver v. m.cê assim cumprido, me dará conta co m a. possível brevidade, 
ficando advertido que esta ordem fica notada, para se fi scalisar o seu exacto cum
primento. 

«Deus guarcle a v. m. cê L amego, 5 ele jLllho ele 1828. = A:p·es Pinto de Sou~ 
·sa. = Sr. correg·eclor da comarca do P orto . · 

nCumpra-se immecliatamente. Porto, 10 el e julho ele 1828. = Vidal. n 
E para constar fiz imprimir e mandei affi:s:ar o }Jresente e outros exemplares 

elo mesmo teor, nos lagar es mais publicas cl' esta dita cidade e comarca. 
Porto, 10 cle 'julho éle 1828. E eu, J osé Nicolcm ele C'a1·valho? escrivão do ge

ral nomeado para esta cliligencia, o subscrevi.= JJ1anuel Joaquim de Olivein:t Al· 
meida Vidal. 

Nofà 

Parck Crescent, ce 10 juillet 1828. - Milorcl :- J ;ai eu_l'honneur de recevoir 
la note c1ue V . E. m'a aclressée hier 1 pour m'informer cl'avoil· porté à la coüuais
sance de sa majesté britannique les trois diplomes qu1 constatent les clroits héré
ditaires de l 'empereur mon maitre à h eouronne clu Portugal, ainsi que pour me 
cléclarer <(que, 1misque j e ue suis pas muni ele .lettres ele créance ele sa majesté 
impér.iale eu qualité de roi ele Portugal, vo"t1s ne pouvez entretenir une correspon
clance offi.cielle avec moi, dans la qualité! que j e me suis arrogée, ele ministre du 
Portugal ; et que vous vous bornerez, en conséquence, à avoir avec moi eles r ap
ports confideutiels et non officiels sur les affaires clu Portugal, et toutes eelles qui 
Iiourront concerner la mais ou. ele Bragança et son august chef)). 

La }Jtemih·e partie ele cette note, mylorcl, m'a fait ~utant ele plaisir que la se" 
conde m'a causé eles regi'ets ; car eles une situation auss.i désastreuse et inatteu
due que celle oi1 se ti·ouve maintenant' le Portugal et clans l'absence ele l'honül'a
ble ambassaCteur de m majesté tres-ficlele à L ondres, j e ne m'nttenclais à rien 
moins qu'à révoqner eu doute, par le ministre de sa majesté britanniqtte le clroit · 
que j 'ai- (eu qualité de ministre de sa maj esté l'ernper eur clu Brésil, qui est eu 
même· temps roi de Portugal) ele plaider aupres ele cette conr, et cl'une maniere 
officielle la cause de ce monarque1 qui est celle de la légitimité et ele la justice la 
plus év.idente . · 

Pour vous pr ouver ce êlroit incontestable, j e pouvais vous citer, mylórd, et les 
publicistes et les annales de la clip]omatie emopéenne, qui fournissent eles exem
ples ele fréquentes substitutions entre les ministres ele familles, E>ans la formalité 
d'une lettre de créance spéciale . 1\'lais j 'aime mieux de me servir à cet effet eles 
pro1Jres actes clu gouvernement ele sa majesté britanniq ue, et j e prendrai la li
berté ele vons faire, mylord, les clemandes snivE_tntes: 

1° Si lorcl Pousomby , nommé ministre clu r oi á B nenos Ayr es, était-il muni 
cl'uue lettre de créance pour sa maj esté l'emperem du Brésil, eu qualité de roi 
ele POTtugal, quancl, à sou passage par Rio c1 J auei rQ dans l'année de 1826, il 
a entretenu e une corresponclance officielle avec le ministb·e bt·ésilien sm· la suc
cession ele Ia com onne dn Portugal? 

2° Si le tús Lonorable Robert Gorclon, ministre ele sa maj esté britannique 
aupres l'emperem· mo11 maí'tre, se trouvait-ilmuni cl 'une lettre de créance spéciale 
achessée à sa m_ajesté impériale en qnalité ele roi clu Port11gal, pour traiter clepuis 

. 50 
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l'année 1826 jusqu'á prés~nt, et d\me maniere o:fficielle et non pas conficlentiellei 
com me il a fait, w r cette même succession, et les affaü·es qui en clérívent? · 

3° Si v-otre illustre préclecessenr, et lorcl Cowley, ambassacleur du roi à Vien
ne, étaíent-ils munis ele lettres ele créance, qu:mcl ils ont pris part aux arrang~
ments qui ont été faits, à Vienne et à Lonclres, r elativement à la 1·égence amovJ
ble ·que sa majesté le roi D. P edro IV a confiée à monseigneur l'infant D . 1Vlig~1 ~l? 

J e sais, mylorcl, que ces lettres ele cxéance n' exi staient point: et si les mm~s
tres brita·nniques ont pU, interfér er clans les affaires du P ortl1gal1 sans la formahté 
d e telles lettres de créance, á plus forte raison le ministre .el e sa maj esté l'empe
r eur dh Brésil (que est simultanément ro~ de Portugal). doit être censé clúment 
autorisé à gérer cl'une maniere officíelle les a.ffaires de sa majesté tres-fidele an
pres du gouvernement ele sa majesté britanniqüe. 

J ' ai clone l'honneur de réclamer au nom collectif ele sa majesté impériale et 
tres-ficlele, l'observance clu príncipe ele r éciprocité clans cette pressante conjunctu
r e, afin ele pouvoir r emp1ir, cl'nne maniere r égulil:n·e et e:fficace, Ies }Jénibles cle
voirs qlie m'impose le granel attenta.t que vient cl'être consommé lt Lisbonn~, . 
ainsi que pour exécuter les orclres, que m'a apportés Ia malle arrivée h:ier üe Rrô 
de Janeiro. . 

J' espere, mylonl, que sa majesté britanillque claignera cl'e faire clroit à une 
aussi juste réclamation; et par là, eUc clonnera à mon auguste maitre une non
velle marque de sa clroitnre et ele son a"mítié. 

En attendant une favorable et prompte r éponse, j e vous prie, mylord, cl'agréer 
les assnrances r enouvellées ele ma haute consiclération.= Le Vicomte d' Itabavanct.= 
A S. E. mylorcl Abercleen; etc. 

Officio 

Ao ill .mo e ex.mo sr. capitã0 general elo r eino' ela Galliza ou ao ilJ.mo sr . com
mandante militar, governador ou auctoriclade civil elo clisüicto ele Lovios e suas 
Ünmecliações, ou corregedor, juiz ou qualquer 01ltra auctoriclacle civil ou militar 
da Galliza, sub ditos de sua ma gesta ele c a tholicÇt : - O general visconde ele S. João 
ela P esqueira, governador das armas ela Beira · Baixa e comman clante ele uma di
visão elo exercito real, elo immediato commanclo de sua magestacle :fideljssima o 
senhor D. :lVIiguel I, tendo com seus companheiros de armas vencido os militares 
rebeldes em clifferentes encontros, e obríganclo-os a abandonar a ciclacle elo Porto, 
centro ele suas operações, e tendo-os perseguido até ás fronteiras ela Galliza, no 
reino ele Hespanha, soube· que aquelles rebeldes se introduziram na Hespanb ~t, 
levando grande quantic1ac1e ele dinheiro rou~aclo nos cofres publicas á r eal fazenda 
ele Portugal, alem das armas e cavallos, t'uclo effeitos ela fazenda r eal. 

O general t em a honra, de rogar e r eclamar, como é elo sen dever, em nome 
do seu augt1sto r ei e senhor, para que immediatamente se tire aos ditos r ebel· 
d es }Jortuguezes todo o dinheiro que têem roubado, e que .seja· depositado em Jo
gar seguro, para ser entregue á pessoa auctorisacla pelo general, e bem assim as 
armas e cavallos com que entraram e levaram á H es}Janha os ditos militares r e-
beldes e ladrões .dos dinheiros publicas. · . 

E sta r eclamação é feita com tocla a justiça, e tudo êspera o general portuguez 
das auctoridacles hespanholas. • 

O portador d' este o:fficio é o tenente J osé Maria dos Reis, meu ajudante c~ e 
campo, que vae encarregado ele apresentar este á auctoridacle militar ou civil mau:; 
proxima elo logar onde os r ebeldes se refugütr am. 

E se for preciso que haja alguma conferencia ou r eclamação a fazer, fica en
carregado o major Affonso Botelho de Sampaio, commanclante ele um batalhão de 
caçadores ela terceira d"i-\riE:ão elo meu commando, que com mais tropas occupa 
hoj e a fl:eguezia da Carvalheira. . 

D eus guarde a v. ex.a Quartel general na Portella elo Homem, 10 ele julho 
ele 1828. - Ill.mo e ex.mo sr. capitão general ela Galliza, no r eino ele H espanha, 
ou a auctoriclade que commandar n'esta fronteira.= Visconde ele S . J oão da P es
quei?·a, .general das armas da Beira Baixa e commanclante ela terceira divisão elo 
exercito ele operações. 
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N 'um offici o sob o n. 0 2, diri~·iclo de lV[adrid pelo co nele da Figueira ao vis
conde cte Santarem, com a da tu ele 1 O ele julho, lê-se o se_guinte relat ivamente a, 

negocias políticos de Portugal: «J osé Guilherme Lima r esponde ao meu officio 
em data de 8, em que eu ex.igiu a entmga elo archivo ·e mais papeis pertencentes 
a esta legação i . A resposta ele L ima r emetto por copia, assim como a nota qu e 
elle acaba ele fazer e dirigir ao ministro elos negocias estrangeiros . Por elbs 
Y. e:x.a ficará sciente que não eram mal fundadas as minhas suspeitas, que já no 
lU.eu officio n. 0 1 levei ao conhecimento de v. ex. . a» . 

E is. as cltlas alluclidas peças : 

Ofiicio 

Ill.mo e· ex. . mo sr . - Tenho a honra· ele accusar a recepção do officio que'!. ex. a 

lUe dirigiu com data ele hontem, assim como a elo despacho que v. ex.a me re-
metteu elo ex. mo sr. v.isconcle ele Santarem. · 

Em resposta ao conteúclo elo officio ele v . ex. . a, elevo dizer-lhe qne, aincl11 que 
a .t euclencia elo governo ele Portugal, clescle a feliz chegada ele sua alteza r eal .a 
L1sboa fazia presagiar o presente resultado; comtudo, esperançaclo que sua alteza 
real veria por fim os amigaveis e impal'Ciaes conselhos ele todos os soberanos _da 
Europa, e se ligaria i s condições com que assumiu a regencia do reino, absti
ve-me ele dar passo algum que nãq esti'lesse em perfeita harmonia com este con
c_eito e com os meus proprios sentimentos . Porém, depois dos actos officiaes que 
ttveram Jogar em Lisboa no clia 30 ele jn11ho proximo passado, jtuguei não ser 
permitticlo por mais tempo o continuar na mesma espectação, e, ainda que com 
grande m::'Lgna, dirig i a este governo a nota cl-üa copia tenho a honra ele incluir 
aqlú a v . ex.a 

Em consequenci a, pois, do passo que acabo ele clat, v. ex.a se convencedL fa
cilmente que eu não posso satisfazer li sua reclamação ela entrega cl'esta legação 
até que r eceba as ordens ele sua magestacle o senhor D. Pecho .!,V. 

D eus guarde a v . ex.a Maªricl, 9 ele julho ele 1828 . - In.mo e ex. mo sr. conde . 
da Figueira. = J osé Guilhel'me Lima. 

N o ta a que se refer e o officio supra 
. . 

O abaixo assignaclo, encarregado elos negocias ele sua magestade fi.clelissima, 
tem a honra de participar ao ex .ruo sr . D. lVIanuel Gonzalez Salmon, primeiro mi
nistro c secretario ele estado de sua magestacle catholica, que, em consequenci[l, 
elos actos officiaes praticados em Lisboa no dia 30 de junho proximo passado, 
julga elo seu rigoroso dever, t anto em virtude do juramento ele :ficleliclade e obe 
cliencia que prestou a sua magestade o senhor D . P edro IV, como rei de P ortu
gal e dos Algarves, r econheciLlo por sua magestade catholica e mais soberanos ela 
Europa, como por se achar -desempenhando o homoso cargo de seu representante 
n' esta côrte, o suspender desde j á todas as suas r elações com o actual governo ele 
Portug·al. 

O abaixo assignado, ao mesmo tempo que roga as. ex .a o sr. D. Manuel 
Gonzalez ·_Salmon se sirva elevar ao s nperior conhecimento ele sua tnagestacle ca
tholica esta communicação , que com o maior pezar se vê obrigado a fazer, em 
cumprimento elos seus mencionados deveres, ousa esperar qne o mesmo augusto 
s~nhor , pelos princípios que clictaln este passo, se clignant permittir ão abaixo as· 
signaclo, co~ a mesma benevolencia que até aqui, o continuar no desempenho elas 
suas fnncções como encarregado ele negocias ele sua magestade o senhor D. Pe
c~ro IV, com cujo caracter teve a honra ele ser r ecebiclo por stla mages tadc catho-
lica, até que seu augusto amo determine o que tiver por conveniente. · 

O abaixo assignac1o aproveita esta occasião IJara ter a honra ele reiterar a 
s. ex .a o sr . D . Manuel Gonzalez Salmon as protestações da sua mais clistincta 
consicleracão . 

Maclri~l, 8 de julho ele 1828. =José Guilherme Lima. 
t Houve sem duvida equivoco qun.nto á data, conftmclihclo-a com a .nota que acotn}J~nba o 

o!Ucio ele r esposta. 

f 
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rn .mo e ex. mo Sl'. - Não deixarei ele annunciar a v. ex. a que a noticia dos acon
t ecimentos, precursores da usurpação, que tiveram logar em Lisboa no decurso 
do mez de março proximo passado, havia chegado uo conhecimento ele sua ma
gestade el-rei D. P edro IV, no . clia 12 de maio, e que o mesmo senhor, p1:evenclo 
o curso desastr oso que ter iam os referidos acontecimentos, passava a tomal-os na 
mais séria consideração, e t eve a precaução ele auctor isar o ministro elo B1·azil 
em Lonch·es a obrar a prol elos seus direitos e interesses todas as mecli~as qne 
as circumstancías exigissem, emqnanto não chegassem a esta capital as ordens c 
providencias que elle estava tratando ele dar, para o fim de r emccliar aos males 
de que o reino ele Portugal se achava ameaçado . 

. o primeiro paquete trant, sem cluvicla alguma, essàs ordens, e cl' ellas espero 
·o melhor r esultado para o triumpho da causa da legitimidade. 

D eus guarde a v. ex. a L ondres, em 11 ele julho de 1828. -= V?:scon de de ]ta· 
bayana. = Ill.mo e ex.mo sr. Antonio Lopes da Cunha, encarregado ele negocias ele 
P ortugal em Stockholmo. 

· P. S. Rogo a v . ex.a qtw ira empregar todos os meios ao seu alcance para 
que esse goyemo não reconheça o illegitimo bloqueio ela ban a da cidade elo Porto. 
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Assento dos t res es ll\tlos do r eino.- Reflexões soh•·c o p!\rlido nposl.olico em Portttg!\1. - José F errcir:t Bo•·ges public:t em 

I.oudres um opusculo com o titulo JJuas palavras, em que analysa c r efuta. o assento das cô rtcs feito a 11 de julho. ~ 
Diplomas re lativos á li quidação da d ivida publica c ctwa.r·te dn.s pess oas do sexo mrl.scu1ino m aiore s de dezescis an nos 
que succcderem por mcrcôs ele vida 3 em commenda~ ou quaesquC J' bens dn. corôa. e ordens. - O general Po voas juforma 
o conde de Barbacena (l!..,ra nci sco) a 1·espcito das suas operações militn.res.-É intimaria a. guarni ção da praça de AI~ 
llleida. para reudc r·se ; condições impostas a. fim de gosar do indulto de 18 de jllnho. - Carta regia nomeando o juiz re· 
Iat or c adj Lmtos para a devassa aber ta. no Porto áccrcn. dn. rebelli ü.o qtte tev e prin cipio na. mesma. cidade a lG de maio. 
Otlicio do ca.pitão gen eral da Galliza, concernente a. emigrados que ultimamente se interna.ra m no tc rritorio bespanllol. -
0 commanda.nle tli:l. te rceira d hrisão do exerci to absolutista elogia os officia.es ma.i s clistinc tos no respectivo serv iço.- O r· 
dem pa.ra a. ent1·ega., no praso de t rcs dias, de todas as a.rmus e munições de g uerra. Prn pode r de indivíduos não per· 
tenccntes a. t ropa regul ar ou ele mi li cias. - Exposição congra.tLt la~ori a. da camara de Brag:t ao infante regente. - Carta. 
do marquez de H.czendc a D. P cdrü IV e resposta d1este pe rsorín.gem.-Extracto de um officio rlc Nnno Barbosa de Fi
g ue ircclo ao visc.oncle de rtabayana .- Decreto di ssolv endo as cbama.da.s cô rt c::~.- Varias n oticias militares e cliplomati~ ~ 
cas. - O cap itão José Q.uin t ino D ia.s dâ conta., n' um officio que se destin ava ao presidente da junta prov isoria. do Porto,. 
dos successos na. illu:1. Té rccirn. a. fa. vor da causa. Jibern.l; documentos e lucidat.ivos.- Pela intendencia. da policia m n.n· 
rlalll ·SC t> U:itn.t· as prisões a riJiu·a ri::Ls. - Cal'ta de li,ra ncitico Gomes da S ilva, louvando, e m nome de ~eu aug usto amo, o 
marquez ele Palm clla pot· se ter demiti ido de cmb a.ixndor de Po rtugal etn Londres.- O bal!â O> de Vil la Sccca segue o · 
exe mplo d'uqne lle dipl01n u.tn, res ignando a ;; fancyões que exercia j unto da côr te de Vienun..- AviEo do ..minis tro do. 
r eino, r emcttendo no reitor da universidade de Coimbra a relação dos estudantes mandados riscar· e m conseque ucia. de · 
seu a listamc n~o no corpo dos voluntarios academicos.-0 ('.onde ria Ponte r ela..ta ao visconde de S ::mtm·e1n.. a coufe ren
cht que teve em Paris com mt·. de Neuville sobJ1C os n egocias de Portugal.- Communicaçào fu i ta. ao gove1·no pelo conde• 
da Figncir~t rcla tiva.mentu a s imilhante nssumpto, e copia de um decre to do rei de Hespanha· providenciando quanto.a. 
re beldes r efug iados e m Ga.lliza e r eg1·csso dos reu.listas ao solo p!ltrio.- Nota elo cavalhe iro ele Almeida., re presentante. 
do impe rio hrnzileil·o na Austrin, ace rca do s dire itos do se u soberano á co-rôa pol"tngu.ezil. - Procl-amn.ç.ilo dc·D. Pedro .. 

Em observancia da ultima parte do decreto ele 30 de junho to,rnaram a. 
reunir-se os braços elo clero, ·nobreza e povo, porém cl'est a vez co1'0unctamente, 
para motivarem as Stlas anteriores resoh1ções. O modo como cumpriram as or
dens do novo monarcha por elles r econhecido consta elo segt1inte assento, para o 
qual serviu ele norma, quanto a fo'rmaliclacles, outro ele õ ele março ele 1641 sobre 
os direitos elo oitavo duque ele Bragança ao throno que estivera occupaclo pelos ~ 
soberanos ele Castella durante o longo período ele sessenta annos, isto é, desde a 

·m01·te elo cardeal r ei D. H enrique até á gloriosa restauração ele 1 ele dezembro, 
de 1640. 

· Assento dos tres estados 

Ainda que cada um elos tres estados dei reino juntos em cô1:·tes, em cumpri:... 
me]}to elo encargo que a todos foi dado no discurso de proposição, pronunciado no 
dia 23 ele junho do corrente anuo, levou á presença ele sua magestacle o auto ele
assento, em que substanciava as fortes rasões por que reconhecia devolvida por· 
direito á sua augusta pessoa a corôa ele Portugal, pareceu c0mtnclo conveniente, 
e até n cccssario, e foi em rasão cl'isso decretado p0r sua magestacle, que, alem elos 
autos especiaes, accorclassem em um só assento, que comprehenclesse todos os seus 
fundamentos e occorresse ás duvidas (que não podem ser senão especiosas) que 
sobre esta ma teria haja de suscitar ou tenha su::citaclo o j,nteresse e o espírito· ele 
partido, a fim ele que, accordado e assig-naclo geralmente pelos membros, de que 
os tres estados se compõem, venha a ser a voz unica da nação intei1:a, propondo 
e mantendo o direito fundamental ela successão á corôa, com a singela imparciali
dade, e ao mesmo tempo com a firme r esolução, proprias ele um povo gravemente 
determinado a não commetter e a não admittir injustiça. · 
· Nomeando, portanto, os tres estados uma commissão} composta ele igual numero 
de membros ele cada um cl'elles e membros ele reconhecidas luzes, de provada g-ra
vidade e amor ela patria, a commissão, depois de se juntar e conferir ele novo so
bre ponto de tamanha imp0rtancia, deu emfim sua conta; á vista da qual os tres 
es-taclos unanimemente accor.claram na fórma seguinte. 

Se as leis elo r eino haviam excluido o senhor D. P euro da successão á corôa, 
pelo menos desde 15. ele novembro de 1825., a corôa portllgueza, em 10 de março. 
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de 1826, pertenceu incontestavelmente ao muito alto c muito poderoso rei e ~enhor 
nosso, o senhor n. Miguel I i porquanto, sendo os dois príncipes chamados um 
clerois elo outro, excluído legalmente o pl'i mogenito, a corôa, por esta exclusão 
legal, necessariamente foi devolvida ao irmão segundo. Em vão se procuTaria en
tre elles outro }Jrincipe ou princeza com direitos á snccessão, depois de excluído 
legalmente o pl'imogenito i rorque, n!Lo podendo ser senfio descendente $:10 senhor 
D . Pedro, ou se ha de dizer, o que repugna á rasão e até á noção .dos t_ermos, 
que depois de excluído possuía di reitos á successão, ou se ha de aclmittir, o que 
seria um absurdo igual e aincb mais manifesto, que elle podia em 10 de mar ço 
transmittir-lhe direitos, que j ú pela supposição não possuía. Não podia esse prín
cipe ou princeza, emquanto menor e em poder de paes estrangeiros, deixar de se 
r eputar tambem estrangeiro r ara Portugal i mas, çlado ainda que assim se não 
reputasse, nem por isso podém receber direi tos, ele que aquelle, por quem unica
ment~ lhe vodiam ser tran~mitticlos, j ií e~J tão se achava privado pelas leis . . 

E1s-aq1,.~1 o grande, o mconcusso fundam ento com que ds tres estados r cco
nhece~·a~1J. o ·seu legitimo rei c senhor na augusta pessoa elo senhor D. Miguel I. 
O seu pl'imogenito fôra legah:n ente excluído; os descendentes elo primogenito, 
1=l ada a dita E!xclusão legal, não podiai'n ter d' elle, e muito menos de outrem, di
l'eitos ~'L successão; e as leis chamam indisputavelmente,. em tal caso, á snccessão 
a segunda linlta. · 

Quem póde com effeito , entre as pessoas qne têem noticia elas leis funcbmen
taes. portuguezas, pôr em duvida que ellas excluem do throno todo o príncipe es
trangeiro, e todo o príncipe que se acha politic.amente impossibilitado de r esidir 
no reino 'i! E quem póde pôr em duvida que o senhor D. Pedro, pelo menos desde 
lõ ele novembro de 1826, se tornou elle mesmo estrangeiro, havendo-se e çlando-se 
})Or soberano de um estado. estranho, e que se impossibilitem ele r esidir em 
Portugal, não só pelo facto de se constituir soberano cl'esse estado estranho, mas 
tamhem pelo de se ligar por juramento com as sml-5" leis, que tão expressa -e r c · 
solu,tamente lh'o prohibem. 

Muito r ecente é a memoria das políticas alterações e mudanças elo Brazili 
muito vulgarisacla anda a carta constitucional brazileira por toda a Europa, e 
qualqum· empenho elos tres estaclos para provar a existencia ele leis c successos 
tão notorios, Sel'Ía superfluo e até reparavel. Quanto mais que deve ser permit
tido, a verdadeiros portuguezes , que se poupem {t dor de tocar fericlas tão frescas 
da triste patria, e á maguacla r ecordação ele seus dons e finezas·, ou olhadas com. 
fej~ indifferença ou de proposito mal correspondidas. · 

:(lo.rém às pessoas estranhas, que desconhecem as leis fuudam entaes portngue · 
:z;as, e m,esm,o a certos naturaes, que talvez affectam esquecer-se êl'ellas, os tres 
estados allegarn ou lembram a r esolução litteral e claríssima das côrtes de ~a
meg-o por aquellas palavras : «Não -yenha o r eino a estrangeiros ... não queremos 
que o 1·eino em tempo algum passe a estr angeiros>>, cujo sent.ido é t ão clesembara
~~ado e corrente, que torn aria escusado e mesmo inepto qualquer commentario. 
Allegam tambem ou lembram o pedido (indubitavelmente outorgado) dos tres es
t ad,os em 1641 e paxticularmenté ela nobr eza : insigne monumento, sem duvida, 
da lealtlade, do zêlo da patria e do político acel'to de nossos avós. E advirta-se 
que não é de inferir do dito pedido que houvesse então duvida sobre a decisão 
das côrtes de Lamego a este r espeito, antes esta decisão servia continuamente de 
argumento, com qtle as pretensões castelhanas se rebatiam, e como tal se acha 
deduZlicl0 no fundamento quinto do famoso assento feito nas côi-tes do dito anuo. 
Não se p:rocurava n' aquelle pedido uma innovação no tocante á exclusão ele es
trangeiros i pretendia-se, sim, repetir, reforçar, . tornar superior ainda ás duvidas 
mais cerebrinas elos inter essado s a legislação já conhecida e sempre seguida ; 
salvo no caso de pender sobre as fi-onteiras um exercito formidavel, e de forçar 
pelo seu terror- o m·esto ele juizes pusillanimes. 

Seguida foi poT cert0, como se vê na clesaffectada r elação cl'estes successos 
memoraveis na controversia que se levantou por fallecimento ele el-rei D. F er
nancló, · eBl que D. Beatriz , que se achava nas mesmas eircumstancias elo senhor 
D. P ech·o, soffl·eu quan to á real sncccssão a mesma repulsa .. D. Beatriz nasccll 
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em Portugal, era filha primogenita e unica elo antecedente monarcba; e fo i com
tudo excluida elo tbrono . Que motivo a excluiu? A rasão elo sexo ? Mas succeclem 
as mulheres á corôa nas Hespanhas. Os escrupulos sobre o casamento ela rainha · 
D. L eonor? Ilfas estes escrupulo:;;, como é patente ela historia, só tomaram algum 
corpo e vulto nas côrtes ele Ooünbra.· Entrar com armas em Portugal ? Mas a en
trada com armas foi já provocada pela resistencía. Na qualidade de estrangeira 
esteve claramente o motivo e o fundamento da resistencia . Aqui topava, sim, 
P.osto que o não apontem os allegaclos puhlicos elo tempo, a repugnancia e a re
Ststencia dos povos . Conheciam o direito portuguez : o nome de rei natural, isto é, 
q1:e nasceu e vive entre os mesmos sobre que reina, tinha o devido preço no con
ceti;o cl'aqu.elles ven1acleiros amadores ela patria; a sua generosidade recusava-se 
com horror ao perigo ele estranha dominação; e os mechanicos ele L isboa e San
tarem, como os repr esenta o singelo chronista c1 'aquella idade, mostraram mais 
pundonor e a~erto nas suas resoluções, elo que alguns sabios presumidos elo se
enio xrx. 

Mas er a, dizem, clesnaturalisaclo de Portugal o conde ele Bolonha, e reinou 
em Portugal. Porém o conde ele Bolonha não reinou por successão, r einou ex-

, traorclinariamentc por eleição: foram procurai-o a França os magnates cl'este reino; 
a auctoridacle pontificia corroborou. a escolha; passando immecliatamente para 
Portugal, r ecobrou a naturalidade: não tomou o titulo ele r ei s~não depois que, 
.como por dispensa, foi para isso habilitado pelos es tados, sendo muito para notar 
que não havia então no r eino outra })essoa ela real famí lia, pois que o infante 
D . F ernando era casado em Oastella, e a infanta D. Leonor era casada em pai.z . 
ainda mais remoto : por fO rma que as leis não se vio]aram com o conde ele Bolo- · 
nha, mas procurou-se n'elk um r emeclio extraorclinario á.s necessidades urg-entís
simas elo reino~ seguinclo-se sempre com a possível pontualiclacle o espírito elas 
leis e elos esty los nacionaes. 

Tamanhos são e tão obvios os inconvenientes, e, para dizer melhor, os clamnos 
ele um r ei estrangeiro, on elle o s~j a por nascimento, ou por escolha, que não era 
pos-sível que escapassem á sabedoria elos nossos legislaclore::; e ao instincto, para 
o dizer assim, ele toda a na:ção ; ele onde procedeu que nem nos faltassem leis d is- · 
eretas e expressas para se ncautelarem, nem deixasse em todos os casos ele cor
r esponder a estas leis o conceito e a eleterminaçãó elos povos. Na verdade, sendo 
o r ei estrangeiro por nascimento, ainda que subindo ao tbrono se tornasse cida
dão, os vínculos Llo sangue faltavam e com elles deviam faltar os ela reciproca con

·fiança e elo amor : faltava a perfeita noticia elas propensões, dos costumes e elos 
v~rclacleiros inter esses elos povos, e com ella um elos mais importan tes meios ele 
os r eger com justiça e acerto: se o rei, sem embargo ele ter nascido no r eino, 
fosse assentar a sua r esiclencia em diverso estado, eis-aqui o reino entregue a 
vice-reis ou a tenentes; eis-aqui os seus proveitos esquecidos, e pela maior parte 
sacrificados aos elo povo, que se preferira para a resiclencia; e eis-aqui ele um 
lado o descontentamento e os sens tristes c ruinosos effeitos, e elo outro cautelas. 
astutas e oppressão, que cedo degenedmi em tyrannia·. 

Tivera,m, porta nto, as leis por t itulas aclequaclos ele exclusão ela corôa, assim 
a falta ele natmaliclacle, como a impossibilidade de resielenc,ia no r eino . Affonso IIr 
não governou Portugal clescle Bolonha, e os portuguezes seus contempora.neos. 
nem sequer sonharam que se pocless!3 ajuntar go~erno ele Portugal com ausencia. 
perpetua e mora1mente invencível ele Portqg-al. E certo ·que esta monstruosidade·· 
política teve logar com a intrusão elos reis ele Oastella; mas a ausencia elos reis 
ele Oastella não prova mais contra as leis pcirtuguezas de resiclencia, elo .Cftle a sua. 
falta ele naturalidade prova contra as leis ele exclusão de estrange-iros. E comtudo 
ele advertir, não só que, tanto qu,e o oppressivo jugo foi sacucliclo pela gentileza 
ele nossos maiores, ·foi logo r epetida nas côrtes ele 1641 a lei que excluía os im· 
possibilitados ele r esidirem, mas tambem que a nobreza elo r eino,. mesmo no seu· 
capitulo n elas côrtes ele Thomar, se animou a pedir qne el-rei r esidisse entr e nós 
o mais t empo que lhe fosse p_ossivel, e que Filippc se viu obrigado a respon.clm~
pelas seguintes palavras : <<Eu procurar ei ele vos satisfazern . E" quanto cl~v~am 
estar persuadidos. os p.ortuguez.es ela necessicbde, quer ele facto, . quer ele dn·elto ,.. 
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da residencia do el-rei dentro elo reino, que nem as negociações, nem o terro1· em~ 
bargaram a voz ela nobreza para fazer clescle 1581 este pedido, nem nm rei tão 
poderoso c tão voJuntario se atreveu a dar-lhe resposta, menos adequada. 

As lei s, pois, assim claraB1 ass im precatadas .contra todos os riscos, on elo e~
tranha c1ominaç~io 1 ou de muito graves incOIJVenientes no regimento interior; a o~t~ 
n:ão nacional declarada nas diversas epochas e nos varios successos da nossa hls
tor.ia; a rasào intrínseca e cabal de uma e outra cousa, excluíram elo direito de 
successão {L corôa portugueza o primogenito actual da excelsa familia de Bragan
ça, e na sua pessoa, como é em direito obviamente r econhecido, todos os sel1S eles~ 
cenclentes . Estrangeiro por escolha e preferencia propria, estrangeiro por tratados, 
as leis ele Lisboa o excluíram, coh erentes com as ele Lamego; sem resic1encia pre
sente, futura e moralmente possível no reino, foi igna1mente excluido pela carta 
patente ele 1642. E como era força que a exclusão principiasse no mesmo ponto, 
em que os seus motivos on fundamentos essencjaes1 se a rasão ele estrangeiro, e 
a. moral impossibiliclacle ele residencia foram anteriores, como 11a verdade foram, 
a 1 O ele março ele 1826, n~ este notavel dia,, a morte roubou a Portugal um reve
r enciado monarcha; mas as leis, com todos os portugnezes que as respeitam e 
amam, devolveram ao segundo :filho a sncccssão c.\, corôa, ele que ellas mesmas ha
viam excluído tão justamente o primeiro. 

Não fugiu aos tres estados elo r eino, qne a exclusão elo senhor D. Pec1r·o tinha 
ainda outro muito attendi vcl. fundamento. A citada carta patente outorgou o pe- . 
d ido, que o mais velho elos filhos varões, quando o rei possuísse dois clistinctos 

. . senhorios, sncceclesse no mnior, c o menor coubesse a,o segundo; e é inncgavel 
ctne o ultimo r ei, erigido o Brazil em reino, possuiu dois senhorios clistinctos, 
posto que não separados, e que separados pela lei ele novembro de 1825, os pos
suiu pontua.lmente na conclição em que a carta patente os suppõe o.u os considera. 
Pretender que para est::~~· no caso indicado os devia o ultimo rei possuir separa~ 
tlos por dilatado tempo, e possuir por hera.nça, e não •ele outro modo, 6 um_n, 
insisteucia na letra ou oasca grosseira ela lei, com aggravo manifesto elo seu esp1~ 
rito e indigna ele uma cansa, que eleve ser tratada com franqueza e com gravi
cla.cle : pretender <ijUe o pedido elos povos, com a outorga elo legitimo príncipe, 
não constitue. v-erdadeira lei, ou é uma tergiversação, a que só costuma recor
rer a fraqueza, ou uma cabal ignorancia do qne são substan,ialmentc as nessas 
leis feitas em côrtes. Assim é que os povos ent~io pediram que se lhes clésse a 
fórma extrínseca elas outras leis, e com ellas se oncorporasso na ordenação; mas 
ctnando assim o pecli1·am não olhavam para a essencia ela lei, olhavam, e elles mes~ 
mos o declaram, para a sua notoriedade, e para o acrescimo de respeito e ele fOl:
ça, gue v-em ás leis da sua formalidaclc exterior. Os estados comtuclo não cluviclmn 
pôr ele parte este fundamento, que, com r::er, como certamente é, m1lito ponderoso, 
não r eputan1 necessario. 

'.rambem 'lhes não fHg iram armas civis, violação affrontom elas leis pa.trias, 
anogações ele auetoridacle exorbitante c antes clespotica: em summa, não se es
queceram da veneravel patria, ou atacada com furor hostil, OLl clesattendida e in~ 
sultada. nos seus direitos c na sua dignidade. Mas têem r epugnancia, como já se 
disse a tocar em feridas àincla mal cerradas e muito mimosa~>; e entregam o c1es
a.ggra1vo ela patria offenclicla c ultrajada à justiça ela Divina Providencia, e alem 
cl'i'sso á confusão elos proprioR culpados e á censur a severa do mundo contc1llpO
r nnep e ela posteridade . · 

A v-ista ele rasões ele tamanho. peso, confiam ju ·tamente. os tres estados, que 
ao seu accordo sobre a exclusão do senhor D. Pedro, c o devolvimento da co
l'Ôa. ele Portugal a seu aHg1:1sto irmno,_ não podem fazer-se objecções que passem. 
de meramente especiosas. Mas como alguem poperia julgar que era receio o que 
não seria senão desprezo, resolveram encontrar essas mesmas objecções especio
sas, c fazer ver ainda aos menos proflmclos que não são mais elo quo pbantasmas, 
de que o interesse e o partido têcm lançado mr-1o em falta ele n:Ícl hor. 

O senl1or D. Pedro é prin1ogeuito. E quem· o nega ? Conceclc-se facilm ente 
rtue teve os direitos da prin1ogcnitLtra, os qmtes, a não os perder antes ele 10 de m:ll'
~·o , seriam 1n·omptn e const:mtemcntc rcc: onhcciclos .. Sem embargo do amor qno tcrn 

. ' 
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merecido aos povos o nosso augusto rei, e que os povos ha muito lhe têem consa
gi·aclo, a nação portugueza não é a que faz da justiça sacrifício ás suas paixões e 
mesmo its suas paixões honestas. O nosso monarcha seria o primeiro a r e1Jugnar 
ús tentativas elos IJoyos, se elles por impossível qnizesscm attribuir-lhe um direito 
roubado a outrem. E plenamente p·rovada, é notaria a moderação de seu animo 
reaL P orém os direitos da primogenitura ri~LO se podem, como qrwesquer outros

7 

alienar e perder? P odem por certo; e :fica mostrado bem claramente que o senhor 
D. P eelro os tinha p erdido antes de 10 ele março ele 1826. São causas bem cliver
s~s cles1n·ezar e violar o direito, que aü1da se reconhece7 ou r econhecm· que um 
direito se perdeu; e esta ultima é a que Pm·tngal, sem sombra ele injuria (de que 
estú muito longe) tem praticad.o a r espeito elo senhor D. Pedro. 
. Como então o teve por seu 1·ei logo em março de 1826? Como acceito111 ju

rou c cl eu á execução a carta de 29 de abril? Como o manteve na posse, ·gover
nando- se o r eino em sen nome, e seg·unclo a lei que clle dera, até maio ou abril 
c~e 1828? A r esposta é facil. Do mesmo modo por que t eve por seus r eis tres Fi
hppes de Castella , e se c?nservou ~a sua sujeição poT sessenta annos. Chegou-se 
ao mesmo tempo pOr cammhos em parte diversos. · 

Os tres estados quereriam dispensar-se ele descer ás astucias ba,ixas, aos cri
minosos arbítrios, aos occultos e iníquos meios, de que se valeu uma facçrto para 
perder o l'eino, presumindo com cliscnrso bem pouco acertado qu.e acharia na 
ruína geral a sua propria elevação. I\'! as assim é necessario para defender a honra 
ela patria ; e to elas as considerações elevem ceder em presença el' este sagrado mo
tivo. Não se postou nas honteiras portuguezas um bem clisci}Jlinado exercito ás 
ordens de um famoso general; mas tal vez nã.o faltou o ir o, nem faltaram promes
sas, e laborou de certo a negociação a:rclilosa ele D. Christovão de Moura, alli 
ci ando uns, aclormentando outros, allncinando com rasões appar entes e com ex
pressões equivocas, e até mesmo al i ega.uclo fal samente com o concurso e interpo
sição el e grancles potencias . . 

A boa fé, inseparavel ele animas verdadeiramente reaes, foi surprehenclicln,; · 
foi embargada a sinceTa vozr ele um sabio e zeloso conselho; o esforço contrario 
ele algun,; homaclos foi tornado vão por machinações e expedientes clcsleaes ; e 
renovou-se a seu modo a sentença ele Ayamonte. Que faria 11'este caso a triste 
nação portugucza ? O legitimo herdeiro, posto por antecipação a qnatroc~ntas le
guas elo r eino, mal podia. dirig ir-nos . Os tres estados, a quem corppetia pug·nar 
pelas nossas liberdades, não se convocaram. Os .povos, sem conductor, sem um 
ponto legal de reuuião7 não .podiam senão fluctuar em auci edacle e incerteza. Os 
bons portug nezes, sim, se lamentavam em segredo, e alguns mais determinados 
foram protestar para lá elas fronteiras; mas prevaleceu a obra ele escanclalo, e o 
reino foi arrastado, foi forçado a snbmetter-se ao j ngo. E abonará tudo isto me
lhor os direitos elo senhor D. P edro, do que os successos de 1580 abonaram os 
clireitos elo r ei ele Castella? 

Os tres estados olham· para a religião do juramento com o proftmdo respeito 
que se deve ao soberano Senha!·, que é n'elle invocado, e que _requer a sua gra
vissima import\lncia no governo das sociedades humanas. Lastimam-se bem since
ram ente ele o ver nos nossos tempos prostituído, e 1Sor isso mesmo desprezado com 
tão sacrílega irreverencia para com a magestacle divina, c com tão enorme pre
juízo elos homens e das republicas . Não podem comtudo conceder que deixe ele 
ser ínito ou nullo, quando r ecáe sobre materia illieíta, quando é extorquielo pela 
violencia, quando da sua observancia resultaria n ecessari amente v iolaçuo de direi
~os das p essoas e elos povos, e sobre tudo a completa ruína ae nações . E tal foi o 
Juramento a que allucle esta G>bj ecção . Guarclal-o, não importaria menos que m:
rancar a viela ela patria; nenhuma religião elo juramento pó de o brigar ao parn-
cidio ela patria. . 
. Porém, se os portuguezes recebera.m por violencia e soffreram com r epug:nan

Cla um jugo que aborreciam, ·não foi violentado ou coacto o senhor D . 1VI1guel 
para faz er em paizes estranhos declarações ele não ter direito ~í corôa de ??uJ:u
gal c 1Jrorriessas ele vir bo·overnar o reino como reo-ente e em nome ele seu n·mao. 
~ . b ' ? 
.c azcr clccla.raçõcs e promessas em paizes estranhos ! ! Porque ? E para que . .. 
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Parece aos tres estados que só com estas interrogações se confunde tão valente 
objecção. Esperam que não hão ele achar resposta; mas se, contra o que esperam, 
lhes for dada, Portugal romperá o silencio a que agora obriga os seus repr esen
tantes o respeito cleviclo a illustres nações. Acrescentam todavia: embora o senhor 
D . .Miguel quizesse cortar pelos interesses proprios, por não se empenhar em clis
patas, que poderiam, ainda qtte injustamente, ser notadas ele ambição; embora 
gLtardasse moderação mLüto subida, a sua mocleraçito podia aniquilar os seus di
r eitos? Tel-os ou não por aniquilados em virtncle ela suar moderação, não tocava 
á nação portngueza, e só á nação portugueza? 

Allega-se a lei ele 15 ele novembro ele 1826, em que sua magestacle o senhor 
D . João VI, que Deus haj a em gloria, trata o senhor D. Pecll-o de Alcantara ele 
priucipe real ele Portugal e Algarves, e ele herdeiro e successor d' estes r-einos, 
ao mesmo passo que clecreta a separação entre Portugal c o Brazil. Mas que isto 
fosse uma cleclaração clirecta e positiva ela continuação elos direitos do senhor 
D . Pedro, nfto pócle aclmittir-se; porque claramente é um sentido importuno, 
sendo o objecto essencial da lei muito alheio; e se f9i meramente, como os tres 
estados têem por mais provavel ou conformidade com o uso, irícli:ft'erente na parte 
narratlva, ou uma r epetiçlto menos advertida das antigas formulas, que escapou 
ao compositor, . nada prova contra ou a favor ela nossa questão . 

Se, poréliJ.., disserem que nem é cleclaração pos-itiva, nem foi uso inclifferente ou 
mero lapso elo compositor, mas sim uma insinuação cautelosa, com que o legisla
dor quiz apoia,r os direitos elo senhor D . Pedro, qne pela legal separação via que 
ficavam no conceito elo mundo mal seguros, offerecem-se logo tres respostas: pri
meira, que e:ose mesmo r econhecimentõ ela vacillação, em que fic:wam os direitos 
elo senhor D . Pcch·o, sem lhe ser a elle favoravel, fortalecia. os de seu irmão; se
gunda, que não pó ele ser verclacle que o senhor D. João VI quizesse sacrificar os 
direitos ele um príncipe {L grandeza ele outro, nem é crível que quizesse resolver 
um ponto ele tamanha importancia, sem o concurso elos tres estados elo r eino, que, 
tão judiciosa como amplam.ente, it.cabava ele declarar .inclisplómsavel, em materias 
elo direito fundamental, na lei gravíssima ele 4 ele junho ele 1824 ; terceira, que 
se tal fosse, por impossível a vontade elo legislador, não podiam condescender com 
ella, nem conclescenclcm os tres estados . 

Tudo o que sem o consentimentc elos tres estados, ao menos legitima, clara 
e facilmente inferido, se clispozer e praticar quanto ao direito fundamental, e es
pecialmente quanto ao direito ele snccessão á corôa 1 é não só abusivo e illicito, 
mas tambem invalido e nenhum; asser ção qtle os tres . estados não tiram do pnbli
cista W atel, mas sim elo clireitp ou antes ela rasão universal; e em que se confor
mam com o que j{L disseram os nossos maiores, tambem jnntos em côrtes em lGL!l . 
ccE presnpponclo (diz o assento feito em côrtes no dito anuo) por cousa certa em 
direito, que ad reino sómente compete julgar, e declarar a legitima successão elo 
mesmo r eino»·. 

Impugnam por ultimo, ou pretçnclem impugnar, os direitos ele el-rei nosso sé
nhor, e os da nação port'ugueza1 advertindo-nos clç que o reconhecimento, que os 
soberanos ela Europa fizeram ao senhor D. Pedro, corilo r ei de Portugal, fôra de 

· direito e não ele facto. · 
Devem, e querem abster -se aqui os tres estados ele toda a r esposta menos 

circumspecta, ele que pocleria offencler-se o respeito devido a.os soberanos, e a 
geavidacle propria. Como, porém, o mesmo r e:peito devido aos soberanos pede que 
se dê alguma, os tres cst<Ldos a dão como se segue. , 

Elles sabem que a facção turbulenta e temerai:ia, com as ·palavras cavilosa
mente empregadas, leis ctnti,qas) natLwal, filho p1·Í1nogen:1:to, cnleiou e allucinou as 
potencias europêas, que, aclherinclo discretamente ao seu nobfe systema ele legi
timiclacle, reconheceram e quizeram, sem o perceberem, c.orroborar por seu reco
nhecimento o mais enorme desvio elas leis, o mais arrojado insulto, que se fez 
até agora a.os grandes e respeitaveis princípios ela lcgitimiclacle. Mas n'isto não 
vêem outra cou~a senão uü1 engano feito ás potencias, ou mais um crime de fac
ciosos qne se nFt'o poupam a crimes. E poderá um engano elas potencias, ou, para 
melhor, um crime ele mais nos facciosos, prejudicar aos direitos ele el-rei e aos 
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nossos? Se as potencias europêas se dignassem de r esponcle1· a ·esta p ergunta,, cer
tamente responderiam que não. 

O que resta, pois, é ·p edir tís potencias, e esperar, como os tres estados do 
reino confiadamente esperam, ela sua sabedoria e justiça notm·ias, que sobre os 
negocias internos de Portugal, e particularmente no que toca ás suas leis funcla
mentaes, e ao seu direito ele successão á corôa, escutem o testemunho solemne da 
~ação portngneza, ele preferencia aos sophismas Oll .insinuações aleivosas ele uma 
facção; na certeza de que por este modo não hesitarão, no tocante aos pretendi
elos direitos elo senhor D. Pedro á corôa cl' este r eino, em reformar quanto antes 
o seu juizo . . 

O que tudo bem entendido, e gravemente ponderado, os tr es estados elo r eino, 
achando que leis clarissimas e terminantes excluíram ela corôa portugneza, antes 
elo dia 1 O de março ele 1826, o senhor D. P edro e seus descendentes, e por isso 
mesmo chamaram, na pessoa elo senhor D. l\1iguc1, a segunclà linha; e que tudo 
o que se allega, ou póel e alJegar em contrario, é ele nenhum momento, r econhe
ceram unanimemente, e declararam em seus assentos especiaes, e n'este geral 
reconhecem e declaram que a el-rei nosso senhor, o senhor D. Miguel, primeiro 
do ' nome, pertenceu a dita cor ôa portngueza, desde o dia 10 de março ele 1826; 
e que, portanto, se eleve reputar e declarar nullo o que o senhor D. P edro, n a 
qualidade de rei ele Portugal, que não lhe competia, praticou e decretou, e no
meadamente a chamada carta constitucional da monarchia portugueza, datada de 
29 ele abril elo dito anuo de 1826. E para constar se lavrou es te auto, que todas 
as pessoas que ora assistem em côrtes pelos tres estados elo reino assignaram. 

Escripto em Lisboa, aos 11 do mez ele j1ilho el e 1828 annos. 

Braço do clero 

P at?·icio, Ccwdeal PalTiarcha = F1·. Joaqttim, Bispo ele Coimbm, Conde de 
A1·ganil = Joaquim, Bispo de Castello Bmnco = Fntncisco, Bispo de Vizett = An
tonio, Bispo de Bugia, snffraganeo, c v igario capitular de Evora = F 1·. Manuel, 
B t:szJo D eão=F?·andsco, B ispo de Vizeu, como procurador elo bispo de L ciria = 
P1·inciJpal D ecano = P1·incipal Silva = P ·1·incipal Menezes =Principal L encast?:e = 
P?·incipal Camcwa = Como pmcuraclor elo principal Côrte Real, Principal .Ll!fene
zes = P?·iJwizJal Fttrtado = D1·. Fr.' José Doutel, dom abbacle geral,. esmoler 
mór = JJI[anuel, PTim· .Ll1ór de Aviz = José, Prio1· .M.ór de Palmella =Antonio Pi
nhei?·o de A zevedo e Silva, vice-rei tor da universidade = D . Anrüé da Conceição, 
substituto geral da congregação dos conegos r egulares de Santa Cruz ele Coimbra. 

Braço <la nobreza 
Duqtte de Caelaval ...:__ Dttque ele L afões = lYlm·quez do L otwiçal ·= Marque;_:, 

ll!foTdomo ·.Mó r = .Llfa?·quez ele 'I'ancos = 111arquez de P ombal= ll!fw·quez llfontei?·o 
Mór = Como procurador do marquez de PeBalva, Conde de R~dondo = llfw·quez 
de Vagos = O!fw·quez ele Sabttgosa = Marqtwz ele Vianna= Como procurador elo 
marqnez ele Bel! as, .Ll1arquez ele Viannct = JJ1a1·q~tez de Vallada = Conde de P ovo · 
lide= Conde ele Ceia = Por meu irmão D. J ayme Caetano Alvares P ereira ele 
Mello~ Duque ele Lafões = C'oncle de Cintm = Conde ele .S . 111/.iguel = Conclr. de 
Porto Santo = Conde elos A1·cos =Conde de Penajiel = Como üitor ele meu sobri
nho o concl e ele V allaclares, 111a?-qtwz JJ!Ionlomo .Ll!J.ól' =Pelo conde ele Carvalhaes, 
Dliqtte de Lc~f"õ es = Como procurador elo conde de S. Lourenço, ll(a1·quez ele Sa 
bugosa == Co nde do Rio Pardo = Conde ele JJI[w·ça = Conde Po1·teú·o J.'I!J.ó 1· = Como 
procurador elo conde ele lVIesquitella e elo conde ele Sampaio Antonio, Visconde da 
Bahia= Por mim e como procurador elo conde da Povoa, Conde ele Peniche = 
Por mim e como proemaclor ele meu sogro, Conde ela Louzã D. Diogo = Como. 
lJrocuraclor elos condes ela Figueira e conde ele Pombeiro, llfarquez ele Vianna = 
Conde ele Anadia =Conde de Cast1·o llfcwim,= Conde das Galveias = Conde de 
Bm·bacenn, F rancisco . .Como .procurador ele seu lJae o concle ele Barbacena, Con~e 
de B ct1·bacena, F1·cmczsco =Conde da L apa -= Como procuraelor elo co nele ele R to 
Maior, ll!faTquez de Pombal= Conde ele S. Vicente= Como procurador do conde 
do Bobaclclla, M.m·quez de Tancos = Conde . de Vianna= Conde Bw·ão ele Alvito 
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por si e como procurador de seu ·sogi'O o marquez de Alvito1 conde barão ele Al
vito = Conrle ele Alma.clct =Conde da Ega = Conde ele Bel monte = Como procura
dor elo conde de C;1mariclo1 Bm·ão de Sancle = Conrle do Redondo _..:._ Como procu
rador elo conde de Some, Condt clJ Reclonclo = Conrle ele Atalaiçt = Concle de 
Alhanrl,·ct = Conde ela Redinha = Visconde cl t. B cdtia, por mim e como procurador 
elo visconde ela Bahia, João= Vt:sconde ele Jtwomenha, João, e como procurador 
ele seu pae o visconde ele J uromenha = Visconde ele Santa rem= Visconde de Aztt· 
1·cu·a = Visconrle ele JJ1agé = Visconde ele Porto Cavo ele B ctncleiJ•a = Visconde de 
JJilanique elo Intendente= Viscon ele de Extremoz = Betrão ela v,;zza, clct Praia = 
Como procuraelor elo viscomle de Vilh Nova ela Rainha, Antmúo José Gttião = Ba-
1·1o ele Sande, por si e como procurador pelos barões de Villa Franca, ele Queluz 
e ele Qnintella = Ba1·ão de Alúnfeim = B co·ão elo Zambujal =Por procuração do 
barão ele Bec1uido1 Visconde de Porto Cavo ele Bancleim =D. José Fmncisco de 
L encastre = 0 Consel!iei1·o JJ!f.amtel José Scwmento =0 Conselheú·o José Joaqni?n JJ1on· 
tei1·o Toues =O chanceller mór elo reino) Antonio Gonns Ribei·ro = O chanceller da 
casa da snpplicação, João ele JJ!latos e Vasconr:ellos Bm·bosa de 111a,qalhães = O 
conselheiro intendente geral ela policia, José Bm·ata F1·ei1'e de Limct = D . Fmn
cisco de Mello JJ1annel elr.~ C amam= Franúsco P e-ixoto Pinto Coelho = O Conse
lheiTo João Jl1ctnuel Plctcielo ele JJ!J.omes = O ConselheiTo JJ1anuel José Mcwia clct 
Costa e Sá = Como procurador elo .conselhe i~·o ele estado Ignacio ela Costa Quin
tella, JJ1amtel José Maria da Costa e Sá= O desembargador do paço honorario, 
juiz ela corôa e fazenda, Victorino José CeTveim Botelho elo Arnaml = O Con
selheiro D1· . .José Joaquim da Cmz e Cw·valho, por si. e como procurador do 
conselheiro Antonio Pedro ele Alcantara Sà Lopes = O conselheiro vereador 
do senado, João José Jllasca1·enhas de Azevedo e Silva = Joaquim José Fe1·1·eim 
Cardoso ele, Costet Castello, senhor ela villa de Serem, alcaicl.e :inór de Ceia = 
JJI[w·cos Caetann ele Ab1·en Menezes, elo conselho de sna magestacle = O conse
lheiro da faz enda, .Antonio Xavie1· ele JJ1o1·aes Tâxeim Homem , por si e por pro
curador elo barão elo Sobral e do conselheiro Antonio Avelino Serrfio Diniz = 
José· Anselmo Co1TeÚt Iiem·iques = João de Ccwvalho JJ!J.á1·tens ela Silvct Fe1·rão) 
elo conselho ele sua magestacle e clesembargàdox elo paço = O r1esem bargador 
elo paço, Lncas da Silva Aze1·edo Coutinho) procurador ela corôa = 0 conse 
lheiro clesembargaclor elo paço, José Pedro ela Costa Hibei?·o Teixeim = 0 con
selheiro ela fazenda, José ele JJI[ello Frei1·e =O conselheiro elo conselho ela real 
fazenda e como provedor elas capellas do senhor rei D . Affonso IV, Diogo 
Vieim de Tovcw e Albuque1·que = Dr. João ele Figueú·edo~ elo conselho ele sua 
magestacle, clesem bargador decano de aggravos, e honora.rio elo clesembargo elo 
paço = LILÍz ele Pcmla ll\t?'taclo ele Cast1·o elo Rio ele JJI[endonca = O Conselhei1·o 
Joaquim Estctnisla·tL Rocl1·igzLes Gcmhaclo = O conselheiro da fazenda honorario, Je-
1'0nymo Caetano ele Bcw1·os A1'Ctu:fo B eça= O conselheiro ele estado houorario, Joct
qwim P ecl1·o Gomes ele OUveinL = O •conselheiro vereador elo senado, José IgncLc·io 
ele JJ1enelonça lf"twtaclo =O conselheiro elo ultramar, Jl1anuel Ignacio ele Sam;pa:io e 
Pina = O conselheiro elo ultramar, D1·. João Antonio Rocl?"igtLes Fm·1·eint =O Con
selhe'i?·o Ccudos Pelix Gintlcles Jl1ay = O desembargador elo paço, José Antonio da 
Silvct Peclmsa =O desembargador do paço, Fnunc·isco J osé ele Fcuria Gl.tião) por si 
c como procurador elo barEio ele Castello Novo, Joaquim = O clesembarg::tclor do 
paço1 lllfamLel José ele .A1Tiaga Bnt?n ela Silvei?·a =O desembargador elo paço, José 
Joaq1~i-m Roel?:igltes ele Bastos = O Con. elhei1·o Domingos José Ccwcloso = O con
selheiro c procurador ela r eal fazenda, Antonio .José Gl.íião = José Jl1cm·icL Sinel ele 
Conles) alcaide mór ela villa ele Alvalr.de =O Conselheú·o LHiz José ele Jllfo1·ctes 
Ccwvalho = O Conselhei1·o .José Ignctcio Pm·ei1·ct ele Ccmnpos = O Conselhe'i?·o José 
Peclm Qltintella = O Conselhei?·o Alexcuncle José Picalttga =.José Antonio ele Oli
vei?·a L eite ele Ba?'?'OS) conselheiro de estado = Thomaz .Antonio ele Villc6 :1Vovct Po?'· 
tugal) elo conselho de estaclo honorario, e como procurador ele Manuel Vicente 
T eixeira ele Carvalho, conselheiro ele estado hononwio = Joctqt6Í?n {fgilhm·nw clct 
Costa Posse?·,) elo eonselb o ele suà magcstade = .Antonio Thomaz ele~ Silvct Leitão) 
elo conselho ele sua magestacle = O elesembargaclor elo paço, P eel1·o Alvcwes Di
nú~ c- Fntncisco J osé Vieint; elo conselho de suu magestacle _:_ José Jl1cwicL Dctntas 
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Pe?·eú·a) do conselho tle S U:l magestaclc = José B:iueÍ?·o Scwaiva)_ conselheiro da fa 
zencla. 

Braço 1los povos 

.Ll!Icwqthez ele Bor·ba1 presiclente = José Acctwsio elas Neves1 procuradores por 
Lisboa. 

Luiz ele JJ{aceclo Gtoe?'?'eÍ?·o . Siqz•eint Reimão = João Ba?Tei?·os . Gal•vão ela 
Gcmw1 procuradores por a ciclacle ele Evora. 

João Bm·nm··clo P e1·ei?·a Cototinho ele Vilhena e Napoles =João ela Cunha de 
Seqttei?·c• B1·anelêf,o1 procm·aclores por Coimbra. 

. João Fa1·to Pnmco = Dr· . Pntncisco Rcoymt•nclo ela S ilveÍ?·a1 procmaclores ele 
Santarem. 

P ecl?·o J.ll[amwl T cuvcwes Paes ele SotoSa == J.ll[anttel Ch1·istovão J.lfcosccwenhas Fi -
guei?·eelo1 procuraclor es por T avira. · 

J.l!am•el P e1·eú·c• Catbt·inlw . ele Vilhe?ut = José ele L emos J.l! ello e Vasconcellos1 

pt·ocuraclor es ele L amego . · 
J oão José ele JJ1agc•lhães Pinto) actual juiz ele fóra ele Silves = J.l1cm·uel Rcty

?mmelo T elles Cô1:te Real1 procuradores por Silves. 
J oão Bcw-?·ei?·os Gcdvão ela Gcmna = Luiz ele .Lltfctceclo Gtte?"?'eÍ?·o SiqMÍ?'Ct R ei

mão1 pi·ocnraclores ela c:iclacle ele Elvas . 
Ltoiz1 Bispo ele B qfa = Jihmc·isco ele B1·ito Lobo e Castanheela1 plocnraclores por 

Beja. 
J oão P e1 ·ei1·a da Silva ela Fonseca = Goncalo Ba1·bct A lcwclo ele L encast1·e e Bcw-

?'OS1 procuradores por Lciria. • 
Fnt?wisco de Assis ela Ponseca1 como procurador ele J oã.o Diogo ele Mascare

nhas, pelo seu impedimento, que é procurador ele Faro = F m·nanelo José JJ1o 
?'eint ele B1·ito P m·ei1 ·c• elo Ccwvalhal e Vasconcellos1 procuradores por Faro. 

João Antonio ele Azevedo ele J.l!ctgalhães = Al'IJ(wo ele JJ1ctceclo P estanct Coutinho 
. ele Vasconcellos1 procuradores por Lagos. 

João Lobo ele Cast1·o Pimentel = Úoiz Coutinho· ele Albe1·gcwict F1·ei?·e1 procu
. radares por Extremoz. 

Valm·io JJ1ctx i.mo ele B1·ito Fntgoso Amado = Francisco ll!Im·ict ele Villas Lobos 
e Vasconcellos Cogomú~ho Sctlemct Bcw1·eto1 procLlraclores por lVIontemór o Novo . 

Lt•Íz1 P1··io1 · .1vfó1· ela Ordem ele Ch1·isto = Anthe1·o J osé ela J.VIaia e Silvct1 pro 
curadores pot· 'l'homar. 

Antonio Fe?Teú·ct de Cast1·o F1:gz•ei?·eelo =José Ignacio ele J.l{o?'ctes1 procurado
res por Bragança . 

José ele• Costa e And1·acle = João Baptista elct Costa1 procuradores por Porta
leoTe. 

"' F 1·ancisco Cle A lmeidct 1J'? ·ei1·e Cô1·te R eal = Ji'?·cmcisco Camolino1 procuradores 
por Covilhã. · 

Joctqtâ!IJ~ J osé Jvfa? ·ia ele Sonsct T avct?··es1 p1:ocura~or por Setubal. 
Anton·io Colmiei?·o ele JJ1on•es1 procurador por V1lla Real. 
Antonio ele Sá P1:nto -Ab1·m• Souto JJ1cuio?· =João ele Sá Pinto Ab1·eu Souto 

J.l![aio?"1 procmaclores por Vianna elo Minho. . 
Alexancl'J·e JJ1allwi? ·o ele Sottsct e J.vfenezes =João Lopes ele Calhll'iTos e JJ1enezes1 

procuradores por Ponte ele Lima. · 
10 ·ancisco ele Paula Lúnpo Qtbcm·esnw = Vicente Ignacio ela Roclw Peniz1 pro-

curaclOTcs por lVIoura · . . 
Gonçalo J.l{an'Uel P eixoto = José P ecl1·o JJ1oniz de Figuçi1·eclo1 procuradores por 

Alem quer. 
Lt•iz ela .Atonguia Sousa Continho1 procurador ele Torres Novas . 
Nicolm• Joc•qtoÍ?n elas Neves Antunes = Polyccm-po Joaqt•im ele Fontes1 procura

dores de Ciutra. 
Tli?·iato Se?'to?·io de Fcwia Blanc = J oão F el-ix elos Santos e Pctz1 procuradores 

por Obiclos. 
Por mim, e como procurador ele Francisco ele Paula Leite, .Ll1cmtwl J osd 

C'o 7·1·eict ele F1 ·eitas e Ab1·e?o Cm·1·ei? ·o ele Gonveict,, procuradores ele Alcaccr elo 
Sal. · 
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O vigar io ela vm•a, Joaqui-m JJ1(C)l6el ele Oüve·im Fm·1·az = Thomaz Anton·io dct 
Costc6 e JJ!fello; procuradores por Alrnacb. . 

JJ!fa?·qt6eZ do LctvntdJio, D. Antonio == D . P1·io1' de Gwimct?·ães1 procuradores por 
Torres V eclras . · 

Fntncisco ele Assis Sctlgnéi;?'O = JJ!famwl Be1·ncwdes Pestanct Gmdtio1 procura-
dores por villa ele Niza. . 

Bcwêto ele Gastello llovo = Pecl?·o de 0?'Claz Gctldei?•a ele Vallctdcwes1 procurado· 
rcs por Castello Branco. 

P1·ancisco Dias Lmwei?·o =José Pm·eint Co1·tez ele Lobão1 pxocuraclores por 
Serpa. 

Lttiz Nicolan Fm·ia = Joctqnim Anctcleto Rosctclo Esqtâvel, procuradores por 
Mourão . 

Antonio CcwneiJro ele Figtt ei? ·eclo Pe1 ·eim Gmdinho ele Vilhena Rcmgel = O Co· 
1·onel José Cct•nwú·o Pizcw?'O; procuradores por Villa elo Conde. 

Bcwão ele Tcuvcweele = O CO'i'onel Antonio ela Cos~ct Coutinho Lopes 'l'avcwes; 
procu,radores por Trancoso . 

Antonio J.l1cwia Canloso ela Gosta Cabntl) procurador por Pinhel, por mim e 
pelo ex. mo sr. bispo D. Manuel ela Silveira Gama Castello ·Branco. 

- José JJ1ilitão de Ccm"vctlho) procurador por Arronches . 
Fmncisco "Falcão ele lli'ello e Lima= José lgnacio ele Tim·es J.l1aceelo Reyclono; 

procuradores por A viz. 
José Joaquim F1·eú·e Pimentel· ele Avella?' = útiz Antonio Fm·1·eim Bai?Yão, 

procuradores por Abrantes . 
Si?não José ele Azevedo e Hilva Lobo = Sebastião Al,exctncl1·e ela Gamct Lobo 

Pessanlw; procuradores por Loulé. 
José Ba?Teto Cotta Castellino1 procurador por Alter do Chão. 
O Pael?•e João Felicianw da Palma J.ldálclonaclo) procurador por Alegrete . 
P1·io1· José ele OliJIJeÍ?·a Leitão = Antonio ele Gmtveic6 ela J.lJ~ctia Osorio) prooura-. 

dores por Penamac.ôr. 
Fm·nctnclo ele Gtwelalttpe J.l1ozinho = Ignacio Ccl!l'closo ele · Bcw?·os Castel-B?·cmoCO; . 

procuradores por Castello ele Vide . 
J.l!J.cmmel ele ll1enclonçct Pig·tteim ele Azevedo Pinto ele So!tscr, = João Antonio B:i· 

oei?·o ele SotbSCt Almeidct e Vasconcellos) procuradores por Castello Roclrigo. 
O P1·io1· Jeão Estaço J.l!lott?'Ctto = O Bacharel Joaquim José de JJ1~atos J.lfagct· 

lhães) procuradores pela villa ela Marvão. 
O Bachcwel J cmttcwio José Fm·1·eim Vicf.o?· dos Reis = O desembargador dos 

aggravos ela casa ela supplicação, Jos6 Vicente Cctlcleira ele Cctsctl Ribei?·o1 pro
curadores pela villa da Certã. 

Jihmcisco Antonio Chiclwr·?·o ela Gama Lobo1 procurador po'r Monforte do 
Alemtejo. 

João Rebello Paivct Lobato = Joaqni?n J.l{annel Ncmno?·aclo) procuradores por 
Fronteira. ~ 

JJ1annel S cuncho Biscaya e Silvct = Anton-lo Vctz Ccmnões ele F1:gtteú·eclo) procn· 
radores pela Villa elo Crato . 

1!?·. Joctq_tti?n José Dias Rcmnos) procurador l)OT V eiras. 
Diogo Pm·ei?·ct da Ganna = li?·. D. José JJ!fcwict C'cw-vcrjal Vasconcellos Gctmct; 

procuradores de Campo Maior. 
FeliX? José Lopes Rcmnos) procurador pai· Castro Iv.farim. · 
F1·ancisco ele Ass·is (ja Fonsecct; como procurador ele Bernardo Thomaz ele Gou

veia Vasconcellos, procurador ele Moncorvo, por impedimento do mesmo . 
Pecl?·o Alr!:xancl1·ino JJ!ligueins Tcttwino = Bento Páes ele Sande e Cast?'O; pro· 

curadores por Palmella. 
João Anastctcio Fmcle ele Al1neiclct = Ambrosio José Ccupeto) procl{raclores de 

Cabeça ele Vide . ~· 
Jos6 AntwMs Ranws Fe?'?'eÍ? ·a = Antonio Joaquim clct Silvct GTespo, procnn•do· 

res pela villa ele Monsanto. 
Fm·1wnclo P e1·ei?·ct de Fcwia Cottct Falcão= Antonio J:.lúno clct Fonsew1 procn

clores pela villa ele Coruche·. 
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O Capitão li:Ió•J' Anton·io de .Ll:latos Fcwia e Bci!J'bosa = J oaquim ele li:Iagalhães 
e ll'!ene;;es~ procuradores por Barcellos. · 

O Beneficiado Pecl1·o Antonio Gonçalves Vaz de Azevedo = O B eneficiado An-
tonio J osé .Ll:Iachctdo ele Azevedo~ }Jl'Oc1.uaclores da villa e praça ele Caminha. 

J ctcinto J osé Pctlma, procurador de Garvão . 
I_r;ncwio José ele Vilhenct, procurador ele Panoias. 
J osé clct Silvct Athaicle clct Costct = J osé lltlanuel Peixoto ele Azevedo Smtsct .Ll:Ia

chaclo ~ procinaclores ele Ourem. 
Anto.n·io, A ?"cebispo ele Laceclemonia = Ccmcliclo Rocl?·ig~tes Alvans ele Figttei?·edo 

e Lima, pro cmadores pela villa ele Chav es . · 
Joaquim Romão Gomes Ca1·los = F1·ancisco ele Pcmlct ele .Lltlenclonça Cô1·te R eal, 

}Jrocnradores pela villa de Albufeira. 
{ ácinto J osé ele S eqztei?'Ct =José Gonçalves ele Sá, procuradores pela villa el e 

Üunque . 
. O Capitão ll!f61· .Ll!fanttel J osé .Lltlencles ele Ccwvalho = Anton·io Joaqwim li'cm·to~ 

procuradores pela villa de Arraiollos . 
J osé Vioto1 ·ino Zttzcwte Coelho clct Silvei? ·a = J osé Ccm·closo lvfoniz Castello 

Bntnco, pro.curaclores pela villa ele Borba. 
Ignacio Pecl1·o Rosado Gnião = Balthaza?' Cavallei?·o Lobo ele Ab1·eu e Vascon

cellos, procuradores pela villa de Portei. 
Diogo ela Ounha Sottto .Lltfctio?· =Antonio Lotwenço ele .Ll!fatos Azct?nbuja, procu

radores por Vilb Viçosa. 
J osé Fiallw Caei?·o = Joaquim Romão .Ll!fendes P cvpançct, procuradores · por 

Monsaraz . · 
O P acl?·e Joaquim J osd Rocl?"igtws = Anton·io Cescw Vieint ele I-Io1·ta, procura

dores pela villa de Athouguia. 
J octquim 111ctnttel ele .Lltlontes de llfesquitct Pimentel, e com procuração ele meu 

collega Ayres Guedes CouJ;inho Garrido, procuradores pela villa ele P enella. 
J o1·ge Mcmntel Lobo Pimentel = F1·ancisco Eleutm·io ele i?a?·ict Mello, procura-

dores por S . Thiago ele Cacem. . 
Fn~ncisco J oaquún ele Cast1·o Pm·ei? ·c~ Cô1·te Real, procurador por Eixo . 
O Conselhei1 ·o João .Ll1ctmtel G-tte1Tei1·o ele AmoTim, procurador por Villa Nova 

ela Cerveira. 
O Pctel?·e Luiz Antonio ela Oruz, procurador pela villa de Vianna do Alemtejo. 
J oão Collcwes ele Ancln~cle = Venancio P-into do Rego Ceia Trigttei?·os) procu

radores por Porto de JHoz. 
Balthazcm- ele Sousct Botelho ele Vasconcellos, por mim, e como procurador do 

clesembargaclor J oão Gauclencio Torres, procuradores ela villa de Pombal. 
F1 ·. J oão M(m-Íct Alvcm·es F1·éú·e Tw~cwes = Pecl? ·o J osé L im:po 1àsccmo, procu

radores pela villa ele AI vi to . 
Mámtel Ignctcio de M.ello = J octq'ltim J osé clct Palma, procuradores· pela villa 

ele lVIertola.. · 
J oão Antonio ela F onseca, procurador por Villa Real ·de Santo Antonio. 
J oão Gonçal•ves Figueint Rio~ procurador pela villa ele Lagôa. 
B e1·ncwclo José ele Sousa _ela Fonsew, procurador pela villa ele Freixo de Es-

pada á Cinta. ·. 
Domingos M.amtel Annes Coutinlw, procurador pela villa ·ele .Montalegre. 
F1·. J oaqttim ele Ccwvctlho) procurador ela cidacle de Goa. 

* 
Pouco depois ele publicado o a~sento elos tres estados elo r eino appareceu a 

lume nma especie ele r evista r etrospectiva dos acontecimentos políticos sob o ti
tulo de R eflexões sob?·e o pcwticlo apostolico em Po?·tttgal, esc1·iptas em Lisboa no 
anno de 1828 por ''" '·~ "'; 8. 0 gr. ele 44 paginas, cuja edição presumimos ser feita 
em Inglaterra, vista a similbança dos typos, papel, etc., com outros _opuscnlos 
cl 'aquella epocha. Eis-aqui o seu teor, omittinclo apenas as notas, quas1 todas ele 
meras r eferencias aos documentos de onde o auctor collig iu a base ela argumen
tação. 
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Os npost.ollcos c1u Portug-nl 

Negnm o rei c a. pntrin; e se conven1 
Ncgnrão 1 como l~edro, o Deu s que tom . 

Lu,siadas, canto lV, cst. xu1. 

A nn.tural ig-uorn.ncia do genero humano e a aclquirida perversidade ele grande 
parte d' elle, envenena de tal sorte os bens do estado social, que o hom <'lm justo, 
o homem illLlstrado, vacilla e muitas vezes preferiria o estado na tural; ali, se!11 
icléas de virtude ou crime, seriam os homens, moralmente fallauclo, ou todos bons 
ou todos maus, e só a força physica graduaria o seu melhor on peior modo d_e 
passar a viela. Não acontece assim no estado social, aonde o homem se ncha h
gado pela complicadíssima cadeia do moral: crearam-se idéas de virtude e crime, 
estabeleceram-se direitos e obrigações, e, posto que a applica~cão cl'estas idéas 
t enha diver sificado em tempos ou em lagares, todavia do espírito ele todas as 
instituições sociaes se formou um systema de moral universal, pelo qual t emos 
que a virtude é aquella acção da qual resulta bem tí cspecie humana, c que o ho
mem, não faz endo ao seu similhante o mal que não quer para si, 'é homem vir
tuoso, e necessariamente criminoso o que obra em sentido contrario. D'estes prin
cípios nasce a justiça, cuja manutenção é ·a primeira obrigação de um governo; 
só o governo que tiver por base a justiça será virtuoso, e dará, com a protecção 
dos direitos do homem, o nome ele patria á terra onde nascemos; só est e governo 
t erá clireito para fazer .observar os deveres convencionados elos cicladãos, e estes 
serão tanto mais virtuosos quanto mais prestarem à r epublica, com o exemplo 
ele seus costumes, com a p enna, a charrua, o leme, o. t ear ou a espada. 

Muitos governos têem adoptado est as maximas, e por isso t odas as nações 
t êem tido epochas em que a simplicidade de costumes, o estudo elas sciencias e 
artes e o acrisolado patriotismo ele muitos cidadãos, as t êem levado ao maior auge 
de opulencia; cl'isto oíferece a historia repetidos exemplos, que os governos e os 
governados elevem sempre ter em vista. No seio cl'estes mesmos estados nascem 
e se alimentam os seus proprios inimigos, tão inveterada está a maldade na es
pecie humana! . . . As preeminencias concedidas pelos governos aos ciclaclãos bc
nerueritos, e a estima publica que os distingw~ , impelle os maus, levados ela in
vej a, a abusar ela ignorancia da massa g·eral, invertendo e c:onfundinclo todas ::ts 
icléas e todos os princípios; revoltam os povos, accenclem a guerra civil, e, com 
bnlta força, destroem os estados mais florescentes, pospõem a ignorancia à illus
tração, o luxo á sobriec1ac1e, a molleza à industria, a cobardia ao valor e a penu
ria á riqueza. Esta venenosa parte ela sociedade toma todas as côres, nsa de to
elos os meios, despreza todas as leis, todos os v ínculos para fascinar os poyos 
incautos, lisonjeanclo-lhes as paixões; corre desenfreadamente após da mais funesta 
ambição, e só pára se consegue, á custa ele innumeraveis victimas, arreigar o im
perio do despotismo para clesfructar exclusivamente as commodiclacles ela vida7 

subministradas pelo acerbo trabaJho dos povos, degradados ch sua natural cligni
clacle e r eduzidos ft maifJ abj ecta condição. Sempre es ta facção se reune e appn.
r ece formidavel, quando as icléas liberaes se ostentam, sempre que os patriotas 
illustrados e philanthropicos clespertam os povos e se esforçam para os tirar ela 
escravidão. · 

Gregos se rebellaram e oppozeram á liberdade ela. Grecia; romanos se alevan
taram e conspiraram contra o senado; inglezes se armaram contra as instituições 
liberaes que hoje lhes dão todo o seu poder e importancia; finalmente, francezes 
se conjuraram e atacaram as liberdades patrias, provocando e insultando por todos 
os modos os amigos do bem publico. E sta .lida, gloriosa para os bons e t errível 
para os maus, t em-se repetido em nossos dias na H espanha, na Italia, na Ame
rica e em Portugal; porém, a inexperiencia e impolitica de uns, e o irregular 
proceder de outros, frustrou e confundiu os mais sinceros desejos e as vistas mais 

- puras elos verdadeiros patriotas : a illegaliclacle elos meios empr egados n'estas ulti
mas r ev.olnções chamou a at~enç~~ dos gabinetes influentes ela Europa, qu e de 
cornmum accorclo declar[l.ram Illegltnnos todo s aquellcs actos revolucionarias, tra
ç:mdo novamen\te a linha ele legitima política que deve dirig ir os govel'nos e os povos . 
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Confiados, poi s, os ausol uti.stas na opposiçiio .que os gabine tes mostrava~ aos 
principias proclamados pela.' revoluções · do sul da Euror a, só lbos faltava uma 
protccção clirecta e positiva para saírem a campo o se aproveitarem elas circum
stancias . De::;graçaclamente acharam este apoio na pessoa cb rainha D . C::u·lota, 
que a favor d'este partido empr ega os seus talentos e firme caracter~ Cobertos 
com tão forte escudo, correm logo ele todos os laclos os diversos corpos , que em 
todas as idades e !3m to elas · as nações compõem o terri vel parti elo absolutista: 
Panaticos, cuj a fraqueza ele espirito nfio -soffi:e o clarão da verdade ! Hypoc1·itas, 
que tremem ela gnerra q ne as sciencias e as artes fazem a ·seus embustes ! P?·e
tendidos sabias, receiosos ele serem· snpplantados pelos verdadeiros ! Empregados 
publicas sem ?JUJ?·ito, que só por suborno ou patronato occu1Jam os lagares creados 
para os peritos ! llob1·cs o1·galhosos, que só têemJivyes os parentes, 'os mais por 
escravos ! Endivü:lados e demandistas de má fé, que sempre esperam remir-se á 
c~1sta de p erseguições e snppJantar a justiça com despoticos mandatos! Desmom
lt. ~a~os, ct~j a tm:peza e habito ele vicio os faz t emer um governo j us~o e severó ! 
l!'!nalmente, vadios e_ baixa plebe, sempre invej osa e inimiga elos que têem pór 
seu trabalho um decente passaclio! Alevantado este tremendo colosso, organisacla 
esta facção clestnüclora1 · que em desprezo chs co usas santas tomou n' esta epocha 
o · titulo ele crpostolicct, assim dispo.·ta, digo , apparece em campo o Dfarquez de 
Chaves em Traz os l\1ontes e o senhor infante D. l\1ignel em Lisboa; ambos con
~ordes em destruir a constituição, serviam os gabinetELs da Europa; e o senhor 
1llfante D. l\1iguel servia mais o partido apostolico no plano contra ·sclU aug usto 
pae ; saíndo de L.isbo'a para Santarem, a formar ali centro ele forças, tencio
naya a facção marchar, com sua alteza á frente, sobre a capital, depor o se-nhor 
D. João VI e r estabelecer o governo ou poder despotico ; tal vez se acclamasse um 
rei ou uma rainha castelhana, se os cliplomaticos estivessem ele accorclo : porém 
não o estavam n' esta parte, nem o proceder de el-rei pcrmittiu realisar -se o plano 
regicicla. Aconselhàdo pelos patriotas e pelos sons verdadeiros amigos, partiu sua 
magestade para Villa Franca, e chamando al i o senhor infante ·D. Miguel, satisfez 
el-rei -propriamente aquillo exig ido pelos gabinetes : annullou a constituição e r eas
sumiu o poder soberano; promettendo, com tudo, não governar despoticamente, 
mandou ordenar uma car ta constitucional, conci liando assim as pretensões da di-
plomacia com , as dos liberaes . · · · 

Cessando cl' este modo o pretexto _ tomado l)elus absolntistas, e enfraquecidos 
com a falta elo apoio diplomatico, transigiram; uns, desanimados, desertaram do 
partido; outros , per sistentes nos seus planos, só o ~1e ixaram paTa, disfarçados, 
1nelhor lhe prestarem. Confundidos estes com os verdadeiros amigos ele el-'J:ei e 
da naçUo, poderam apoderar-se ele muitos cargos importantes e adquirir tal in
fluencia nas causas do es tado, que frustraram os bons desejos de el-r ei e de al
guns elos • seus ministros, de modo qne as libern.es promessas ele sua magestade 
não se cumpriram . Não conseguindo, todavia, a influencia apos.tolica fazer ele 
el-rei um t yranrio, nem 1Joclendo verificar lima geral persegui ção contra os patrió
tas , ' arrat~j am-se ele novo os conjurados clirectamente contra a augusta pessoa de 
sua magestacle, aterram-no com o assassínio elo seu camari sta valido, morto den
tro elo pa<;o ela r esiclencia ele el-rei; oscuclam-se com o r es1Jeito do senhor infante 
l>. 1\lfiguel, e levam a aúclacia a armai-o oontl'a sen proprio pae e rei" · No dia 30 
ele abril de ·1824, á voz d' este infeliz 1)rincipe, prendem ~l-rei, e n' esse mesmo 
dia seria deposto ou morto, se os c1ip1omaticos estrange~ro s o não guardassem, e por 
ultimo o não. salvassem a bordo ela esquadra ing·leza. N'esta crise ter;J:Ível apparece 
a :·ainha D. Carlob ; mas, segnndo é notorio, não se houve esta senhora entre o 
r e1 e o infante como a r ainha D . Izabel cnh•e D. Diníz e o príncipe D. Af:onso. 
Partido malvado! Que r espeitaveis personagens t ens arrastado ao crime! .. ,. 

Livre o · senhor D. João VI d ' esta cilada c reconhecendo ·a lealdade elos libe
raes, que n'esta occasião desm·entirn,m as calnmnias co1tl que os apostolico~ os 
pretendiam inclispor com el-rei , quiz sua magestacle verificar as promessas feitas 

. "1 Viela os cliplo1~as rcg-ios e mais peças sobre ~stc assumpto, no t omo r, desde ,pag, 8?2, _e 
0 l 1·ocr.sso elo tenente geneml Manuel ele B rito Mozinlto, Lisbon., 4.0 de 163 pa.g. afora. lnchce e 
erratas. 
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em junho ele 1823 ;. porém, poupando outra vez os seus inimigos, morreu antes 
qlie podcsse realisar os seus desejos. 

· Emquanto Portugal soffria estas commoçõcs, o Brazíl, seguindo a ordem natu
ral elas cousas , separou-se ele Portugal. A estada elo senhor D . João VI c ela côrt_e 
no Rio ele Janeiro, a liberdade ele commercio e mais mecliclws adoptadas po1· el-rm, 
ct~ja política mais parecia querer formar um nóvo imperio, do que conservar un:W· 
colonia, apressaram esta sepa1·açfio, fazendo ver aos brazileiros quanto podiam _c 
quanto valiam. Por outra parte, os exemplos ela Ü1clependencia dos E stados Unt
clos ela America elo norte e elas revoluções elas colonip,s hespanholas contra á me
tropole, naturalmente concluzixam o Brazil ~í inclepenclencia, acontecimento que as 
côrtes de Li'sboa n'aqu ella epocha poderiam espaçar ou acceclendo tirar summa 
vantagem para Portugal; porém n'aquella a.ssembléa 1·ein:iva o mesmo. espírito de 
des;p1·ezo ' e egoísmo nacional qne dominára no parlanaento inglez tratamlo do ne· 
gocio elas suas colonias americanas . ·· 

Proclamada a inclepenclencia do B1·azil chamam os brazileiros para seu pe:rpe
tlio defensor e impera.clor ao senhor D . Pedro elo Alcantam, príncipe r eal de Pov- . 
tugaL Acceita este príncipe politicamente a o:fferta, como o unico meio dç felicitar 
nquelles povos, e o nnico tambem que 1·cstava então a.Po:rtugal para tirar elo Bra
zil a1gnm proveito; por,ém a poli.tica do governo portuguez foi tão erraç1a n'cste 
ponto, que só em 1825 encarou o negocio clevidamente. Conclui1lns, finalmente, 
as ultimas negociações en~re o Brazil e Portugal, e que clumvam desde 18231 par
tiu de Lis-boa, em maio ele 1825, sir Charles Sfnart para o Rio de Janeiro eon1 
plenos poderes ele el-rei o senhor D. João VI, para arra.njar definitivamente os 
negoêios entre os dois estados, conforme a seguinte clausula : 

c<E como a successão elas corôas im1Jei-iaes eTeaes pertence a meu amado :filho 
D. Pedro, eu cedo por esta carta r egia, e transfiro n'elle o pleno exercício da so
berania elo imperio elo Brazil, que deve ser govel'Dado por elle, nomeando-o inl
peraclor elo Brazil c príncipe real de Portugal e dos Algarves. >> 

Conseguintemente, em agosto de 1826, concliúu-s~ um tratado ele indeJJenclen
cia entre os dois estados, pelo qual el-rei ele Portugal assum.iu o titulo ele impe
raelor, e o senhor D. Pedro se obrigou a não acceitar a encorp0ração de q11alquer 
aas restantes coloni11s portuguezas aos estados brazileiros . N 'este tratado diz o 
senhor D. João VI, usando dos seus direitos soberanos e conformando-se com as 
ponderosas e particulares 'circumstancias qt~e occorreram: · 

c<Eu tenho cedido e transferido em meu amado filho D . Pedr0, herdeiro e 
successor d' estes reinos, to elos os meus direitos sobre aquelle paiz, 1·econhecendo 
a sua inclepenclencia com o titulo de imperio . Reconheço o dito meu filho D. Pe
dro ele· Alcantara, princüJe de . Pmtug-al e dos Algarves, como imperad01·, e com 
o exercício da soberaniq. em todo o imperio . » 

Restaurada por este moela a hnrmonia entre os dois estados, Portu:gal e Bra
zil, t eria o senhor D . João VI levado a effeito os seus liberaes planos, se o pa.r
tielo apostolíco lhe permittisse descanso; mas el-rei, excessivamente bom, quiz 
antes soffrer do quo punir os seus inimigos e elo estado; assim inquieto e elo ente 
passou até 10 ele março de 182ü, dia em que morreu, lamentado elos liberaes, 
praguejado dos apostolicos, offendiclo do filho e aborrecido ela .esposa irreconci
liavel. · Enfermo e quasi {t borda ela sepultura, nfio deixou, todav-ia, ele prover 
contra as machinações ela facçao apostolica; e, para as transtornar; nomeia re
gente sua filha a serenissima senhora infantil. D. Izabel Maria, para com um con
selho reger est_!:ls reinos durante a sua molestiª', e no caso de morte c<até que o 
legitimo herdeiro e successor da corôa providenciasse a este respeito» . 

Morto el-rei o senhor D. João VI, começa sua alteza serenissim,a a ' senhora . 
infanta r egente D. Izabel Maria a reger estes reinos em nome ele el-rei o senb.or 
D . Pedro IV, conforme o disposto no ultimo dec~·eto ele el-rei· seu pae. Ordena o 
formulaTio dos diplomas e títulos em nome de sua magestacle :ficlelissima o senLor 
D. Pedro IV, rei de Portugal e elos Algarves, etc. lVIancla bater moeela coro .[L 

real éffigie. D .lÍ aucliencia aos cliplomaticos estrangeiros, que em nome elos seus 
::iOberanos tratam com sua alteza os negocios de estado, considerando-a c reconlle
cenclo-a como regente em nome elo el-rei o senho·r D. P edro IV. Envia uma de-
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pntação ao Hio Je J aneiro a felicitar cl-rei peb sua exaltação ao tln·ono porhl
gt~ez. Recebe urna. carta do screnissimo senhor infante D . lHigtwl, escripta em 
VIenna ele Austria aos 6 elo abril de 182G, na qual sua alteza, depois .ele signifi
car os seus sentimentos pela triste nova ela morte de el-rei seu pae, diz: «De
clat·o mui positivamente que, ningucm mai ~ do que eu, respeita a ultima e sobe
rana vontade elo nosso augusto e saudoso pae e senhor, e bem assim que sempre 
encqntrará a minha mais cleciclicln. clesapprovação e desagrado tudo quanto não 
seja integra1mentc conforme ás disposições elo decreto ele G de março elo cot'l'ente 
a~mo, pelo qual sua magestacle imperial e r eal, qu e D eus haja em SlUL santa g lo
l'Ja, tão saLiamentc foi servido prover a ac1ministraçfio publica;, e.reanclo uma junta 
~le governo até que o legitimo herdeiro e successor, que é o nosso muito amado 
trmfio c senhor o imperacloi· elo Brazib 

1 
etc. · · 

. De accordo, o governo e os governados, tinham todos por seu natural e legi
tnno rei ao senhor D. Pedro IV; a na~ão tranquilla esperava que o novo rei to
masse taes medidas que os males publicos se. fo ssem gradualmente remediando, 
e que, finalmente, a virtude fo sse prc:miacla e o vicio punido. Bem f'nnclaclas eram 
estas esperanças ; a philosophia e politica elo senhor D. Pedro IV era ass{ts co 
nhecida ele muitos em Portug-al ; e, com, effeito, chegando a Lisboa a corveta L eal
dade) e depois sir Charles S tnart, de volta elo Rio ele Janeiro,· trouxe as provas 
mais fortes das virtudes civicas e talentos ele el-rei. 

Por uma proclamação cb ser enissi mn, senhora infanta regente, ele 12 ele junho 
de 1826, manda stw alteza publicar os seguintes diplomas : carta constitucional ela 
mouarchia portugueza, dada e decretada por el-rei em 29 ele aLril ele .1826; auto 
de 2 de maio ele 1826, pelo qual el-rei r.bdica na pessoa ele sua aug-usta fiiha a 
serenissima princeza D . Maria da Gl0ria a soberania elos r einos ele Portug-al e Al
gar ves , governa,ndo sua magestade a rainha D . Maria II, conforme a carta constitu
cional, verii:icanclo.se esta abdicação só depois de j uracla a díta carta e de concluído 
O• éasamento da ntinha com o ser t:1nissimo senhot• infante D . Mig·uel ; deéreto ele 
26 ele abril de 1826, confirmando, até ao jmamento da carta, a regencia creada 
pelo: senhor D. João VI; cartas r egias ele 30 ele abril ele 1826, nomeando. páres 
do r eino os chlques, o patriarcha, marquez~s , arcebispos, condes e bis~os ; decre
tos ele 30 de abril de 1826 : 1.0

, nomeando presidente da camara do s pares o du
que de Cadaval; 2. 0

, nomeando vice-presidente da mesma camara o paúiarcha; 
3.,0 , anctorisanclo . a serenissima senhora infanta regente para convocar e illstallar 
as côrtes geraes antes elo praso marcado · na carta; 4. 0 , mandando proceder logo 
á convocação elos cl epntados. 

Em seguimento á pnblieação cl'estas peças nomeia a serenissjma senhoÍJa in
fan ta r egente tlma eon:imissão p.ara formar as instrucções para a r eunião das ca
rnaras. OrcleBa ao cha1;1celler môr elo reino faça publiÇ!ar e r egistar no livro com

.petente a cart~ constitucional, r emettenclo depois copias a todas as camarãs, 
ma.gistraclos e estações publicas. Designa o dia 31 de julho ele 1826 para o jura
mento ela cftrta constitucional, na côr~e e em todo o r eino. Envia uma circular 
aos embaixadores e mais agentes cliplomaticos nos reinos estrangeiros, para. que 
os mesmos cliplomaticos jurem e façam jurar a carta constitucional pelos portu-
gnezes residentes fóra do r eino . · 

E xecutadas todas estas soberanas resoh1ções, installam-se as côrtes no dia 30 
de outubro ele 1826, reunidos os tres estados ela nação ante o throno de el-rei e ' 
no meio ele um luziclo concurso, do qnal faz ia mui clistincta parte ~corpo cliplo
n:atico elas côrtes ela Europa; ' assim congregados os representantes ela nação, lhes 
cltrige a serenissima senhora infanta t'cgente o cliscm so do throno, recommenclan
clo-lhes, em nome ele el-rej , o desvelado cumprimento ele suas respectivas obt,:iga
ç0es, e lhes annuncia o juramento prestado :\. carta. constitucional da monarchia 
:portngueza por sua alteza o serenissimo senhor infante D .. Miguel, e o haver o· 
mesmo seren1ssimo senhor imp:etrado ela santa sé a necessaria dispensa ele con
sanguiniclade ,para se verificar o seu casamento com sua magestade a rainha 
D. Maria II . 

. Não é facil descr~ver a alegria, tranquilJiclo.cle é fausto que .clisti~gniu os fes~ 
toJos verdadeiramente nacioua es qnc em Lisboa e em todo o r emo ttv eram logal' 



804 

logQ que chegou a libera! rlaeliva ele çl-rei, . e contim1a~·am até á installação ~las 
.côr'tes 1_ Os patriotas e os cicladão.s pacíficos exultaram {t vista da cm·tà constltn
cional da m,onarchia portnguezar, pois que, decretada e dada legitimamente, e con
cebida de modo que fávorecia todos os particlos, parecia deveriam fraterualment_e 
u•1ir-se em xocla do throno e mutuamente concorrer para salvar a patria, aprove1· 
tando esta rara dacli v a real; porém,' que política, que pruclencia, que leü;, que 
monarcha póde conter as clemagogicas pretensqes elo partido apostolico? · 

O senhor D. P ech·o IV, jurado e obedecido unanimemente como natural e le
gitimo rei ele Portugal, apenas decreta uma carta constitucional para regimen elos · 
portuguez'es, logo é tl'atado pelo partido apostolico como estmngei?·o e int?·usõ! 

Os mesmos pair~cidas que levantaram a gc1erra civil em 1823, os que atten
taram c·ontra a viela do senhor D. João VI em 1824, sf(o os mesmos que ele n'bvo 
conspiram contra a paz pnblic.a; é o marqnez de Chayes quem solta o brado ter
rível: ((Viva D. :Miguel I; morra D. Pedro IV!» Pouco seguido, foge para Hes
panha; porém o partido incansavel, corrompe, allicia, engana e arrasta á r ebellião 
muitos corpos militares e muitos inclividuos ele varias. classes. Tão clesrnoralisacla 
e ignorante cle~xon · a nação o diuturno despotismo! ... · Acoutam-se os r ebeldes em 
Hespanha, formam ali o seu exercito, e, ousados, lavram um auto de rebellião 
proclamando. r ei ele Port11gal ((D. Miguel I, e, na sua falta, a princeza D . Maria 
There.za, vi uva. do príncipe D. Peclro Cm·los, ele Castella! >> 

Morra D. Pech·o IV, que é est?·an,qeú·o; não o aclmittem as leis fundamentaes 
do reino ... Viva D. Maria Thereza, que, por haver casaclo com um JJ?' Íncipe- es
f?-angeú·o) .é exclui ela da successão n' essas mesmas l eis invocadas pelos faccio
sos ! ; . . Que boa f.é! Que cleclucção ele princ~pios ! ... 

N~o tratarei do moclo por qu0 a força r ebelde engTossou, nem dos motivos por 
que não foi in.teiramente aniquilada dentro elas nossas raias, sem que para isto ca
recessemos de força estranha; não fallarei d'aquelles quo á sombra . das formulas 
da cartà lhe rasgava.m cacla clia uma folha, nem dos · que, abusando da boa fé da 
sereniss-ima senhm:a infanta r egente, a levaram aleivosamente a ser a primeira 
perseguidora elos amigos .ela ·carta, tão applauclicla e· observada por sua alteza n.o 
principio elo seu goven10 constitucional. A exposição d'estes .acontecimentos, que 
chegam até ~í entrada elo serenissimo senhor ' infante D . Miguel em Lisboa e ao 
desenvolyimento da rebellião, obri;ga a personalidaçles, .cuja nomenclatura form ::J,ría 
uma lista ele trãidores natura.es e -esti:angeiros, tão extensa e tão odiosa, que a l)euna 
recusa esta clesc1·ipçfio. Os factos, são elos nossos dias, por isso t ão sabidos são dos 

' presentes, como conhecidos dos seus au_çtores. Na historia elo• tempo poderão os vin
douros conhecei-os; mas não seja a minha penna a que transmitta á posteridade 
tanta infanúa de meus compatriotas. J.Yiostrarei tão_ sómente ft. falsidade dos pretextos 
acloptaclos pela facção apostolica, p~·etendendo legitimar a manifesta usurpação da 
.corôa ele Portugal, arrancada aleivosamente a sua magestacle ficlelissima el-í·ei o 
senhor D. Pedro IV pela iRjusta acclamação do senh-or D. MigueL 

Examinados todos os escriptos offi.eiaes e particulares, apresentados pela facção 
apostolica para clesthronar o senhor D. Pedro e enthronisar o senhor D. Miguel, 
apenas se podem gratuitamente recebe1; por argumentos as allegaç.ões seguinte's: 

1. 0 Que o senhor D . Pedro, como imperador do Brazil, é estramgeiro. 
2.v Que o senhor D. Peclro não prestou o juramento regio decretado pele se-

nhor D. João IV. · . 
3. 0 ·Qne as leis fnnclamentaes da -monm·chia, feitas nas côrtes de Lamego, e:s:

cluem ela. suceessão da corôa os estrangeiros. 
fl, .0 Que o senhor D. João VI não podia declarar seu successor ao senhor 

D. P edro. 
· 5.0 Que o senhor D. Miguel tem todo o direito á corÔa' cle Portugal pela. ex-

clusão do senhor D. Pedro e ela rainha D. Mar.ia II, como estrangeiros. . 

t A noticia minÚciosa.do regosijo publico que se manifestou na capital consta ele um volume, 
já pouco· vulgar, impresso na t.ypographia de J . F. M. de Ca.mpos, 1826,"8.0 de '14G pag., sob o 
titulo Relação rlosfeste;jos q~tc tivem1!1 logcw em Lisboa 1ios memomvcis di·;;r,s 31 de ,iulho, 1, 2, .cté., 
de agosto de 1826, 1JOI' occasião do JU~·amento prestado á''cf11·1ct CO?Istituc-ional dec?·etada c dada-á 
nação po1·lugucza pelo seu legitimo ni o .scnho1· D. Pcdm.IV, ~·m1JC?'ctclo?·. ·clo Bntâ t. 
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6. 0 Que uma voz unanime pediu em todo o reino para re.i ele Portugal o se
nhor D . Mig uel. 

~ estes s0phisticos argumentos c a outras muitas invectivas respogclerci im
parClal e cabalmente, desenvolvendo a materia elos seguintes -capítulos .. 

CAPITULO I 

SU,l MàGES'l'ADE EL·llEI O SENHO!.t D, PEDRO IV N:\0 N ESTRANGEIRO E NO ACTO DA SUA ELEVAç:ro 

AO '111-IRVNO POR'l'UGUEZ1 NÃO SÓ SATISFEZ 

niAS AMPLIOU TODO,S OS JUltAUENTOS OU PltO'l'ES'l'CS QOE mr 'l'..l.L CASO SE PRETENDA~ 

Sua mag-estade fidelíssima cl-rei o senhor D. Pedro IV _é o legitimo e primo
g'emt? :filho ele el-rei o senhor D. João VI, vigesimo quinto soberano de Portugàl 
e -setuno mona1·eha ela casa de Rragan~a, e da rainha D . Carlota de Bom-bon, filha 
d-e el-r ei cathol.ico D. Carlos IV. Nasceu o senhor D. P edro ele Alcantara em Lis
bo?' aos 12 de outu]Jro de 1798, e fôra logo universalmente considerado cmn-e 
prmcipe real e immedin,to herdeiro da corôa de Portugal. N'esta categoria acom~ 
panhou seu augusto pae e mais real família, guanclo por occasião da guerra ele · 
~uonaparte a casa ele Bragança transferiu a sua resiclencia para o Brazil; ali con
tmnou a viver, como na Europ ~•, nos r egios paços, conser vando os usos e· costu" 
mes ele portug·nez: 

Como para o príncipe real e suecessor ela corôa ele Portug'a.l, foi sua mages• 
tacle a senhora imperatriz ' D . Maria L eopolclina ele Austria pedida em casamento, 
e ~·este sentido concedida pelo imperaclor apostolico . Como principe real e her• 
deu·o ela corôa de PortLlgal, e obecJecenclo ao senhor D . João VI, ficou sua ma
gestacle no Rio ele J aneirõ, para reger o Brazil em nome ele elcreí seu pae, quanclg 
este em 1820 voltou a Portugal. Em 1821, senclo príncipe real e herdeiro ela co
rôa ele Portugal, e representante do senhor D. João VI .no governo elo Brazil, é 
proylamudo pelos brazilt?liros para os g·overnar e defender elas pretensões das côr>. 
tes que então leg·islavam em Portugal. D eclaradas estas eôrtes illegitimas pelos 
gabinetes ela santa alliança, e em coacção o senhoe D . João VI, não att<mtou o· 
se_nhor D . Peclro contra seu augusto pae e rei quan'cl0 annuiu aos votos elos brazi
leu·os, antes como ·seu rel)l'dsentante n'aquelles estados lhe sustentou a cljgniclacle 
real não reconhecendo a soberania das ditas côrtes. 

Logo que em 1823 o senhor D; João VI r eassumiu o poder soberano, o se
nhor D. P ech·o mandou agentes t>razileiros para Londres, a fim ele a li tratarem: 
com os nome3.clos por elcrei, e em conclusão cl 'es tes ajustes assigmm o senho1' 
D. João VI a carta regia ele 13 ele ·maio de 1825 e o tratado de 15 elo novembro 
do mesmo anuo (ele que já .1iz mais particular monção), e n'estes documentos na
turalmente trata el-r ei ao senhor D . P edro como he1·dei?·o. e success01· das co1·ôas 
ele Po1·tugal e Alga/ves, cedendo-lhe, outrosim, a soberania elo imperio b razileiro; 
lUotivo por qLw o senhor D. Pedro ali a exerce legitimamente. iN'esta conformi
daJcle ass ígnou mais el-rei o decreto .ele G ele março ele 1826, em v irtllCle elo qual 
se começou a governar em nome elo senhor D . P edro IV, pelo fallecim.en.to ,cle seu 
angLlsto pa.e. - ' 

1'oclos es tes netos pnblicos, r econheciclos no ·reino e nas côrtes estrang·eiras, 
pro_vam a comrnum e universal aclopção do senhor D ._ P edro ele· Alca·utara como 
legttimo herdeiro e sgccesso1· do senhor D. J oão VI nas co1·ôas de· Portugal e Algm·- _ 
ves . A fi liação, logar elo nascimento e ccluqação elo seuhm· D. Pccho. mostra ela~·~ 
e positivamente ser sua mao·cstacle o senhor D . P edro IV tão p01·tug1tez como o f01 
qnalqner elos se ns ascenclm~tes. Esta VCl'elaclc, ele simples intLlição, é corroborada 
0 ?m o senti r dos melhores publici stas : «é natnral ou ·indígena todo. aquelle nas-
Ciclo no. pa iz e' ele paes natnraes'J . . 

· Se: apesar elo exposto, fo sse possi vcl considerar o senhor D·. P edro c~~~ es:. 
trangeiro (caso nega elo), nem- 1:Jor isso cleix[J.ria ele- estar sua mag:estacle. l_egünna- , 
lilentc ele posso elas corôas de Portugal c A1garves, como provare1 no c~pitulo III. 
Allegarn tambem os apostolicos que o senhor D. P cch·o não pres tou _o ,J uramento 
rcc_ommcudado pelo senhor rei D . João IV, c que esta falta só bastana para o ex
clull· d[l, corôa ele Portugpl E ste jturam.cnto não é Inais elo que um acrescenta-
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mento ao fonmdario do acto ch ncc!amaçfio; o al v-nrtL elo ~enhor D. Jofio IV nfio 
t1iz que o ~c;uccessor ela cor0a a perca faltando a esta formalidade, nem esta fa lta 
simplesmente· poderia excluir do throno o legitimo ±ilho do rei p6rtugnez, a quem, 
segundo a ordem ele -primogenitura, tocasse o reino . O que o dito alvará mostra 
6 unicamente o amor do senhor D. J oão IV para .com os seus povos ; e, levado 
cl' este louvavel affecto, é qu e amaldiçoou os reis que não observassem aquella for
malidade com a maldição ele Nosso Senhor, Nossa Senhora, elos apostolos, ela 
côr te celestial e da sua, que não cresçam, não prosper em, nem vão adiante ; esta 
é a comminaç~o de cj_üe trata. o alvar:i, pena toda CS}Jiritual, e que por i:sso mesl?o · 
nem o senhor D . João IV, que a decretou, nem a nobreza e clero1 qu e a pedll1 1 

tiuh·a ditei to }Jara se iugerit nas cousas cl9 céu i quando muito, só do papa pode
ria exigir o ameaçar com a malclit;ão do céu. Alein d e que,· o senhor D . Pedro, 
natural henleiro das corôas de Portngal e Algarvcs, não podia prestar este jura
Il:1ento quanclo et11 seu nome se principiou a governar em Portugal; a r epentina 
mor te elo senhor D. João VI e a estada ele sua ma.gestacle no Rio,cle Janeiro, dis
pensou esta formalidade, que tacitamente se julgou observada, e bem depressa 

' mostrou sua magestacle quanto attenclia aos privilegios, fóro s e franquezas dos 
seus povos,· quando o seu primci]:o acto governativo foi dar {L naç1Lo portugnezn 
uma carta constítucional1 na qual se mantêem todos esses privilegias, fóros e fran

- qnezas. Liberdades a.fiançaclas pelo juramento ele el-rei prestado pelo seu logar te· 
ncnte a serenissima senhora iufanta r egente D . lzabel Maria. 

Mas, diz a fac çfio, a carta co:Q.stitucional é Lliametralmente opposta ás leis fun
damcntnes da mo11archia. Pn.•ra conhecer a f'ntíliclado d' esta asserc1Ló basta o co · 
nbecim onto ela nossa legislação e a leitura da carta; todavia, . farei' algu;11as r efle -
xões sobre o ponto . · 

A carta constitucional estú perfeitamente concebida segundo os princípios cl_a 
monm·chia portugueza e legislação patria. A cartn estabelece e r atifica o prinCl
pio elo nosso governo 1nonarchico, bercclitario, livre e independente ; consel'va a 
r eligião" catholica apostolica r omana como r eligião elo estado, isto é1 religião dos 
portuguezes ; a tolenmcia de ctlltos expressada na carta, de que os falsos r eligio
sos tanto se queixam e por que tanto lamentam a Igreja , não é mais elo que esta
belecer . em direito aquillo que de facto se pratica ha- muitos annos entre nós. Que 
protcst~nte , judeu ou mouro tem sido perseguido em P ortugal elepoi s da ultim a 
r eforma da inquisição? Os 1n:otestantes h:1 muito frequ~ntam as tsuas C:l})ellas e 
os judeus as suas synagogas, sem que as a.uctoridadcs os inqnietC'.m e sem. q1lC a 
lg1:ej a portugueza tenha soffriclo. Que portuguez tem deixado a Jesus Christo pelo 
falso Messias ou seguido as doutrinas de Luthero e Calvino com preferencia às 
dos · dcitltores da nossa Igreja? Nenhum . Os hypocrit~s bem o sabem, mas con·· 
seios da - torpeza de sens costumes1 receiam c temem o resulüHlo necessario elo 
contraste que lhes fa~ a probidade c sciencia dos sacerelotes das · outras. commu
nhões, e porque aclmitticla a tolerancia ele cultos, lhes falta o pretexto ela pe?·Ee· 
guição dos he?·r:,Jes) principio opposto ~t dontrina ele J esus Chri sto e a todas as leis 

· da humanidade i não é a espada do homem, mas sim o dedo do Senho1·) que deve 
tocar os infi.eis. Alem de que, a tolcrancia de cultos nada tem com a tolernncia 

, de d~,rjmistas j se algum· apparecesse, perturbau_clo o estado, seria punido segundo 
as leJS· que temos e a catta não deroga. 

A sujeição elas letras apostol.icas- ao poder real, determinada na cartu, tambeDl 
tem sido assumptq para grandes queixas elos nossos refalsados theologos; poróm, 
~tle novidade ha n'esta disposição? O senhor D. Peçlro nfl.o fez ma.is elo que vigo
n sar a nossa legislação antiga e moderna, observada sem interrupção, a despeito 
das theocrat.icas pretensões ultramontanas . O rei de Franca r c.i clii·istianissimo 

11 ' • ' por exce en01a, protege a tolerancia de cultos e faz examinar as letras aposto-
lieas . 

A organisação elas duas eab1aras correspondé exactamente á ela assembléa dos 
tres estados; na cam.ara elos pares rcunem-se clois, o ela nobreza e o elo Clero i na 
elos deputados1 o elo povo. A innovação que se acha na carta sobre o modo ele 
?lcge1• os procuradores dos povos , só tem por objecto faz er bom este privilegio, 
1sto é, c1ue os deputados 0~1 procuradores dos povos sej am cffectivmncnte nomca-
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dos por eHes c não pela suspeita escolha dos delegados elo poder; a essencia da, 
con.sa existe, o modo de a verificar melhora-se. 

Todas as mais leis r egulamentares, que r eqLler e animam a carta, conservam 
o espirito da.s nossas l~is, conformam-se com os nossos usos e costumes . Se o r ei 
legisb.dm: manda a.ltera1· alguma d'essas mesmas le is no modo pratico, usa elo ' seu 
poder soberano, que ·ninguem lhe pócle contestar; e quauelo mesmo sua magestacle 
a~terassc algum elos princípios de nossa juríspruclencia, provindo- cT'esta alteração 
ch sposições mais accommoelaclas ás ieléas elos t empos · e ~ís circumstancias particu
lares ela nação~ n'isto mostr r,ria el-r ei os seus peHeitos conhecimentos ele direito 
~ política. Ql~e leis podem r egee nm estado eternamente ? As leis elevem referir -se 
as peculiares c.ircumstancias elos . estados; esta·s mudam, e com ellas necessaria
mente eleve m.uclar também 11 legislação, aliús teríamos os defuntos a govemaT e a 
legislm· pam os não nascidos, como diz um grande publicista. · , 

CAPITULO II 

l'i:\.o EXISTlRAilr CORTES DE LAMEGO NEM Al3 CIIA~!ADAS LEIS FUNDAMEN~AES 
PELO ~IENOS É DUYJDOSA .A SU.A E;;: ISTENCIA 

De~cle a fundação da InOJlarch.ia portugueza até 1632 nenhum escriptor nacio
nal ou es trau,geiro trata; elas côrtes de Lamego, aonde se diz foram feitas as cha
madas le1s fundanicntaes; só n'esta epocha é que apparece . Fr. A. Brandão, o 
p rimeir o. a fallar d'-ellas, cl.iz as achÀra ,copütdas em um ·caderno mâuuscrípto no 
cartorio de Alcobt~ça , sem data nem subsc~·ipçãoJ confessando nunca ter visto o 
original nem el' elle ter tido noticia alguma, mas julgava terem sido celebradas no. 
iim elo anuo de 1143 ou princípios de 1144. Depois, em 1729, escreve fr . 1\'l.a.-. 
núel elos Santos, quB as ditas côrtes se D.clmvm11 trasladadas em um livro elo car
torio elo senado de Lisboa, chamado Porco eszJinlwJ o qual era tradição ter sido 
levado :para Madricl por Filip1Je I. O concle ela Ericejra, no tempo ele D. P edro II, 
assevera que o paclm Antonio .ele F aria, proposíto ela congregação elo 01·atorio ele . 
Lisboa, li10 clissent. ter visto o original elas ditas côrtos em Lamego. São estas. as 
rasões pelas qmtes se pretende dar como c.ousa certa a existencia das côrtes ele La
ruego, c esta.belecer como -leis funclameutaés as disposições contidas nas ·mesmas 
côrtes. ' 

É para aclmirar que, tendo sido os .por tugue'zes em toclas as epochas tão úo
sos ela conservação elas suas ínstitu i~ões, tivessem em ü1o pouco a g uarda elo lJrin
e ipal cl oc.nmento cb sua inclcpendencia nacional, que nen.Jmm jurisconsulto clésse 
noticia ele taes côrtcs, que nenhuns nllegass€lm com ellas,. e, finalm ente, que nem 

· o governo ele tantos r eis , nem o desvelo el e tantos patriotas que existiram em Por
tugal n.té áo tempo ele Brandão, tivesse· o cuidado ele as g·uarela.r, fazer imprimir 
ou eopiar em fgrma authentíca, e não uma copia sem data nem sztbsc1·ipção, como 
diz as achára fr. Antonio Brandão, ac4ado -que ele sua natureza, quando certo, é 
insufficiente por falta ele . credito ou ~uthenticiclacle. . 
· O attestaclo ele fr . :Manuel dos Santos, como singular n'aquolle tempo, e até 
agom improvaclo, tan1bem não póde servir de prova á. existencia das ditas côrtes, 
nem tão pou_co o que o proposito ela congregação disse ao conde ela Ericeíra; se 
o dito pack e disse ao conde qu e tinha visto o orig inal elas ditas côrtes em L ame
go, necessariamente as viu muito d-epois ela acclamação do senhor r ei D . J oão IV, 
pois que ambos foram coevos elo senhor D. Pecho. li. Como é, pois, crivel que . 
Filippe I levasse elo senado ele L isboa o lino Porco P-Bpi7~ho, onde estav<:J. a copia 
cl'elJas , segnnclo diz fr. J'lbuuel elos Santos, ·o não leva§ise ele L amego o o~igiual? 
Se a copia que estava nó sênaclo era i~forme, nenhmu credito merece, e se era 
legal, então devia reportar-se ao original, declarando-se o cartorio ele onde era 
extrahida, e então F:ilippe I natm.:al e :p.ecessariamente se dirigiria logo ao oorto -· 
l'io cle _Lameg·o. 

· Dizem mais os que sustentam a existencia ·aàs ditas curtes, que est~ se prova 
coní. a bulla ele Innoceucio IV, ele 1240, pela qual o papa, depondo D. Sa~cbo li, 
chama ~t corôu o concle ele Bolonha, irmão de el-rei, por lhe pertencer JlWe ,·e
[}ni; esta .phrase vaga, de qu~ se serve o pn,p n,, n enhuma certeza nos ch't. da exis-
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tencia de taes côrtes; }w·.e 1·egni a. que se refere o pontifico é ao que sé ac1~va 
- estabelecido ei11 todos os reinos cb Hespanha, cnjas instituições principaes nós re

cebemos de Castella com o reino; e se o papa !}a phrase juTe 1·egni ali nele ao 
capitulo das pretendidas leis fuudamentaes, que chama á snceossão o irmão ~lo 
1ei, na falta d'este sem c1escenclencia, p011que não attencleu sua santidade ao clJs
po f:l to n'essas mesmas leis~ na parte que excluem ch suecessão o estrangeiro? Mas; 
diz o. l)articlo, D. Affonso III não era estrangeiro, exercia a soberania n'um estado 
estrangeiro com o titulo de conde ele Bolonha. No mesmo caso está o senhol' 
D. Pedro, como fica demonstrado no capitulo L 

Se acaso as leis fundamentaes, ditas de Lamogo, tivessem existido, como t~·a
taria D. Fernando ele Portugal o casamento ele sua filha herdeira do reino, a m: 
fanta D. Beatriz, com- D. João I ele Castella? Como se não oppozeram, com a le1 

na Jl).ão, as côrtes convocáclas pelo mes:JI).O D . Fernando em Santarem? Como re: 
conheceram estas côrtes, s·em a menor coJJtéstação, um contrato .que tinha .,em st 
a possibilidade de r einar em Portug~Ll um r ei estrangeiro, D. J oão ele Castelln, o 
que se chz prohibiclo nas ditas leis '( Porque se não alleg·ou com ellas a favor do 
mestre de A viz, D. João I ele Portugal, nas côrtes ele Coim hra1 onde foi accla-

. maclo pelos do seu partido, vindo a concluir .com a espada uma questão que não 
teria oceorrido na presença elas ditas leis ( Porque se não argumentou com ellas 
no fallecimento ele D. Sebastião? Acaso seria inutil documento para auctorisar as 
pretensões do senhor D. Antonio, prior elo Crato, ou as d~ duqneza de Br::tg;anç::â 

' Se estas leis existiam, e n'ollas a ordem de successão elo reino, . para qye pe
diu o estado ela nobreza a D. João IV uma lei, n a. qual se OTdenasse a· referida 
s.nccessão? Se D . Pech·o II admittiu as côrtes e leis ele Lamego, foi porque :1 po
lítica d'aquelle ten1po fez considerar a sua existencia n ecessari a pa1·a legitimar a · 
revolução ele 1640, pela qual foi acclamado o senhor D. João .IV e tido por in-
truso o de H espanha. , · 

N~o· é, por certo, meu intento sustenta1· o direito elos reis ele Hespanha sobre 
Portugal; se o objecto cl'este esm<ipto fosse combater as pretensões ele H espanba 
n'e.ste ponto, apesar elo que l~vo dito, provaria a legitimiclaele da acclamação do 
senhor D . João IV. 

Concluindo, poi s, a questão, t emds, pela insufficiencia elas provas apresenta
das para acreditar a existencia elas côrtes ele Lamego e leis funclamentaes, que 
taes Curtes C leis não existiram, OH 1 pelo :(l)CllOS1 para que não seja arguiclo ele te
merario, clirai que a sua existencia é cluviclt<Jsa ; isto de boa fé se eleve conceder 
{L vista do que referem .esses mesmos que primeiro faJlaram d' ~lias. Ora, se n'uDl · 
pleito particular nenhum juiz pócle julgar e cleciclir por um documento duvidoso e 
illegal 1 como, pois, semlo estas leis de Lamego um cl ~cumento duvidoso e incerto 
se póde legitimamente argumentar e tirar por força cl' elle a corôa ela cabeça a um 
rei, mansa e pacificamente jurado e reconhecido pelos povos, pelos outros reis e 
por esse mesmo que agora lh'a disputa? ' 

Essàs côrtes facciosas, tão illegalmen-te convocacl·as em Lisboa pelo senhor 
D. Miguel, como 'o foram as . que chamou a Thomar D . Filippe I, por medo ou 
per:ficlia, sanccionaram uma formal usúrpação quando r econheceram r ei ele P ortn-
gal ·c Algarves o serenissimo senhor _infante D . Miguel. , 

Se a posse da corôa · estava duvidosa ·entre os· cl'ois irmãos, o senhor D. Pech·o 
e (I senhor D. Miguel,_ se ela parte cl'este estava a ~oa fé c o direitp, porque não 
appellon sua alteza para os soberanos ela Europa, em vez de reconhecer e obede
cer ao senhor D. P edro, como seu rei, logo ele pois da morte elo senhor D. João VI? 
Porque, finalmente, se não procurou cleba,ter a questão perante procni·aclores elo se
uhor D. Pedro? De tão pequena importancia é a questão? D e t ão pouco respeito 
a parte abandonada? · 

Todas. es tas rasões. conheceriam alg.uns elos coripheus da rebellião; porém .a 
sêcle de vmganças particulares faz-lhes fechar os olhos ~1 rasão . Perseo·niclos os h
beraes, . estão preenchidos os seus fins; pouco lhes· importa sacrifica; uma 11açf~o 
inteira, atraiçoar o legitimo rei e mesmo abandonar a s:i e aos seus erros o pro
prio príncipe, qtle iJlucli_ram c perclerau1 na opinião elos. homens probos, ainda 
qnanclo não perdesse ~ causa- em q11 e está empenhado . 
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CAPITULO Ili 
QU.I.NDO SE AD~HTl'A A HE.I.L EXIS'l'lmCL.l D.I.S DI'rAS LEIS l<'UNDAMENTAES FEITAS N,ts C!OitTES DE L.AMEGO 

E QUE O SEN.UOlt D. l'EDHO B ESTUANGlliiTI0 1 PUOVA-SE PELA NA~'UREZA DAS 00HTES J;;M l'Oll'I'UGAL, O 

l'ODim SODE!tANO DOS ~IONARCUAS l'OR'l'UGUEliES, QUE O SENITOH D . PEDRO EN'.rHOU LEGITI:l!AllENTE NA 

POSSE DA COROA DE l'OR'l'UG,~L E ALGAUVES PELO FALLECHIEN1'0 DO SENITOR D. JOÃO VI. 

O governo portll g·uez, desde a fundação da monarchia, tem sido monarch!~o, 
hcreditario, independente, onde o r ei _gosa plenamente de todos os clireitos da so
berania; esta é a doutrina ensinada nas nossas escolas ele direito, e que snccessi
vamente se vê praticada na nossa histeria c na de todos os reinos ele Hesp::mha, 
e~cepto üo elo Aragão, que teve uma constituição mix:ta. Conseguintemente os 
r e1s de Portugal têem feito a paz e a guerra, allianças e casamentos, leis e ces
sões de do_minios, sem qne para ·isto tenham carecido do consentimento ou voto 
ele pessoa on ·corporação estabelecida por direito no principio do governo . Se ai
gnus r eis têcm querido chamar c ouvir essa as.sembléa denominada concilio, côrtes 
ou assembléa elos tres estados, procede isto de boa vontade cl' esses reis e do de
sejo ele goyernar a contento e com o conselho dos povos, não porque os 1·eis ' de 
Portugal tenham tido a obrigação ele convocai' esta assembléa para certos casos, 
ou porque esta reunião se eleva eelebrar periodicamente; os reis têem convocado 
côrtes quando e para o que lhes parece. Citar exemplos seria i·nutil ostentação ; 
todas as, paginas ela nossa historia antiga os apontam, e a moderna ratifica o que 
os nossos olhos têem visto; ale;n ele que~ a natureza ou attribuições elas côrtes, 
antigamente convocadas_ J!lelos nossos r eis, elo que vou a tratar, é a prova mais 
decisiva elo soberano pócler real entre nós . , . , 

Occupanclo os goclos a Hespanha, é da historia d'estes povos que os reis con
vocavam para muitos casos os nobres e os prelados, e que nas suas reuniõ,es, a 
que chamavam conci.lios, se tratavam, não só negocias religiosos, mas ta;mbem ci
vis, como se vê nos muitos _çoncilios ele 'roleclo; este uso passou para os r eis elos 
diversos reinos ele Hespanha, e pelo . correr elos tempos 'vieram estes a chamar, 
como dos nobres e prelados, procuraclores dos povos,, porque fundando cidades e 
villas, e querendo ~igar a ellas habit~clores , lhes concederam privilegias e isen
ções, a qnc chamâmos fom es) entre os quaes se concedia o mandar procuradores 
cí_s côrtes, a requerer por parte elos povos. Estas assembléas, simplesmente consul
ttva:s e snpplicantes, passaram a ser chamadas ela mesma fórma pelos reis ele :Por
tugal. Nem n'esta13 côrtes podia residir parte alguma ela sóberania, porque não 
tendo periodo marcado para se r eunirÉnn , nem assum.ptos determinados sobre qne 
tratassem, c estando dependentes elo chamamento do rei', vinha o_poder supremo 
a ficar st~jeito a um poder subalterno ou a -uma fracção da soberania. 

Nas cOrtes de Coimbra, onde foi reconheci.clo o senhor D. João I, pediram os 
. estados áquelle r ei, entre outras cousas, não .fizesse paz, guerra ou casam<mto 
sem consentimento elos estados, ao que el-rei respondeu que Ütria a paz c a guerra 

. com o parecer dos ·estados; quanto, porém, ao casamento, Ih' o faria saber só 
quando càsasse, ficando-lhe toda a liberdade na escolha. 

Apesar d'estas promessas ele el-rei, resolyeu o mesmo senhm· D. João I pas- 
sar a Centa n'uma expedição que para ali nrmou; e assim o fez, 'sem ·que os es
tados fossem OLlvidos. El-rei D. Duarte mandou cmtra expedição para a Africa, 
na qual foram os infantes seus irmãos, tambem sem audiencia dos estados e até 
contra o voto dos conselheiros. D. Affonso III fez muitas leis, sem a concorrencia 
elas côrtes. · 

Demonstr~da, pois, a soberania elos reis de Portugal e ·as attribuições elas nos
sas côrtes, resulta que os reis ele Portugal têem podido fazer só ·por si e legitima
mente tudo quanto lhes aprouve para o ·bem elo estado; resta, porém, IJrovar que 
os_ nossos reis, quando mesmo admittisscm as côrtes ele Lamego on as chamacl~s 
le~s fundamentaes, que clizem excluem ela corôa os estrangeiros, usando cl?s dJ.
reitos magestaticos o soberanos, as infringiram quando lhes parecetl _ convemen~te. 

D. Fernando de Portugal t_ratou o casamento ele sua filha, h~rclen·a ela coroa, 
com el-rci ele Castella D. João I · n'cste contrato se estipulou v1r a succecler na 
corôa de Portugal o rei ele Castella, morrendo D . Fernanc~o e sn~ filha a infanta 
D. Beatriz sem dcscenelencia . D. P ech·o H, nos tempos em que mms se fallava elas 
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côrtes de Lamego, tratou 4e casar a iufanbt , D. Izabel, filha unicn e por isso 
herdeira· da corôa, com -o príncipe ele Saboya. . 

Se estes factos e outros ela nossa historia provani que a herança ela corôa terr: 
sido devolvida a estrangeiros, e que estrangeiros têem positiva.ment,e governad<'l 
Pbrtugal, v . gr., D . L eoúor, arágoneza, viuva ele el-r ei D. Duarte, quando reg·eu 
o r eino durante a menoridade ele D. Affonso V. D. Catharina., hespanhola, vinva 
ele el-rei D . João III, qna.nclo igualmente .governou o reino pela menoridade do 
se11hor D. Sebastião . "Se, :finnJmente, a materia el' este capitulo cont"ém factos pro
yaclos e sabidos, porque se pretende agora negar· ao senhor D. João VI o poder 
cre chamar á successão da corôa o senhor D. Pedro, ainda considerando-o estran-
geil:o? , · 

Nega1' este clil:eito ou o poder ao senhor D . J oito· VI, seria neg·ar a validade 
ao reconhecimento cl'a indepenclencia elo Brazil, pois que, se el-r ei n-~o podia cha
mar á corôa ele Portugal o senhor D. Pedl'o, muito menos pocler.ia desmembrar 
da ,monarchia uma tão importante parte das suas conquistas, o Brazil. ,N'esta parte, 
po1·ém, não toca o p ::wtido r ebelde, .e seria inutil trabalho, pois que, se o senhor 
D . João VI desmembrou da monarchia aquellas conquistas, }JOl' e:o.tencler que as
sim convinhà ao estado, não fez mais do que os seus antepassados fizeram a res
peito ele outras rimitas. 

Ora se pelo acto elo r econhecimento ele inclepencluncia do 'Brnzil é que se chama 
estrangeiro ao senhor D. ·Pedro, annullacla a cansa, nnllo :fica o effeito, e então 
acaba a questão ele estl'angeiro . D emais, os m'gumentos e provas em caso tão gra
ve, como o ele tirar o sceptro da mão ele um monarcha r einante, elevem ser cla
ros, positivos e determinadamente r elativos ao a.ssumpto; essas leis fLmcbmentaes, 
de que se serve a facção , em nénhum elos seus capitulas dizem o rei estrangeíro 
nunca entraní na posse ··do ccthrono portugnez l) . Portanto esta. questão, assim COD10 

qualquer outra, não pó le ser j ulgaclE! (segundo os princípios de j nstiça) por uma 
disposição applicacla. e sujeita a interpretações ; e mesmo quando fosse terminante, 
as extraorclinal"Ías e partic1'tlar es cirCl:}mstancias, que occorrem n'este c.aso, torna-
riam o negocio duvi:doso. . , · . 

Concluindo, pois,· elas ru.sões ac ima, que os r eis el e Portugal, como soberanos 
inclepe_nclentes, podem chamar á successão um c'strangeiro quando lhes parece con-

, vir ao bem elo estado, e que as nossas côrtes não têem sido mais elo que mna as
sempléa consultiva e supplicanteJ segue-se forçosamente que o senhor D . Pedro, 
ainda que fosse estrangeiro, e apesar elas taes leis elas côrtes ele Lamego, foi le
gitimamente chamado it corôa de P ortug-al por seu augusto pae ; e que só uma. 
facção rebelde lhe nega a homenagem clevida como a naturn, l . e legitimo r ei ele 
Por tugal, Cl~j n, co'rôa lhe pertence por direito inclisputavel, clireit.o pelo qtlal sua 
magestacle abclicon em sua augusta filha a senhom minha D. 1Yraria II, direito 
que sua magestácle rea-ssumirá. legit"imameo.te quando as condições ela abclic(\Jção 
se não verifiquem. 

CAPITULO IV 

AO SERENISSIMO · SENJIOit INFJ.NTE D. MIG UEL NÃO PERTENCE A CORO.!. DE POR1'UGAL E ALG·ATI.VES 

ll. SUA. CONDUCTll. É A ~illLl!OR PROVA 

. O ser en.issimo senhor infante D . lVI'ig-uel, unico irmao ele el·rei o senhor D. Pe
dro rv, não tem direito alg·um 1.\. •corôa de Portug·al e Algarves, senfto por morte 
de el-rei e seus legítimos descendentes . -Esta é a 01;clern da successão da ccirôn. 
seguida em Portugal, e· quando mesmo effectivamente se quizesse clar a su:v alteza 
direito para entrar na posse cl 'est~.s corôas' ( c'aso negado), sua alteza 1 p.elos sole
mnes, espontaneos e-suecessivo.s actos ele reconhecimento da legitimidade e impo
r ia ele el-J.:e i o senhor D . Pech·o IV n'estes_ reinos, t em incontestavelmente r enun
ciado a esses direitos, caso e:i:n algum. tempo os tivesse. 

Sna alteza, na já .citada ca.rta ele 6 de maio ele 182G, escripta em Vicnna por 
occasião da morte do senhor D . J oão \ T.I, reconhece por legitimo he1·clei1·o e succes- -
SO?' ela corôa ele Portugal ao senhor D . Pedro IV, e na mesma carta protesta con-

. tra qu&.lqner partido que em seu nome se levante contra o mesmo- senhor r ei 
D. Pedro IV. 
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No clia 4 ele outubro· ele 1826 -prestou sua àlteza o juramento puro e siniples 
~1. carta constitucional, decretada c dada por el-rei á nação portngueza em 29 ele 
abril de 1826, e passou logo a impetl'm' ela santa sé a clispeusa ele consangnini
dn.cle para .se p1'oceder á celebração elos esponsaes com sua magestacle a senhora. 
D. Maria II. A 29 de outubro ele 182Q teve lagar a celebraç.ão cl'estes esponsaes, 
entre sua magestade a rainha D. Maria li e seu augusto tio o serenissimo senhor 
.Jnfante-D. Miguel, sendo testemunhas os príncipes ela casa ele AllBtria, o ·chancel
ler ela côrte e casa imperial, e o marquez ele H.ezehde, ministro l)lenipotenciãrio 
elo senhor D. P ech·o IV. 

Nos principias do mez ele setemb1:0 ele 1827 r ecebeu o ser enissimo senhor in
fante D. lVlig nCl o decr eto dê el-rei o senhor D. P ech·o IV, assignaclo em 3 ele ju
lho c~e 1827, no qual sua magestade o nomeia seu lagar tenente, outorgando-lhe 
todos os poder es que, como r ei ele P ortugal e Algarves, lhe competiam e estão de
signados na carta com t itucional, a fim de que sua alteza. governasse e regesse 
estes r einos conform e a dita carta. . 

A serenissima senhora infanta r egente annunciotl, pelo ministcrio elos negocias 
estmngeiros, em 27 de outubro ele 1827, 'que o serenissimo senhor infante vinha. 

·reger estes reinos nfl. :firme determinação à.u faz er tllClo quanto cl'ei.le dependesse 
para sustentar as institurções outorgadas á nação por sua magesta-cle o senhor 
D . P eclro IV. -

P elo ·paquete chegado a Lisboa em 1 G-ele novembro de 1827 rece.beu a, sere
nissima senhora infanta regente uma carta. elo serenissimo senhor infante D . lVIi
guel, na qual diz sua [_l-lteza que, em virtude elos juramentos pFestados, sê achava _ 
determinado a vir r eg-er estes reinos, segundo ~s instituições outorgadas á nação 
pelo senhor D. P edro IV, e a comprimir as facções que, debaix,o ele qualquer 
pretexto, pert1ll'bassem a tranquimdade publica, des<,.:)j ando ao mesmo tempo que 

·erros e culpas passados fossem esquecidos. illt imãmcnte, escrevem1o o sercnis-
simo senhor infante D. Miguel a sua augusta irmã., r egente do reino, diz-lhe que 
esper:lnd0, prova.ve1mentc1 chegar a. Lisboa pelos fins de c1ezembro ele 1827, c 
devendo logo preencher as formalidades prescriptas p ela carta constitucióna1, lepl
br:wa a sua alteza o mandar reunir toclor; os pares e deputados, para que no clin 
20 de dezembro se achassem ern Lisboa, ·a fim de que sua alteza .(o serenissimo 
senhor infante D. Miguel) p restasse logo o l)r escripto juramento . · . 

Se a incontesta.veL exi ·tencia d' es'tes actos n~io prova plenamente o reconheci
mento ela immecliata. e futura sobenmia de el-rei o senhor D. P edro IV e a da, 
rainha D. :Thbria II, pelo serenissimo senhor infante D. Miguel, o que é logica? 
o que é hcrmcncuticn? o que é, finalmente, a honra, rwlavra, r eligião e digni-
dade ele um príncipe ?. . . . 

E stava coacto o s enho~· D. Miguel, dizem os apostoli~os , quando assignou to
elos estes diplomas, quando prestou es tes juramentos e quan~lo os ratificou perunte 
o imper ador cb, Allem;1nhn e os r eis de França e Inglaterra ! . .. Ha maior ataque, 
mai'or aifl·onta aos sober anos dá Eu:ro}Ja, principalmente ao im1Jeraclor da Allema- · 
n)la? A caso é o palacio dos Oesar es uma prisão? O imperador apostolico um car
cer eiro? Seus ministros algo zes ? Que o fossem! .. . Todo o homem, e principal
mente um príncipe, eleve conservar a honra e a propri a c1ignidacle, a despeito da 
sorte mais adver sa. Protesta-se, r eclama-se, usa-se de todos os r ecursos; e, se· 
lhe faltassem, morre-se antes, elo que repetir tnntas vezes um juramento f<tlso, 
.emp·enhar em vrio a sua pala.vra. 

T ambem es'ta.va sua alteza coacto quando depois ele · chega.r a Lisboa., dentro 
elo seu pa.lacio, cercado dos seus amigos e particlistas, acceitou o governo c~a mão 
elo · Jogar-tenente ele el-r ei o senhor D. P edro IV, jurou a carta co~stitucional na 
presens a das duas camaras, e continuou a governar em nome ele el-rei :p. Pe
dro IV e segundo a cloutrinru da carta ?. T emia a força ingleza, cliZiem os faccio
sos; não a. desprezou elle ( c'omo, em todo o, caso, devia) desde o momento em 
que desembarcou, ~ depois que saímm a bana ele Lisboa não continuou sua: al
t eza na mesma. marcha, r cgenclo em nome do senhor D . Peclro até que accmton 
ela f~cção . o titulo de D. Mig nel I, r ei d~ Portugal e dos Alga.rves? 

E tal a perversidacle elo :partido .fl.postolico, qne os seus falsos theologo s, que-



rendo salvar a dignid-ade cl'este infeliz p_rincipe, im_pntam-lbe mais um crinle1 g; 

?'ese1·va mental nos seus jtwamentos . Admitticlo similhante· pt.inc.ipio, que seria cht 
fé elos contratos? Dcsorganisada toda a ordem social, como poderiam os reis con
tar com os juramentos dos povos e estes com os dos reis? Quantos julgariam até 
pocler· illudir a divindade, e como, finalmente, apurar as provas na applicação das · 
leis ? 

Mas acaso ignoram estes malignos interpretes dos livros santos a reprovação 
de sirnilhante doutrina? Não, os facciosos bem conhecem a mcí fé que ha em seus 
argumentos e a degradação a que têem levado este iufu.nte, que, sem 'o menor 
r emorso, sacrificam e perdem totalmente. Não é o amor pela pessoa de sua alteza, 
nem o desejo do bem publico, que os move a acclamal-o rei absoluto de Portu
gal; sú a avareza, o fanatismo) a hypocrisia e todos os mais vícios inherentes ao 
partido apostolico, é que os impelle a sustentar um rei tal, que n~io seja mais elo 
que um executor prompto e obediente a seus mandatos; não querem um rei va
loroso, como D. Sancho I; sabia legislaclor, como D . Diniz; justo, como D . Pe· 
clro I; de espírito elevaclo e emprehendeclor , como D. João II ou D . lVIanuel; 
philosopho e político, como D. 1-'eclro IV~ querem, sim, um rei fraco e a qnem 
mandem, como já mandaram a D. Sebastião; querem educar e sustentar um 
instrumento impune das suas maldades, um fiagcllo cb humanidaclc ; rasão que 
só por si bastaria para justificar a opposição elos patriotas, quando a cansa por 
que clles pug-nam não fosse a da hom·ct) dct jttstiça e ela leg~timielade. 

CAPITULO V 

NÃO É UMA VOZ UNANDIE Q.UIO PEDE PARA !lEI DE l'ORTUG.!.L 

O SERENISSJMO SENHOR INFANTE D . l\IIGUEL 

Alem elos males que opprin1em a ,nação portugueza, parece que a sorte se em
penha em a tornar mais infeliz elo q1;tc verdadeiramente estú ; 11 ã.o ha calumnia
dor, natural ou estrangeiro, que não emp1·eg,11e a sua maleclicencia para a aviltar. 
Af?sim vemos o bispo ele Vizeu, á face ela naçào e elo mundo inteiro, mentir e in
sultar a virtude opprimicla pelo moclo mais impudente, quando no cha.mado dis
cu?·so . de p1·oposição dirigido á irrita assembléa elos tres estados., convocada em 
nome ele sua alteza o senhor D . . :Miguel, cliz: «Uma voz unan.ime soou em todo · 
o reino . Reconhecendo os males da patria, desejando anciosamente o r emedio, to
dos os portug-nezes têem encaminhado ao augusto príncipE!_ que nos r ege os mnis 
ardentes votos, c os mais sinceros ele que sun alteza s0 apresse a. subiT ao th1·o?w 
ele seus maioTes e a pôr cl'este modo um termo á fl.uctuação c incerteza elo govern9 
supremo. A nobreza, o clero, os tr.ibunaes1 n.s camaras, os cidadãos têem sido 
conformes)) . 

Á chegada elo ser.enissimo senhor infante D. Miguel soou, não ha cluv.icla, uma 
voz unanime em todo o reino, applauclinclo e festejando a v~ncla ele sua. alteza como 
lagar-tenente ele el-r ei o senhor D. Pedro IV. Foram estes festejos cb nação, e 
não das fezes d' lla, cspontancos e sinceros; mas depois que a facção apostolica 
collocou nos CJtrgos 1mblicos os seus sectarios, formou o mais escandalO'so e im· 
})Olitico ministerio; depois que em Lisboa c nas proYincias os gcp.eraes patriotn,s', 
e mais officialiclade leal ao senhor D. Pedro e {L carta, foi acintcmente exclui ela 
elo exercito e substitLüda por generacs e officiaes r ebeldes ; que os fieis ministros 
territoriaes foram tirados elos log-ares, e estes dados a ministros ela facção ; final -. 
m<::nte, clepois ele terem os inimigos do legitimo rei usurpado e anogàdo a si todo 
o pod~r, e que, servindo-se ela auctorida'de e força ele seus cargos, se r cbellam e 
declaram contra a legitima fonte cl'essa mesma força ·e auctoriclaclc: correm livTe
mente impressos e manuscriptos os mais incencliarios e indcce_ntes, soltam as r ec 
doas á licença, amotinam a canalha, ·a.uctorisam-lhc todos os excessos, nào ha 
quem mande, nem quem obecleça; sanccionacla a anarchia, promovem-se os insul
tos e ataques pessoaes no paço, nas praças, nos templos , nas ~· uas e nas casas dos 
particulares . Corre a baixa plebe desenfreadamente pelas cidacle's, pelo r eino todo, 
prende, espanca, apedreja, assassina, roubá, commette toda a ~orte ele crime con
tra os cidadãos probos; todo o homem ele letras, todo o mil·itar ho:áraclo, todo o 
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proprictal'io ou capitalistn é presa elo fanatismo, avaxeza e Cl'ueldade da facção 
apostolica; c1cbalc1e se queixa o olfemlic1o, o cscarneo e a tyrannia é o que ~encon-
tra nas auctoriclacles . · -

, Po1· muito que dissesse a respeito c1' esta clemagogica r~volução, diria pouco 
para aquelles que a presenciaram e soifreram tantas atrocic1ac1es, e muito para os 
que as negam ; porém, a estes responderei com as proprias palavras elos elo seu . 
partido , que, on por inepcia confessam os seus crimes, ou por nefand:1 ostentação 
adornam o seu triumpho com a publicação ele outro·s maiores. · 

Presos, ronbaclos c assas.sinaclos os ciüaclãos probos e influentes do estado 
por seus talentos, ç.osturnes ou riquezas ; senhoreaclo o partido ele tocla a força, e 
espalhada pelo reino uma alluvião ele intrigantes , guiados pelas instrucções do go
verno, arraDj am essas representações elas camaras e •tribunaes, pedindo para rei 
o senhor infante D. Miguel; só a positiva e voluntaria rebeldia. ele uns e o estado 
ele verdadeira c;oacção de outros é que formou as listas ele assignatm•as seguid-as 
ás representações, não fallanclo no modo ridículo [:JOr que se obtiveram as primei
ras, nem elas fi.g nras infa.m~s e clêspreziveis que romperam a acclamação . 

Do que fica dito n'este capitulo se .conclue que nrio é uma voz unanime que 
pede para rei ele Port ugal o serenissimo senhor infante D . Miguel, e elo que se 
segue ver-se-h::t tambem não ser uma simples facção militar a par te ela nação que 
resiste á r ebellião . O infinito numero ele cidadãos leaes de todas as cbsses, no 
bt~es, sacerdotes, jurisconsultos, negociantes, proprietarios e artistas que se acham 
na:-J cadeias elo reino; os que tê em emigrado e os que discorrem foragidos pelo 
reino a fim ele escapar em à cruel montaria, form am a parte mais importante ela 
nação, que, r esistindo á acclamação elo senhor D . Miguel, mostra ,evident emente 
que o sentimento ele r ebellião, 'não só não- é unanime, mas é combatido por um 
gTancle numero ele pessoas não militares. Os militares que pugnam pela legitimi
'clacle elo senhor r ei D . P ech·o IV não são facciosos, petjuros e cobardes; seriam, 
se não empregassem a força que o rei lhes confiou na clefeza elos seus .direitos e 
sustentação ela cau sa mai s lC:'gitima . ' 

Aclmitticla e legitimada, por voz wwnime de uma nação, a expressão suborNada 
ela ínfima rn,lé, base sobr e que a facção apostolica ~em fabricado todos os seus actos 
r evolucionarias, que persistencia terão as cousas publicas ? Que segurança e esta
bilidade terá o i·ei? rranta quanta tem o bey de ArgeL Cada dia uma. i·ebellião; 
rasgados todos os laços sociaes, so:ffreremos, como j á so:ffremos1 uma perfeita ~:mar
chia . . Embora o partido queira cohonestar estas monstruosidades com as repre
sentações elas cam:aras e tribunaes, com as n~ui tas assignaturas e com a decisão 
chamada ela assembléa elo s tres estados ; alem elo que j á. disse a r espeito cl'estes 
actos informes, acrescento que todos elles se referem á citada voz unanirne, prin~ 
cipio falso e revolucionaria que ele n enhum modo lhe~ salYa a ·r esponsabiliela.cle. 
Quem deu auctorielacle a essas côrtes facciosas para transtornar o principio do 
nosso governo, arrogando- se à poder ele nomear rei? Porventura ignoram que -a 
corôa ele Portugal é hereclitaria c não electiva? Q,ue, no caso ele o ser, rião es
tava vaga, para poder ter logar similhante eleixão? 

Os negocias cl' esta ordem, depois elos congressos ele Vienna 1 Laybach, Trop
peau e mais confer encias diplomaticas elas nações da Europa., não são particulares 
a qualquer estado, como se quer inculcar; os. gabinetes da Europa, para conter em 
as pretensões demagogic~s , que cleba.ixo ele qualquer fórrna appar ecessem1 forma
r am e estab eleceram um systema ele legitimidade, na presença elo qual a usurpa
ção ela corôa ao senhor D .. P edro IV n~LO é .uma questão siJ;nplesniente portugueza, 
é uma questão enropêa, que vae decidir ela dignidade elos soberanos e da tranquil-
liclacle elos povos . -

Os males ela pat!·ia, que os facciosos eliz~m poder remediar ·com a acclamação 
do s~nhor D. Miguel, provém mlicamente- ela sirnulaçao e r eluctancia com que os -
r ebeldes têem sem1Jre inutilisado todas as medidas com que os patriotas têem que- . 
rido rernedial-os; nem a demagogia, escuclacl.a com o nome elo senhor D . Miguel I, 
])Oclerà fazer mais elo que levar a patria á suá total destruição. 

A fl i10tna.çP,o e jncerteza elo govemo, ele que trata a fa.cção , é obra puramente 
sua. Conforme a nação e o munclo todo em reconhecer 1~or legitimo r ei el e Portu-
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gal o senhor D. Pedro IV, debellado o partido do mllJrquez de Chaves, e recebido , 
alegrel'hente n'estes r einos ,o senhor D. Miguel, como lagar-tenente de el-rci D . Pe· 
dro · IV, nenhuma questão se levantaria se a facç!io apostoliça a nl'io suscitasse. 
D' este pm'tido terrivel nascem todos os nossos males ; só cl' elle se deve queixar a 
l'atria, e sobre ellc unicamente deve l'Ccair a justiça do nosso legit imo r ei o se-
·nhor D. Pedro IV. . -

Do contexto cl'estes cinco ·capítulos se conclue, a meu ver, clara e imparcial-· 
mente, que ·sua magestade fidelíssima o senhor. rei , D . Pedro IV ,entrou legitima
mente na successão da corôa de Portugal e Algarves, por morte ele seu augusto 
pae o senhor rei D. João VI, e que todas as allegações offerecidas pelo partido 
apostolico a pró elo senhor infante D. lYiíg-uel, como IJretendente da corôa de Por
tugal e Alga.rves, são clolosas e improcedentes . Nrio estará q materia tratada com 
aquella belleza e igualdade de estylo que o assumpto requer e a: mim me fn.ltn.; 
mas nem por isso receio a arguição de temerario, r efalsaclo ou inconscquente ; ho
misiado e como preso, para o não ser de facto, ·e por terceira vez, n'um carcere, 
sobresa.ltádo c inquieto, não pude faz er Il1ais ; quem mais tranquillo do qu<;: eu 
quizer unir a eloquencia ás minhas reflexões, faní. um serviço á minha patria, e 
combatendo as pr_etensões apostolicas, completan\ Ós meus unicos desejos. 

As rasões· expendidas a pag. 523, com ,referencia ~1. questão dft legitimidade, 
que terá ainda de se tratar largamente n'esta obra, Sl1bsistem tambem quanto a ou
tro ponto não menos importante, o assento elos tres estados, em cuja ana.lyse, pró 
c contrá, tomaram parte notaveis jurisconsultos. Entre a polemica vinda a publica 
no anuo de 1 8~8 encontra-se um opusculo escrip.to por José Ferreira Borges, · em-
bora· conservasse então o anonymo 1. Eis o seu teor: . 

Duas }:)ala vras 

Sobre o chamado •assento dos tres estados do reino juntos em oôrtes na cidade de LisboG 
feito' em 1l de julho de 1828•' 

Recolhido de Vienna de Austria o infante · D. Miguel, para onde fôra purgar 
o attentaelo commettido contra seu pae, e tendo jurado esposar sua sobrinha a se
nhora D. Maria da Gloria, rainha jurada de P01·tngal, e governar o reino segundo 
as instituições dadas por seu irmão o senhoi' D. Pedro IV ele Portugal; alevantou-se 
com a cprôa e com o governo de seu irmão, calcou o juramento e as ·promessas 
feitas diante da Europa inteira, e para pa1liar a usurpação fez convocar umas 
côrtes quando o reino inteiro se achava cónvulso, as ca1naras dispersas, e, conse
guintemente, os deputados cortezãos sem proqll'ações légitimas, chegando o eles
pejo a. _fazer figurar um d' elles como ,procurador de· G oa, quando nem sequer ainda 
então havia tempo para se saber ali que_ D. Miguel chegitra a Portugal'. 

U{liclas estas côrtes, tomou-se o arbítrio de recluzü· a . um só auto as suas res
pectivas decisões sobre a questão que se expoz; a saber: a quem pertenceu a co-
rôa ele Portugal por morte elo senhor rei D. J oào VI. , · 
· Este auto on assento não tomou 'mais do que lrm fundamento, e este funda

mento nada mais importa elo que um sophisma. Elle não merece, portanto, mais 
do que d1.ws palam·as, e são essas as que offerecemos. . 

Os te1·mos em que o assento é concebiElo são estes, no paragrapho unico, que . 
no r esto elo auto só acrescenta desenvolvimento · sem rasões novas : 

«Se as leis do reino haviam excluiclo o senhor D. P edro ela successão á co
rôa, pe.lo m~nos clescle 15 de novembro de 1825, a corôa portugueza, em '10 de 

l Vi<le Diccionario bibliogmphico de Inriocencio Francisco da Silva. 
2 Na officina typographica ele Bingh:nn: & C.•, em South 'Street, Grosvenor Sqnare. Foi tra

duzido este opusculo em francez c publicado com o t i tu lo : Le bon drúit ct l'us~t?]Jation1 o~t dcux 
mols su1· la décision ele l'assembléc eles soi-cl·iscmt "trais életts clu 1·oyawnc de Po1·tugal1 1·éunis ~n 
co1·tcs clans lct ·rille de Lisbvmw, a?Têléc et dcligéc lc 11 juillet 1828n. Pal'ís, imprimerie de Fir· 
min D iclot. 
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março do 1826, pertenceu, incontcs.tavelmente n:o muito alto e muito poderoso tei 
e senhor nosso, o senhor D. Miguel I; porquanto sendo os dois príncipes chama
dos um depois elo outro,. excluído legalmente o primogenito, ·a corôa, por esta ex
clusão legal, necessariamente foi devolvida no irmão segundo . Em vão se procura
riu entre elles outro príncipe ou princeza com direitos it success~o, depois ele 

. exclui do legalmente o primogenito; porque, não poden do ser senão clescenclente do .. 
senhor D. Pedro, ou se ha ele dizer , o que r epugna á rasão e at6 á noção elos 
termos, que de.pois ele excluído possuía direitos á successão, ou se ha de aclmit
tir, o que seria um absurdo igual e ainda mais mro:Jifesto, que elle podia em 10 
ele março transmittir-lhe direitos que j á pela SU}Jposição não possuía. Não podia 
esse }Jrincipe ou princeza, ernqmmto menor -e em poder ele paes estrangeiros, dei
xar ele se reputar t:lmbem estrangeiro para Portugal; mas, dado ainda que assim 
se não r eputasse, nem por isso podéra receber direitos, ele q1:1e aquelle, por quem 
unicamente lhe podiam ser transmittrclos, já então se achava privado pelas leis . 

. ((Eis-aqui o grancle, o inconcusso. fnnebmento com que os tres esfaclos reco
nheceram o seu legitimo r ei e senhor 11 a augusta pessoa elo senhor D. lVIiguel L . 
O seu l)rimogenitó fôra legalmente exclui do ; os· descendentes elo primogenito, clacla 
a clita exclusão legal, não podiam ter cl' elle, e muito menos ele outrem, clireitoB 
á successão.; e as leis chamam .inclisputavelmente, em tal caso, tí. successão a se-
gun<J.a linha.>> · 

A confusão ele p1·irnogenito com p ?·imogenitu?·a, ·o estudado embrulho ele filho e 
linlw, eis-ahi a força elo argumento el'este assento torpe e indecente. Mais valêra 
nada dizer elo que apoiar uma usurpação em um sophisma pueril. O desenvolvi
mento, portanto, ela verdade, a-destruição ela argumentação fntil, torna-se em con
sequencia facil, e se ha ainda algum illuclielo, o que parece incrível, cinco minutos 
ele re:fl.exiío vão desmascarar o roubo sustentado pela malícia e acobertado pela 
mentira. . 

Supponhamos, como quer o assento, · que em 1825 o senhor D . Pedro S(} fez 
est?'cmge-i?·o; com fazer-se elle estrangeiro, tam bem fez estrangeiros· os seus filhos 
nascidos quancl o elle não era estrangeiro? A sen.hora D . l\1aria ela Gloria, nascida 
po?·t·ugtbeza1 porque seu pae, depois cz> ellcb nascicla1 ac1optoü outra patria, essa ado
pçrlo alterou a naturalidade dn. :fi.lLa ? Era ou é a senhom D~ Maria ela Gloria filha 
ele pae esq-avo, para · que o parto siga a na{nralidacle elo pae oncle a léi assim o 
m:frcasse.? 

Porque meu pae mude ele estado, de patria, ele religião, de clima, mudo eu 
tambem n 'essc sentido, quer qlleira, quer :ôãp queira ? Porque meu pae perca os 
seus direitos políticos, perco· en os meus clireito.s civis ? Deixo eil ele imcced\w no 
pra.zo que ellc tinha, no morgado que administrava, nos bens livres e vinculados 
ele meu avô ou ele .meu t io? A lcú que me chama, depois ele meu pae, pócle calar
se, não ter effeito . porque meu 'pae não queira? E elle supel'Íor 11 ess~ lei? Pócle 
elle destruir, por seu facto, direito qne ella me clã, direito que o acto elo meu nas
cimento, da. minha ,!')xistenci a adquiriu? Quem n~io vê já quão absurda é a argu
mentação. elo assento ? Quem ha ahi que não ·vej a já o sophisma na confusão de pri~ 
mogen ito com linha ele primogenitura? 

Ninguem poderá consiclonir a muda·nça ele patria ou naturali sação ele qualquer 
·em outro paiz, que nãD o seu natal, ele maiores effeitos elo' que a ?JW?'te. Este é, 
sem duvida, o term o ele todos os direitos pessoaes. Consiflor emos, }'> Ois, que o se
nhor -D. ·P ech·o ?1W?'?'ezt quando se fez brazileiro. P ara quem passaram os ~; eus di
reitos e acções' em consequencia ela sua morte, para sua filha ou para seu irmão? 
A successão r eal é entre nós como a elos vínculos : a ordenação, livro v, titulo c, 
decide a questão pela :filha. · 

Uma família, uma dyn astia foi chamaclaJ .r;nt?·ov. na aclminis·tração e 11ossue. Esta 
successão é direita na linha ele primogenitnra; ainda que interrompida pela morte 
elo administrador, a. linha segue· f,i e existem descendentes . Ning·~1em o ignora, · ni.a-
gnen1 pócle ele, boa f8 negai-o nem disputai-o. · -

Morto ·o ~enhor D. P edro n' es:::e aoto o di?·eúo á corôa ele Portugal ele-vol
veu-se a sua :fllhã a senhora D: l\1 aria ela Glc:n·ia. Ell a o r eteve in potr:.nticb até 10 
elo março ele 1826, que morreu seu avô o senhor D . J oão VI; então es~ e direito 

- ' 
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se resolveu e se verificou in · etctu . Ella, poi. ·, q aclcptil'iLL absolutamente, . e possu-e 
desde então (n ' esta hypothcse) uos termos da nossa legislação, segundo a lei. de 
9 de novembro de 17f:JL!. _ · 

Dizer qne, cxduiclo o senhor D. Pedro da successão ele Portugal como estran
g'3iro1 foi cxchlicla a linha ela p1·imogenittwa~ ~ um sophisma. Se o set).hor D. Pe-

.. clro fosse exclniclo e n~o tivesse filhos ao tempo da exclusao, como estrangeiro, a 
linha, eacluca:nclo n'clle pe~f'eitamente~ excluídos estavam seus filho s, que, nascidos 
depois estrangeiros, não pocliam tm: pretensão a direito não existente ao t empo elo 
seu nascimento . · 

Porém a senhora D. Maria ela,. Gloria já existia j elle não podia clesherclal-a; 
a sua linha estava integ?'ctj a interrupção era pessoal; a linha não cctcl'ttcotb, por
que havia a esse tempo successã(• existente. L ogo a mudança ele. patria eu mesmo 
a morte elo senhor D. P edro não feriu, nem lcveme~lte, os direitos adquirido~ ele 
sua filha. , 

Dizer que o senhor D. Pedro não podia em 10 ele março 1ransmittir a ~ua 
filha clit·eitos que jiL ' não .possuía , é envolver absurdamente a questão na hypo
these elo mesmo assento. Os direitos elo senhor D. P eclro, n'essa hypothese1 cessa
ram em 15 ele novembro ele 1825 ; foi, pois, n' esse acto que passaram para sua 
filha, mas ficaram suspensos até 10 de março de 1826. Então não passaram, ?'e
solve?·am-se1 verificaram-se: o j1ts r;td 1·em t ornou-se jtbs in ?'e . Elle, pois, não trans
mittiu em 10 ele março o que não possuia. Ella não adquiriu d'elle em 10 ele 
março; tinha por sua representação adquirido em 15 ele novembro precedente. 
Su'pponha-se a mesma hyp0these no caso ela morte, e o sophisma apparecení em 
toda a sua luz. Morto o senhor D . P ech·o em 15 de novembro, foi então que to
dos os seus direitos passaram para sua filha. 

lVIorrenclo o seu avô em 1 O de março, esses direitos, suspensos dm:ante a viela 
elo avô, 1·csolventm-se, effeit;uanmn-se, ve?"ifica?·am-se~ tomaram a acção que a existen
éia elo avô impedia. I sto é tão obvio, como é absurdo o principio tomado no assento. 

A senhora D. Maria ela Gloria nasceu· e é portugueza, porque esta qualidade 
,n?io se perde sem um facto ]J?'OJf1'Í01 e a se1~hora D. Maria da Gloria nem praticou 
ainda esse facto, nem, outro algum válitlo, a produzir em resultado perda ele di· 
r ei tos: ella é menor de tlez annos !! Se, pois, é portngLleza, a qllestão ele estran-
geiro não lhe r espeita. ' _ , 

Qualquer pócle alhecm· e p e1·de1· por facto seu o qlle é seu; mas eu não posso 
por facto metb alhear e perder o que não é mett . Eu, p1·i?nogenito, posso alhear e 
perder o direito -que esta qualidade me attribue ; mas cu não posso com esse meu 
facto prejudicar dú·eito ele tm·ceÍ?'01 nem clestrnir cl'i?·e,ito aclqzti1·ido . Quando, pois, 
o assento estabelece e r esolve que os direitos da primogenitura se podem, como 
quaesqucr outros, alhear e perder, diz um absurdo entendendo essa alheação c 
perda abfloJnta, alem elo que é meramente pessoal do primogenito. 

A lei, o direito e a posse investiu na casa r einante ele Portugal a r ealeza ;' 
existitl esta no senhor D. João VI. A linha de primogenitura é a clumnctclct1 a le
g·itimet possuido?'Ct. O primogenito tinha e t<:;m filhos, que têem tanto direito á sue- . 
cessão, verificada a excllbsão ou a 11W1·te~ como tinha seu pae. Tão administrador 
era um como outro . Os mesmos direitos e as mesmas obrigações ligam a um e ou
tro como chefe do estado. 

Tão rei é um como o outro. O successor não · adquire direitos pcssoaes elo pre
decessor n' est e especifico caso; entra no~ mesmos em que ellc entr ou por vocação 
da lei . É a lei quem o chama, quem o designa; é .por ella que elle successor, 
~eudo as qualidades que essa mesma lei r equer, entra no goso da sua administra
ção . Elle não é senhor; é, sim, aclniinistraclor. N~to senclo senhor, como pócle o 
sett facto pr<::juclícar ó successor, que tem a posse e a acquisiçao1 ' não do anteces
sor, senão da lei? Como pócle o facto de fazer -se o ae tual possuidor estrano·eiro 
(na hypothcse ele não poderem succ~cler estrangeiros) empecer ao süccessor ~atu
ral? Como pócle o antecessor, mesmo pela morte natural, privar ' o successor de di
r eitos gue não. envolvem qualidade herec1itaria ? Quem ha que não distinga a sue-

. cessão legitiuia elo morgado, ela successão hereclíta,ria elos bens? A voca.ção ela lei, 
ela vocação, do homem? A aclministrn.ção,. emfim, ela propriedade? 
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É neccssario .não possuir os primeiros elementos de jurisprudeucia para desco
nhecer a proceelencia ela nossa doutrina e os absurdos elo assento em côrtes. Fôra 
vergonhoso para os cortezãos o ignorai-os; porém, o calcai-os acintemente é revol-
tante e punível. . 

Nós caminhámos até agora na hypothese ele_ que o senhor D. Pedro era estran
g~iro desde 182õ, porém esta concessão foi grat.L1.ita e tendeu a mostrar a enor
lUldade do absurdo do assento de côrtes ainda n'esse caso. A nossa opinião, po
ré~l, é outra. Nenhuma lej portugueza o classifica ele estrangeiro e muito menos o 
prtva da successão, qne é d 'elle. · 
' O facto de fazer-se uma pcwte de Portugal reino ou imperio, e ter por chefe 
um successor da corôa portugLleza, não priva esse successor elo direito ele succe
de1· na antiga corôa, vagando esta pela morte do legitimo antecessor'; múità mais 
quando o predecessor com muita sabeel-oria, por evitar questões de successão, quasi 
s~m pre fLmestas aos povos, declm·ou ao tempo, que, com consentimento setô> se fa
z ta a clesmembração; que o senhor D . Pedro IV era o legitimo he?'Cleú·o e succes
so?· ele Portugal; c , para sal v ar todas as duvidas e como centralisar a successão 
~e uma e ele outra corôa, tomou elle mesmo, o senhor D . João VI, o titulo de , 
1mpera.elor elo Brazil. A procuraçí'Lo dada a sir Charles Stuart, õ tratado com o 
B_razil e as leis ele 15 ele novembro ele 1825, são documentos. que a Em·opa t em 
VJsto c que ninguem l)Óc1e desconhecer em boa fé. 

O facto da senhora D. Beatriz, que a .fracção dos tres estados denominada 
côrtes chama em abono seu, nada prova, porque ali trata-se ela successão de uma 
f emat, e o senhor D . Pech·o pertence á Enha masculina; trata-se ele casamento ele 
princeza e não de príncipe, o que só prova é que o es trangeiro que casar com 
princeza portugueza não púde vir a ser rei de Portugal. Os cortezfios descem 
miseravelmente a uma supposição de si.ut phantasia, e ahi mesmo miseravelmente 
confessam que é cerebrina a sua applicação, porque os allegaclos publicas do tem]_Jo 
não a;pontmn a rasão genuina, a qualidade ele estnmgeú ·o. Como se acli vinham ra
sões nà'o esc?.,iptcts e se desprezam rasões esc1·iptas, dirá a herrneneutica elos srs. 
cortezãos redactores. 

No exemplo elo conde de Bolonha só ha .a acrescentar que os cortezãos esta
belecem uma proposição nova, e que acceitfLmos ;· a saber: qne a naturalidade se 
perde uma vez que se sáe de um reino e se torna a ganhar voltando p·ara elle ; 
c<passanclo immeclicttamente pcwct Po1·tugal ?'ecob?·01L a ?wtu?·aliclacle ». Logo, se o se
nhor D . Pedro vier a Portugal, recobra essa naturalidade que os nossos cortezãos 
~he suppõcm perdida. Ora naturalidade e direitos que se r ecobram por simples 
:novimento ele corpQ, não se podem dizer perdidos : é talvez a primeira vez que 
1sto se diga, todavia disse-se . Oh! pudor! 

Isto posto por tres princípios, parece, emfim, que se pretenl.le radicar no se
nhor D . Miguel em o resto do assento o direito da SLlCcessão á corôa d'estes rei
nos : 1. 01 porque o senhor D . Pedro, assumindo a monarchia de um estado inde
pendente, perclêra a qualidade de portugnez e :6.c~1ra estrangeiro; 2. 0

1 porque, 
como estrangeiro, não póde succecler; 3. 0

, emfim, porque cin sua falta o successor 
não é sua filha, senão seu irmão. Appella-~c às leis e estylos elo reino, e assim a 
elles elevemos r ecorrer. · 

Nenhum facto ou aresto mais similhante poderá talvez apontar-se em nossa 
historia. do que o acontecido coi:n o senhor D. Affonso V. 

Este monarcha tinha um filho, c, pnss.anclo a seg-undas nupcias, houve por es
posa a senhora· D. Joanna; seus esposoribs celebraram-8e em Placencia, e ali fo
ram acclamaclos reis ele Castella., ele Leão e ele Portugal, como trazem os nossos 
chronistas G oes, capitulo LI da cbronica elo principG D . João; Ruy de Pina, na 
de Affonso V, capitulo CLXX \"III; Nunes de Leão, na de Affonso V, capj tulo LI. 

. ~ste r ei passou ·a governar novos reinos, e não perdeu a auctoridacle real_ e os 
cltreJtós rnagestaticos ela sua corôa. Vejamos como. No alvará ele 8 de abnl de 
1~75 r esolveu duvidas sobre a governança do-reino pelo príncipe D . João. No e~e 
2o ele abriL d'esse anno auctorisa a govemança do reino. Na carta ele 12 de maiO 
do mesmo anno ordena qne os descendentes do príncipe D. João, seu filho, snc
cedam na corôa. ele P ortugal, e não os qne elle tiver ela rainha D. Joanna. ele Cas. 

52 
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tella. Ora eligam de boa fé os cortezãos: tambem será isto um sentido i?npo1·tuno, 
uma tm·givenação~ uma indijfe?·en<;a na parte narrativa, uma ?'epetiçã.o menos ad
vertida, c tudo quanto mal avisados, torcidos e descompostos dizem ela lei ele 16 
de novembro de 1825? 

Insensatos ! Pôde o senhor D . A-ffonso V dizer, e valeu o seu dicto; e o mesmo 
dicto não valeu no senhor D. João VI? 

Isto fegislou o senhor D. Affonso V ainda em terras de Pmtugal; depois já 
em Toro, em o de janeiro de 14 76, declarou por ouh;a carta seu hm·dei?·o e stte
cessO?' em Po?·ttGgctl ao príncipe D. João, seu filho, e depois ao infante D . Affonso, 
seu neto. 

D'ahi na mesma cidade, em 16 de fever eiro do mesmo anuo, fez outra curta., 
declaranao por süccessor .de Portngal ao infante D. Affonso, seu n eto. Emfin1, , 
em 27 de agosto do mesmo anuo, pretendendo ir a França, commetteu, por uma 
carta cl'essa data, ao príncipe D. João, seu íilho, todo o seu poder . Todos estes 
documentos e'stão na 'l'orre do Tombo, gaveta 13, maço 1 O. 

Toclos sabem como o senhor D. Manuel, por es tar casado com a rainha D . Iza-
• b el, houve as corôas ele Càstella, Leão e Aragão, e como foram jurados herdeiros 

cl' aquelles reinos. 
Tiveram estes senhores um filho, o senhor D. Miguel da Paz, que nasceu e111 

Saragoça a 24 de agosto (dia ominoso) do anuo de 14-98, e logo foi j Lira do h·er
deiro dos r einos de Aragão, Castella e L eão, e d'ahi, em 7 de março de 1499, foi 
jurado herdeiro dos reinos de Portugal e dos Algarves na igreja ele S. Domingos · 
de Lisboa. 

Por carta ele 27 elo referido mez e anuo deu o senhor D. Manuel a fórma por 
que o mesmo príncipe devia governar quando succedesse em uns e outros r einos; 
mas o anuo de 1500 cortou a existencia el''cste príncipe, que Já, ficou em Saragoça. 

Ora, porqile não pôde o senhor D. João VI fazer o mesmo que fez o senhor 
r ei D. 1Ylanuel em circnlll:stancias muito mais cliffic.eis? Castella , Aragão e Leão 
eram já reinos inclepen'clentes e. sempre clistinctos ele Portugal; o Brazil acaba v ::L 
ele separar-se; D. Manuel succeclia por sua mulher, D. João VI tinha por direito 
proprio .. Dizer mais, é tão· superfluo como injuriclico é o assento das taes côrtes. 

Aonde nascetl o senhor D. Pedro IV? D e quem nasceu? ·A quem representa? 
Em que imperio governa? Nã.o é tnclo origem portngueza ? A que vem logo a suc
cessã.o ele reino. estrangeiro? Aonde a qualiclacle ele estrangeiro n'esse senticlo:'em 
que ,fallaram as antigas leis portuguezas ? 

E necesscwio qtM 1·esidisse ent1·e nós. E qt~e mais tempo tem entre nós resi
dido o senhor D. Miguel? Quem não sabe que mais tempo te;m residido o senhor 
D. Pedro? . 

Um r eino diz-se estrangeiro nas leis portuguezas e estylos conservados em nos
sos monumentos historicos, em facto de successão, quanclo o r eino já o M'ct, já er::L 
outro ao tempo elo nascimento elo snccessor em questão; assim se diz igualmente 
estrangeiro o príncipe ácerca ele Portugal, qualilclo nascido em reino ·diverso elo 
ela sua naturalidade. Em nenhum outro sentido fallaram os nossos antigos usos 
e côrtes. E porventura é este o nosso caso? Quem não vê um facto distincto na 
separação em indepenclencià de uma porção de t erritorio portuguez, presidida pelo 
successor da corôa de Portugal, nascido portugue;r,, declarado explicitamente her
deiro e successor cl'essa. outra antiga porção, e assumido pelo antecessor, para 
melhor regular essa successão, o titulo tomado pelo mesmo príncipe da porção 
separada? . 

Eis-aqui a verdadeira intelligencia elo pedido das côrtes e elo que se passou 
com o senhor D . João IV, que alem d'isso não t em applicaçãu alguma ás presen-
tes. circumstancias . · · 

1Ylas para que não pareça saltarmos ele leve por cima ele tão ponderosa mate
... ria, vejamos a integra elos capítulos cl' essas côrtes elo senhor D . João IV e o effeito 

que teve o pecliclo. · 
Eis-aqni o que diz o capitulo II elo estado dos povos : <• P edimos que para bem 

universal cl' este reino se façam capitulas com approvação ele to elos os tres estados, 
da successão e herança cl' e1le, ?· f3?wvctndo e ratifi cando os capitulas elas côrtcs de 
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Lamego, que fez o glorioso rei D. Affonso Henriques, ftmclaclor d 'este r eino, e se 
ordene de modo que mmca jamais o· possa herdar r ei algum nem príncipe estran
geiro; de maneira que o rei que houver ele ser ·d'este reino ele Portugal, seja na
tzwal e po?·f:ugt~ez legit·imo nascido nd ?'cÍno) cnm obrigação ele morar· e assistir n' elle 
pessoalmente, . e que para n'isso se conseguir melhor effeito, se nomeiem e elejam 
n' este r eino tres casas as mais illustres, chegadas ao sangue real, para que vindo 
a fal-tar descendente por linha que haja ele ser herdeiro do r eino (o que Deus não 
permitta) se devolva a successiio a uma das famílias elas ditas tres casas, guar
dada· a ordem e fórma da vocaçlto, sexos e idades, que conforme a direito hajam 
ele preferir, com toda a clareza necessaria, porque cessem duvidas e inconvenien
tes que a experiencia tem mostrado, assim entre os senhores naturaes como es
trangeiros, n'este mesmo r eino ». 

Capitulo nr: « Tam'bem se ordenará que.; quando os reis e príncipes cl'este reino 
ou as infantas casarem em reinos estranhos, logo nos contratos elos casamentos se 
ponha capitulo sobre não haver de succecler n'este reino, nem seus filhos ou eles ~ 
cendentes, porque cl'esta maneira, sendo assim celebrado, terão menos rasão ele 
•pretenderem a successão e. haverem disco relias». 

A resposta ele el-rei foi: <clVIandarei estabelecer lei para o que me apontaes no 
II e ru capítulos»; e ao estado ela nobreza r espondeu: a que ser {L na cóuformiç1acle 
elo que t inha determinado o sénhor rei D . João III, com as declarações e mode
raçrio qu e parecer qne mais convem á conservação e bem commum elo r eino» . . 

O estado ela nobreza e ecclesiastico disse o mesmo, e todos tiveram ig naes res
postas; c, havendo replica, a resposta :final f51i esta : t<Quanto ao I capitulo sobre 
a successão ela corôa d'es tes reinos, me pareceu mandar fazer lei por que cleclare 
que a sncccssão elo reino não poderá nunca vir em tempo algum a príncipe es
trangeiro nem a :filhos seus, ainda que sejam parentes mais chegados do Tei ul
timo possuidor, antes anelará sempre em princ'ipe natural elo mesmo reino. E pct?'CG 
se o?·dencw na fórma que convem, nomeio aos drs. Thomé Pinheiro da Veiga, Luiz 
P ereira ele Cas tro, Jorge ele Aral~o Estaço e Antonio Paes Viegas». 

Primeiramente, estp. lei nunca se fez, nem ha archivo, referencia, monumento 
ou documento alg·um histo rico que a r ecorde . L ogo não ha tal lei. Em segundo 
logar, elJa não seria contraria (ainda quando existisse) ao senLor D . ~edTo IV, 
que é nàtw·al e JJ01"tuguez legitimo) nascido no 1·eino) e tal é s.ua filha, nascida 
antes da desmembração elo Brazil, quanclo isso destruísse namwaliclacle~ legitími~ 
dade e nctscimento. 

Em terceiro logar, a lei de Lamego, segundo se diz no capitulo I do estado 
ela nobreza n'estas côrtes ele 16411 o que dizia era :· <c Ordenou q.ne o reino nunca 
podesse. passar a r ei estrangeiro, e que não tendo filho ou descendente varão, se
não filha, esta casasse no reino» . 

O senhor D. Pech·o, antes de ser impera.cl01: elo Brazil1 era príncipe portugnez, 
herdeiro e successor do r eino ele Portugal. Esta qualidade era precedente, não sub
sequente. Demais o senhor D . Pedro1 pela expressão cl'estas côrtes1 sobre o que 
n' ellas se eu tende por estnmgei?·o) nà'o é estrang~iro1 é natuml) é po?·tugttez legitimo, 
é nascido e-m Po1·tugal. E, alem cl'isso, óbservou-se esta lei sempre ? As cô'rtes ele 
164 1 respondem (estado ela nobreza) : «E porque esta lei se não praticou mais 
que até ao tempo do nosso rei D. F ernando1 que foi o novena d'este reino» , etc. 
De que monta, pois, lei sem observancia? 
. Em quarto e ultimo logar. Em 1641 houve grande azafama em propor e instar 
por tal lei, pelo que Portugal acabava ele soffrer na união de H espanha, .Como o 
reinado elo senhor D. João IV seguiu ínc1epenc1eute, o medo dissipou-se, a lei não 
se fez e as causas ficaram como cl'autes . E haverá medo hoje de annexação ao 
Brazil? H averá receio ele que seque o oceano Atla;ntico, e Portugal :fique pegado 
com alguma porção ele alg-nm territorio ele alem mar? · 

Como, pois, as cousas da successão ele Portugal ficaram em tempo elas côrtes 
ele 1641. quaes antes se achavam, não é deslocado o apontar aqui as palavras com 
que o senhor rei D. Manuel provia n 'este caso sobre a ·successão de seu íilho. 
Diz assim a sna citada carta ele lei ele 27 de março de 14991 que está na. Torre 
elo Tombo, gaveta 13, maço 2, n.0 L.l:, e com algumas alterações HO tomo li das 

\ 
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l+ovas da h,:sto1·ia ,qenealog·ica) pag. 398: ccD . Manuel, por gTa~a ele D eus, rei de 
Portugal e dos Algarves, d'aquem e cl'alem mar em Africa, senhor ele G uin é. A 
quantos esta nossa carta virem fazemos ·aber que, consieleranclo nós como a Nosso 
Senhor aprouve, qne o princiP'e D. Miguel, meu sobre todos muito amado e pre
L.;aclo filho, ser herdeiro ele Castella e ele L eão, e ele Aragão, e ele Granada e ele 
outros muitos senhorios, etc. E assim como agora é herdeiro d'aquelles r einos, e 
el'estes nossos de Portugal e dos Algarves, assim quando a Nosso Senhor aprou
ver de os herdar todos, se1·á 1·ei cl'elles todos>>. 

Eis-aqui como a lei ele Lamego se obsel'Vava. Eis-aqui a qu_e se r eduz a força 
d'esse monumento que tanto chamam, sem o entender em ou qum·erem entender, 
em seu abono os cortezãos de 1828 . E quem ao r eflectir por alguns minutos so 
bre este assento de côrtes não se inclignarà? N'elle falta a sisucleza, o boin senso, 
o conhecimento da lei, as noções mais triviaes ela jurispruclencia, a boa fé e a ver
dade . Eis-aqui o escandalo que um punhaclo . ele homens, esquecidos ela r eligião 
elo juramento, sem attentarem nos males em que sepultavam uma nação, c1isper
sanc1o os seus melhores cidadãos, deslocando as ~mas tiquezas, espantando o curso 
do seu já attenuado commercio, prostituindo a justiça, premiando malevolos, ater
rando innocentes, castigando inculpados , abençoaram, firmaram e santificaram 
uma usurpação com sophismas, com erros, com phantasmas e com perversidades! 

Sobre ellcs elevem recaír os males que causaram; que á justiça divina não es
cape a punição do culpado. A miseria a que se acha levado o desgraçado Portu
gal; a usurpação, que a um tempo ataca a santidade do juramento, o elireito da 

· legitimidade e a lei geral das successões das famílias que r einam sobre os thro110S 
da Europa, nã'o podem se1· incNjj'e1·entes a nenlmm dos governos ele que se compõe 
a grande familia europêa, e ainda menos áquelles que, por all ianças e1e família ou 
por enlaces políticos, devem considerar a sna honra e os seus interesses lesados 
pela usurpação aleivoEa que á face elo mundo acaba ele se perpetrar . 

.Motivos obvias obrigam a reservar para o tomo immecliato outras largas con
siderações que se fiz eram relativamente ao mesmo assumptó, terminando este com 
os documentos principaes, sob o ponto de vista político, desde 12 até 25 ele julho, 
cuja nltima data é a ela importante proclama ção do imperador D . Pedro aos por
tuguezes. 

D ecreto 

Tomando em consideração o que na consulta de 18 de fevereiro ultimo propoz 
a commissão para liquidar a divida publica, em obser vancia do que lhe f?i deter
minado no decreto de 9 de março de 1ó27, sobre o destino que lhe parece con
veniente dar-se, tanto aos negocios da extincta junta ele clirecção geral elos provi
mentes das muni ções ele bôca para o exercito, como ao resto elas depenclencias 
relativas a liquidações ele divida publica, objectos de que a mesma commissfio 
estava encarregada, e que pela ~ua extincção, ordenada na carta d e lei el e 3 de 
fevereiro ele 1827, e no citado decreto, carecem ele pToviclencia para continuarem 
a ser devidamente tratados, occorrendo ao prejuízo que do contrario podia se
guiT-se á faz enda e ás partes, hei por bem ordenar o seguinte : 

1. 0 Que todos os papeis pertencentes á extincta junta ele direcç?io geral dos 
provimentos elas muni ções ele bôca para o exercito, e á extincta intendencia ele 
viveres, cujas contas eram da inspecçáo da mesma jLmta, que commetteu ,o seu 
apuramento ao . de1mtado commissario em chefe elo exercito, passem para o crario 
r egio, recolhendo-se á contacloria geral do Rio e Bahia, onde se acham escriptu
rnclos os debi'tos elas contas dos administradores. Que elas contas elos empregados 
subalternos da ex~inda junta, se ajustem sómente aquellas em que se presumir 
saldo a favor ela faZJenela, e se julgar que os r esponsaveis têem possibilidade ele
pagar seus alcances, ou aquellas cujos r es ponsaveis assim o pedirem, não se tra
tando elas que respeitar em a empregados ou mortos, on fugidos, ou mesmo r edu
zidos {t incligcncia, e ele qne por taes motivos nenhum outro r esultado se tira rnais 
do que o tra.baU1o e despeza do ajustamento. 
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2 .0 Que os tltttlos c liquidações requeridas nas diversas es taçt>es até ao fim 
de dezembro de 1827 continuem a passar -se na commissão, que ficará subsistindo 
tão sómeute para este e:ffeito até ao fim de agosto do corrente anuo. 

3.0 Qne acabado es te praso cessem inteil"'tmente as incumbencias da commis
são para liquidar a divida publica, passando as liquiclações, cujo processo não po
dér n'ellc concluir-se, o todos os mais negocias cte similhaute natureza, para a junta 
dos juros dos r eaes emprestimos, para ahi se ultimarem, servindo de fiscal pela 
p_arte da faze.ncla., nas clepeudencias relativas á divida publica, o consclheieo li'ran
CJsco Ribeiro Dosgnimadies, e de promotor o conselheiro João Anastacio Carva
lhosa Henriqucs, ambos deputados ela referida j Lmta. _-
. 4.0 Que para a junta dos-juros elos r eaes emprestimos passem igualmente os 

t ttnlos de divicla publica, que se acharem na secretaria da commissão no ultimo 
de agosto prox imo fu turo, para na junta se entreg·arem ás partes a quem perten
cerem, publicando-se por meio ela impressão, para se distribuir com a Gazekt, uma 
rela~ão dos numeros, quantias e nomes elos ere.dores ; · 

Os 16:3 16a788 ré~s- de títulos .de. divicla publica, que ex istem na commissão, 
pro_venientes do s 11agH.m.entos feitos pelas consig·nações applicadas aos credores da 
extrncta junta ele direcção geral dos p1·ovilnentos d::ts nnmições de bôca para o 
exercito, para ali ser€m queimados; 

Os cl ocnmentos cortados, por oncle se passaram os .t i. tulos de divida publica, 
a. fim de se recluzirem a cinzas aquell-es que disserem ;respeito aos titulos que têem 
s1clo amortisa-dos ; · 

E os livros ele r egisto dos titnlos, liquidações e cautelas. 
. 5.0 E quere ndo contemplar elo moclo possível os empregados que têem ser

V1do debaixo das onlens ela commissão, hei outro sim por bem resolver : 
6.0 Que os que foram aposentados em consequencia ele ,resoluções de consul

ta-s continuem a perceber suas a1Josentadorias. 
7. 0 Que os que pertencem ao erario regi o, onde têem os seus logares e onde 

forn.m promovidos, voltem para o m·ario regio. . 
8. 0 Que os que pertencem ao erario r egi o e venciam ordenaclos pelo mesmo 

e ~·ario regio e pela commissão, serão tomados em copsicleração para ser em atten
chclos conforme as circumstancias do estado o permittirem. 

9.0 Que os empregados na secretaria e contadoria da commissão, e nos car
torios elas províncias do reino, acompanhem as contas que hão de recolher-se á 
contadoria geral do Rio e Bahia, os que se julgarem necessarios para o ajusta
~ento elas mesma-s contas , occupanclo-se n 'este · aj nstamento e em todo o mais ser
;71ÇO ela contadoria até serem providos em o:fficios ele fazenda ou em logares de 
Igual r endimento que forem vagando nas r epartições publicas. 

10.0 Qae os demais empregados na se creta'l:ia e na contadoria da commissão, 
c nos cartorios estabelecidos nas províncias do reino, que não têem exereicio ou 
não forem neccssarios para o ajustamento elas contas na contadoria_ geral elo Rio 
e Bahia, continuem a vencer meios ordenados emqua.nto não tiverem outro algum 
destino; praticando-se o mesmo com os que ora estão occupaclos no ajustamento 
das cDntas da correição e provedoria da comarca do Porto, assim que acabar o 
expediente qtte lhes foi commettido. 

1 1. 0 Que , logo que a commissão termine os seus trabalhos, form alisará rela
çõe~ distinctas de ca.da uma elas classes el e empregados comprehencliclos nos §§ 6. 0 , 

9.o e 10. 0
, que r emetted , ao conselheiro, thesoureiro mór do erario regio, para 

po1· ellas ser em metticlos em folha com os seus vencimentos .competentes, sem de-
pcnclencüt de 0ntro decreto. , 

O conde ela L ouzã, D. Diogo , ministro e secretario de estado dos neg-ocios da 
fazenda, prcsideoto elo 01·ario regi9 e da jtmta dos juros dos r eaes emprestimos, 
0 tenha assim entendido e fa ça executar . Palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, em 
12 ele julho de 1828. = (Com ct ntbn'ca de el-1·ei ?Wfso senhor) 

Alvar á · 

Eu el-r ei faco saber aos quo es te meu alvaní virem, que, concedendo o alvará 
de 1 O ele dezc1~bro de 1825, aos menor es de dez c seis annos que venham a sue-



822 

cedet· em mercês ele vielas nas commenclas elas tres ordens mili.tares, e nos bens 
da corôa e ordens, alvarás ele administração, por tantos annos quantos lhes faltn.
r em para completar a dita· idade, e mais um; c outorgando tambem ás pessoas elo 
sexo feminino, que tiverem ignaes mercês, alvarás ele admini stração por um anno, 
para dentro d'elle se habilitarem competentemente, até entrar em na fruição dos 
respectivos rendimentos ; e sendo os motivos de eq niclacle que clictaram estas s~u
claveis providencias, applicaVeis a outras pessoas que se acham em eü·cumstanc.tas 
tanto ou mais attencliveis elo que aquellas que foram ·contemplacla;s no refendq 
alvaní: hei por bem on1enar que a todas as pessoas elo sexo masculino, maiores ele 
clezeseis annos, que succecl erem por mercê ele vielas em commenclas ou em quaes
quer bens ela corôa e ordens, se conceda alvad ele aclministraçfio por tempo ele 
um anno improrogà.vcl, contado desde o dia ela morte cl'aquelle a c1uem succecle
r em na vida, para dentro d' este praso se encartareln e tomarem posse elas ditas 
commenclas ou bens; e, sendo ·passado o anno sem se verificar o encarte e posse, 
se procederá na fórína prescripta no mencionado alvará, qne :ücadL em seu vigor 
em tudo o mais que n'ell e se determina. -

E tomando em consideração as circumstancias que ultimamente têem occor
riclo, hei outrosim por bem que esta graça comprehenda não só os qn e d'~qui er? 
tliante succederem em commendas e bens da· corôa, e ordens, por mercês ele VI

elas, mas igualmente os <nw iL t iveretn succeclido nas mesmas commenclas e bens, 
e ainda nfLo se tiverem encartado e tomado posse cl'ellas, a quem se conceded 
alvará ele administração por tempo ele ·um anuo, contado desde a data do presente 
alvará. 

Pelo que mando· ao presidente elo meu real m·ario; ~ís mesas do clesembarg·o 
do paço, e da consciencia e ordens; aos conselhos ela minha r eal fazenda , g uerra 
e elo ültramar; {L jnntq, elos juros elos reaes emprestimos; ao r egecl01• elas justiças da 
casa da supplicação; {L j unta elo commercio, agricultura, fabricas e navegação; ao 
governador ela relação e casa elo Porto; e a to elas as mais auctoridades e pessoas 
a quem o conhecimento c1'este meu alvar<Í pertencer, que o cumpram e guarcl em, 
e façam inteiramente cumprir e g-uardar, sem clnvicla ou embargo .algum, · qua,l
quer que elle seja, não obstante quaesqne1· ordenações, leis, alYaràs, decreto~, r e
soluções e r egimentos em contrario, ' que todos e todas hei por bem derogar para 
este effeito sómente, ·como se d'elles e d'ellas fizesse expressa e litteral menção, 
não obstante a ordenação, livro n, t itulo XLIV . E valerá como carta ele lei pas
sada pela chaneellaria, posto que por olla não h~a r1e passar, e o seu effe.i.to dure 
mais de um e muitos annos, sem embargo ela ordenação, livro n, titulo XXXIX, 
em contrario, registanclo-se onde se costumam r egistar similhantes leis, e man
dando- se o original para o meu r eal ar chivo ela Torre do Tombo . 

Dado no palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, aos 12 .ele julho de 1828 . = 
REI1 com guarda. =Conde da Louzã~ D. Diogo .. 

Officio 

In.mo e ex .mo sr.--:-Accuso ter recebido os tres officios de v. ex .11 .c1e 8 do cor
t ente mez, aos quaes tenho prestado toda a minha attençl1o, não só para a sua 
prompta, mas para .a sua melhor execuçfio . Como v . ex.11 me dizia <<e ordena o 
mesmo augusto senhor que v. s. 11 se conserve n'essa prQvitJ.cia até nova orclelll 
smtn, julguei muito conveniente ir estabelecer o meu quartel general em Braga, 
e que toêl.os os corpos ela divisão ela vangllarda entrassem na província do lVIinho, 
para o qüe se tinham mandado con4uzü· elo Porto para Braga e Guiinat ães sn?
cessivamente depositas até cem mil rações ele pão e bolacha; e em consec1uenc1a 
tinha hontem expedido ordens de marcha na manhã ele hoj e para Btaga e Gui
marães . Hontem, pelas onze horas e meia ela noite, chegou o ajudante ele campo 
elo conde ele S . Lourenço, que sustentava com as forças do seu commanclo a ter
ceira clivisã.o, como j á communiquei a v . e:x.a, e me participa «qne os r estos dos 
rebeldes tinham entrado no dia \) elo corrente na Galliza (creio que pela Portella 
do Homem em frente da ponte do F01·neiro sobre a ribeira Castro, VL na Galliza.) 
e que os officiaes foram desarmados no c1i~~ 10 com a singularidade ele que os hes 
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panhoes lhes tiraram as espadas, cleixancl o-lhes as bainhas_ em signal ele mofa. e 
desprezo ele sua infame e rebellada conclncta, e que para o fim de desarmai-os ti
~lha vindo um brigadeiro hespanhol com algumas tropas; que portanto se achavam 
Inteiramente extinctos os rebeldes e ía ma1·char para Brag,a, a fim de obter quanto 
os corpos necessitavam» . Acrescentou vocalmente o ajudante ele campo José ele 
Mello , que a terceira di,~isão entrava toda hoje em Hraga igu~lmente, e que as 
~ ropas do commando do gm1eral D . Alvaro da Costa e elle mesmo j á se achavam 
Igualmente em Braga, e que j á tinha mandado 1·ecolher aos seus lares o regi
mento de milícias ele Villa elo Conde í alem cl'isto que em BJ:aga tambem existiam,. 
por não terem ainda evacuado, muitas praças apresentadas vindas dos reb.elcles e 
alguns prisioneiros . 

Em consequencia de t udo isto julguei não só conveniente, porém necessarit>, 
não fazer entrar na província do Minha os outros corpos ela di visão ela vanglllarda, 
emquanto cl'ella não saísse a terceira divisão e o general d'aquella província, 
D . Alvaro ela Costa, t ivesse feito ir aos seus lares todas as milícias, e fizesse eva
C~lar para o Porto as praças apresentadas e prisioneiras, ele maneira que não ar
l'Jscasse a falta ele subsistencia ; e, portanto, contramandei a ordem ele marcha e 
deixei ficar os corpos nos bivaques e quarteis que occupavam, o que acabo ele 
communicar ao ex.ruo governador elas armas elo Porto, dizendo-lhe que l)Óde con
tar com esta força e fazer interinamente, emquanto não chega o r egimento ele in
fanteria n. 0 13, o serviço ela cidade, alem elo regimento n. 0 19, que deve chegar 
hoje, e que mande marchar aos seus lares o r egimento ele milícias de A.veiro e 
algumas outras que façam a g uarnição, e eu vou marchar a Braga e entender-me
com os generaes D . Alvaro da Costa e visconde ele S . João da P esqueira, para 
de accorclo com elles ter execução qlmnto el-rei nosso senhor me ordenou em un 
dos sobreditos officios de v. ex.a. em data ele 8 do corrente. 

A. remessa por mar elos apresentados e }Jrisioneiros contip.uarà a ve1:ificar-se, 
como participei a v. ex." 

Deus guarde a v. ex." Quartel general ela divisão da vanguarda no Porto, 12· 
de julho ele 1828.-111. 1110 e ex. 1110 sr . conde de Barbacena, F rancisco . = Alvw·o. 
Xavie 1" da Fonseca Coutinho e Povoas) marechal de campo, w nliTl:anclante da divi
são ela vanguarda elo exercito. 

Ofticin 

111. 1110 e ex. mo sr. -Tenho a honra cle- r eme·tter a v . ex.", para ser presente a 
el-r ei nosso senhor, a inclusa copia da intimação que mandei fazer á guarnição d~ 
praça de Almeida, e cm1clições a que ~nt necessario. suj eita-rem-se o·s indivíduos 
qu-e a compõern, para cu então solicit:;~~r em seu beneficio a innata piedade elo 
·mesmo augusto senhor. Esto:v. esperando a resposta, e do resultado, darei parte 
a v. ex.a 

Deus guarde a v. ex. a Quartel gene-ral em Pinhel, 13 ele julho ele 1828 . 
lU.mo c ex.mo sr. conde de Barbacena, Frall:c·isco.=Agostinho l.1dz da FonsecaJ 
tenente general e governador elas armas. 

Insh•ucções a que se r efere o o ffic io supr a 

O governador, todos os officiaes. e mais· indiyicluos que compõem a guarnição, 
da praça ele A.lmeicla, e n' ella se r evoltaram no d ia 26 ele maio ultimo, contrA o 
legitimo governo de sua alteza r eal, então r egente elo r eino, e hoj e felizmente ac
clamaclo rei, commetteram, de act::or clo c·om os r evoltados na ciclacle do Porto e 
outras· partes,. o horroroso ci'ime ele lesa-magestacle · de primeira cabeça. Este 
c~·ilne tornou-se ainda mais aggravante, não só pei'rus e:J,'i;orsões, mortes, · prisões e 
Vtolencias praticadas em clifferentes poYos a que se dirigiram depois da r ebellião, 
mas aincla pelo desprezo elas minhas ordens e pela maneira com que foi pelo go
Yernaclor e chefe elo regimento 15. ele inümteria trahida -a promessa de fidelicl~cle 
a sua; alte,.;a real, que ambos me afiançaram nos seus officios de 24 elo r efenclo 
m~. -

Incnlc<.Lram-me que o seu r eceio era que a tropa se clesYairasse saínclo 'da pr~
ça, e que para isto contribuísse a falta ele 1wet; fi z-lhes saber que não mandana 
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saír a guarniç~o e que lhe farja pagar immecliatamente um mez de pret; porém 
estas offertas, que haviam solicitado como condição apparente de {i.delidacle, não 
tiveram effeito, e dois dias depois perpetraram o aeto de r ebellião, e n' este estado 
de hostilidade se conservaram até ao dia 6 elo con ente mcz, em que, sabendo da 
completa derrota dos r ebeldes em Coimbra, no Vouga, e a sua evaenação do Porto 
e dispet~são quasi geral, acclamaram em Almeida a cl-rei o senhor D. Miguel I. 
Entretanto este passo for çado, e que se r econbeee devido á falta de apoio n~s 
t1·opas rebeldes e ao aperto elo cerco , que a approximação el e novas tropas fieiS · 
ía r estringi r mais, não póde destruir o crime de rebellião que commetteram, ncrn 
lavar o ataque feito á auctoriclade r eal e a toda a naçfto, qu~ tão explícita como 
espontaneamente havia declarado por seu legitimo rei o senho1· D . Miguel I, e ern 
massa se armou contra a facçã o militar, a fim de aniquilar os seus oppr essores, 
o que a guarnição não podia ignorar, pela opposição que encontrou em todas 11s 
sortichts que fez . N'estas circumstancias não pócle valer-lhe uma acclamaç.ão fóra 
ele tempo e forçada, e só, sim, o benefic io elo r egia indulto de 18 ele junho pro
ximo passado e que incluso r cmetto1. 

Para a guarnição· se utilisar d'esta graça é preciso : . 
1.0 D epor as armas, entregando-as no logar, dia e hora em que lhe for ind1· 

caclo; 
· 2. 0 Entregar á pessoa que se lhe designar todos os gados, dinheiros e mais 

objectos extorquidos aos clifferentes povos a que se dirigiram, incluindo-se o que 
foi tirado aos habitantes ela praça; . 

3.0 Nrio estragai· ou inutilisar objecto algum que haja na praça, pertencente 
~1. r eal fazenda .ou a qualquer parti cular; · 

4. 0 Seguir o governador, todos os officiaes, officiaes inferiores · e soldados ela 
guarnição desarm ados o destino que eu lhes ordenar; 

5. 0 Deporem igualmente as armas, e ficarem suj eitos ao destino que cu lhes 
(ler, todos os paizanos qne se acham dentro ela praça e que tiverem seguido are
b elli ão . ' 

Cumprindo a guarnição t't risca estes ar tjgos, e clando-se·me uma resposta cate: 
gorica no termo ele vinte e quatro horas, eu implorarei a innata piedade ele e}-rel 
nosso senhor a seu favor. 

Qtwrtel general em Pinhel, t'ts onze horas ela manhft de 12 ele julho ele 1828.
Está cquforme. = Agost·inho Luiz da Fonseca, tenente general, governador elas 
armas. 

Orden.'l. de divisão 

T endo t erminado felizmente uma campanha a mais gloriam pam as briosas 
tropas fi ei:; e snbord.inadas, e devenclo voltar imme.cliatamente a seus lares os co1:· 
pos da segLmda linha, o general agradece, em nome de sua magestacle, aos regi
mentos de milícias de lrlanha e Castello Branco as trabalho:;;as e longas marchas 
que têem feito e o valor qne clesenv0lver.am ~í frente dos inimigos, e pede aos 
srs. coroneis J oão da Fonseca Coutinho e Castro ele Uefoyo s e Antonio Manuel 
Correia ela Silva e Sampaio acceitcm os agradecimentos elo general c os dêem ~ 
todos os seus offi.ciaes e soldados por sua boa conelucta em uma marcha de quasl 
80 lcguas. O general tambem julga dignos dos maiores louvores;- por sua apn· 
rada fid elidade, o sr. coronel do regimento ele milícias ela Louzã, J osé Bernardo 
de Mello Salazar, que soube snbtrahir elo poder dos r ebeldes o r egimento que 
um infame tinha seduzido e concluziclo aos inimigos . E tambem merece louvores 
o sr. major José .Joaquim de Castro, elo r egimento de milícias de Thomar, que, 
com um uuico capitão e poucas praças rlo r egimento, não seguiu as rebeldes ban· 
deiras , Todos são dignos elos maiores elog ios, e seus nomes serão levados á rea1 
presença em o numero elos briosos, honrados e fi eis que sempre têem seguido. 0 

caminho ela honra e elo deYer. E sta ordem será lida á frente elos corpos e r egls
tacla no livro elas ordens elos regimentos . 

Quartel general em Pico ele Regalados, 13 de julho de 1828 . = Visconde de 
S . João dct Pesq~wú·a) commaudante da terceira divi são. 

1 V.icle o decreto a pa.g. 678 c fj7() cl'cst; tomo. 
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Car-ta regi.u. 

Victorino José CerveÍl'a Botelho do Amaral, desembargador do paço honorario 
e juiz da corôa da segunda vara. Amigo. Eu el-rei vos envio muito saudar. Haven
do -se manifestaclo na cidade elo Porto, em o dia 1G do mez de maio d'este anno de 
182S, e successivamente em alguns outros pontos, uma formal r ebellião contra a 
legitima a nctoridade quo eu exercia, e tendo .continuado ainda depois ela minha 
exaltação ao throuo, que pelas leis fnudamentaes da monarchia me pertencia in
contestavelmente, a qual r ebellião, snpposto foi unicamente militar, comtudo n'ella 
se acham cumplices muit~s pessoas que não são militares ; e sendo a rebellião um 
g1:avissimo delicto segundo as leis portuguezas, que n'isto se conformam com as 
le1s de toclos os paizes ci,ilisados, e a ·presente ainda mais aggravante, por se 
mostrar em tudo, mesmo nas mais pequenas circumstancias, uma reprodncção da 
que teve logar no anno de 18<!0, e não ter por isso outro fim senã.o, como aquella 
(supposto que debaixo ele fingida apparencia em contrario) a total aniquilação do 
throno e da r eligi ão, e estender por este modo sobre Portugal um clilnvio de ma
les e cansar talvez a SlLa ultima ruína, torna-se por isso indispensavel que os que 
lUachinaram e perpetraram este horroroso crime, que abala sempre em seus ali
cerces a existencia de uma nação, e que em si comprehencle outros muitos deli
ctos, como a experiencia mesmo agora acaba de verificar nas inauditas atrocidades 
praticadas pelos rebeldes ; e uem assim todos aquelles que por qualquer maneira 
lhes prestaram ajuda, conselho ou favor, experimentem o rigor das penas que as 
leis contra· elles estabelecem, para que o seu castigo, servindo ele exemplo para 
o fLlturo, acabe de uma vez a r evolução q11e em Portugal, -ou encoberta ou clecla
raclamente dura desde o r efericlo anuo ele 1820, e que tm·ia já conseguido seus 
iníquos e perversos fins se não encontrasse uma barreira invencível na lealdade 
llUllCa desmentida da nação portugueza e na sua firme adherencia e reS}JCÍtO á 
santa r eligião . E não sendo possível que a imposição elas mereeíclas penas se ve
r if-ique com a promptidão que em occasiões taes convem, sem que aos principaes 
lagares aonde os crimes se commetteram se envie uma alçada, na fórma antiga
mente usada, a qual, munida ele faculdades especiaes, inquira d'elles e os julgue 
logo em ui ti ma in.stancia breve e summariam ente ; e pela verdade sabida, como é 
de direito em · sim ilhantes casos : ,sou servido ordenar-vos que immecliata.mente pas
seis iL cidade elo Porto, e ahi, emquanto eu não houver por bem designar-vos ou
tro logar, abrindo sem demora uma exacta e esçrnpulosa devassa sem limitação 
dê tempo, nem cletermina.do numem ele testemunhas, à qual servirá de corpo de 
delicto esta minha carta, ·sejam pronunciadas, presas e sentenciadas em ultima 
instancia todas as, pessoas ele qualquer classe, estado ou jerarchia, não sendo mi
litares, que fossem apprehencl iclas com as armas na mão (porque a respeito cl'es
tes tenho dado outras providencias), contra as quaes houver }Jrova bastante, que 
mostre t-erem por qualquer modo tomado parte na mencionada rebellião que teve 
principio na cidade do Porto em o dia 16 de maio elo presente anno de 1828, sendo 
vós o juiz r elator e adjuntos os desembargadores Manuel José Calheiros Bezerra 
de Araujo, Constantino José Ferreira ele Almeida, José Vicente Caldeira do Casal 
Ribeiro, Joaquim Gomes da Sihra Belfort e João Antonio Ribeiro de Sousa Al
meida e Vasconcellos · e sómeute para o caso de algum ou alguns d'estes estarem 
impedidos, ou de ha~er empate ele votos, os desembargadores José Patrício ele 
Seixas Diniz, João ela Cnnha Neves e Carvalho e José Joaquim de Abreu Vieira, 
os quaes entrarão pela ordem pela qual são aqui nomeados; e, em caso ele empate 
en~- num ero igual, conforme o disposto na ordenação, livro r, titulo r, § 6. 0 , e sendo 
os p-rocessos formados verbal e summariamente, e sem outras solemnidades que 
não sejam as indispensaveis e de direito natural. Será escrivão da r eferida devassa 
e mais processos o clesembaro·ador Joaquim Manuel de Faria Salazar,4 o qual tam
bem terá voto em ultimo log~r, sendo neces.sario, por impedimento dos qne ficam 
referidos ou por haver empate: E hei por bem aactorisar-vos para avocar quaes
quer autos _e papeis, e proceder a toda~ as mais ªiligen~ia':, que entencl~rdes se
r em convemcntes para desempenho da 1mportante comm1ssa? que ele vos confio, 
as quaes podereis encarregar a cada um dos juizes vossos adJtmtos ou a qualquer 
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corregedor, provecl01·, juiz ele fóra ou orclinario elas clifferentes terras do reino, que 
todos n'.isto vos obedecerão; assim como vos auctoriso para empregardes nas diligen· 

. cias d'esta alçada qu acsquer officiaes elos referidos ministros, e podereis ontrosim 
prender, antes de pronuncia, as pessoas contra as quaes houver suspeita bem fnn· 
chcla ele serem cumplices 110s refericlos delictos, pronunciando-as· depois ou fazen
do-as soltar, segundo o que a seu respeito se for clescobrinclo, e tam:bem requisi
tar auxilio militar ás auctoriclacle& competentes, quando vos pareça necessario, o 
qual vos deverá ser promptamente .claclo. A alçada se r eunirá 11 a casa ela relação 
elo Porto, e vencereis, vós e os vossos adjuntos os cliarios que pelas leis se acham 
estabelecidos, os quaes a final serao satisfeitos, assim como todas as demais cles
pezas ela alçada, pelos bens elos réus conclemnaclos, áquella r epartição por oncle 
t iverem sido pagos, e me ireis dando conta do progresso elos trabalhos ela alçada, 
para eu, segundo as circumstancias, occorrer com as providencias que entender 
serem precisas. O que tudo executareis na sobreclita fúrma, não obstante quaes
quer leis, disposições e direito commum e do r eino, ou costumes contrarias, que 
todos hei por clero gados para este effei to sómente . 

E scripta no palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 14 de julho ele 1828 . = 
REI. 

Officio 

rn .mo e ex. mo Sl'. - Tive a satisfação ele r eceber a apr eciavel carta ele v. ex. a, 
de 10 do corrente, sobre a reclamação das armas, cavallos e mais effeitos que 
possam ter trazido as forças sublevadas elo Porto, na sua retirada a esta fronteü·a, 
·assim como os dinheiros elas caixas elo estaclo, que v. ex .a expõe terem e:s:trnhiclo . 
·. Igual r eclamação me fez o ex."'0 sr. governador elas anuas da pl'ovincia elo 
Minha, e tanto a este como ao ill.010 sr . governador de Braga r espondi, que as 
minhas provideneias têem sido as mais terminantes e executivas, para que as re
feridas forças não entrassem no territorio ele el-rei meu senhor, sem deiKarcm no seu 
as suas armas, entrando por conseguinte desarmados; ou entregando-as, assim como 
os effeitos e mais petrechos ele guerra, para conceder-lhes unieamente o simples 
asylo que exige a humanidade, e serem retirados em pequenas porções a muita 
distancia da fronteira, devendo entregar-se as ditas armas, petrechos e effeitos c1e 
guerra, que se lhes tirasse em o nosso territorio, á pi·imeira auctoriclacle portngneza, 

. com as formalidades r espectivas; porém, que a r espeito dos dinheiros elas caixas 
elo estado e depositas publicas, considerava ser mui clifficil dar com elles, por
quanto os teriam tEtlvez clistribuiclo entre si, para attenclerem á sua subsistenci'a, 
e com mais r asão sabendo que na Hespanha não têem a receber auxílios ; ainda 
que não obstante isto clava sem perda de tempo as ordens conducentes para que 
os chefes encarregados na fronteira de r ecolher as arm as, exn.minassem escnl]JU
losamente se entrava alguma caixa com dinheiro, que mostrasse ser elos fundos 
elo estado, em cujo caso a detivessem e consenassem com toda a segurança, de 
maneira que nao sofli:esse a menor falta, até á r esolução do meu augusto sobe
rano. 

Debaixo cl' estas regras dei as ord_ens mais terminantes, para que fossem cmn
priclas e executadas, e em v irtude ela communicação .ele v . ex . a as reitero, preve
ninclo que as armas r ecolhidas, cavallos ele marca, petrechos e effeitos ele guerra 
se entreguem com toda a formalidade, e por meio ele inventario ao ajudante ele 
campo de v. ex.a, o tenente José Maria elos Reis, ao qual se informará tambem 
ela auctoricbcle portugueZia a quem possam ter-se já entregue parte elas ditas armas 
e mais effeitos, em consequencia elas minhas ordens anteriores, no caso tl e que · 
se. tenha verificado; mas tenho o sentimento de annnnciar a v. ex . a que, segundo 
os avisos que r ecebi, têem os rebeldes destroçado muitíssimas armas e effeitos, quei
mado munições e destruido quanto não podia ser-lhes util, nos dias. que têem perma- · 
necido .na fronteira, o que considero. certo, porque é mui proprio elo seu caracter 
r evolucionaria, e ~1ão haveria succeclido se, em vez do tempo que se lhes deu, 
(sendo que pequenas e debeis particln.s hespanbolas, e ainda voluntarios realistas 
sem instrucção os detiveram alguns dias) tivessem sido perseguidos vivamente, 
segundo em de desej ar, em cujo caso tambem teriam perdido as bagagens e os 
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din~1eiros qne v. ex.n exj_)Õe, sem chr-lhes •Iogar á occtlltaçllo,· que faz actualmentc 
meu difllcil averiguar; porém, reitero a v. ex. a que se farão as maiores pesq uizas, 
se ~onservarà até a resolução elo meu rei e senhor, uma vez que se encontre cli
nhen·o que pareça elo estado; c se rcalisarit a entrega immediata.mente das armas, 
petrechos, cavallos ele marca e mait~ e:ffeitos dé guerra, conforn1e levo exposto; 
devendo v. ex . a estar certo ela minha efficaz cooperação, e que segundo as minhas 
prevenções haverá a maior legaliclacle para qne não se extravie cousà alguma do 
que. se r ecolha; e aipda depois ela operação feita em qualquer parte, que se achem 
effe ~tos da dita cl.asse, se entregarão nos mesmos tel'mos, conforme tambem pre
vem ao commandailte militar de Orense . 

T enho tam bem noticia ele que a maior part~ dos indivíduos ele trop:;~, dos ditos 
portuguezes, sabedores elo r eal indulto, tem marchado em ranchos para acolher-se 
a elle ; P?rém, apesar cl 'isto rogo a v. ex. a se sir va clar suas ordens, para que seja 
reconb ~c1cla escrupulosamente a fronteira, a fim ele que não fique n 'ella ninguem 
occulto, assim como pela minha parte o tenho prevenido e ordeno novamente, 
pai·a que por nenhum titulo se alte re no mais minimo o socego elos povos limitro
phes1 ele um c outro reino; pois os que tomaram asylo, que serão os mais com
prometticlos na ·rebelHão, são immecliatamente clivieliclos em pequenas porções e 
Internados a muita di stancia, e debaixo da mais estreita vig-ilancia elas anctoricla
~les, para serem castigados se es1Jalharem icléas ou observarem uma conclucta pre
J ncli c i ai. 

'l'uclo o que considero satisfará completamente a v·. ex. •, certo como p6c1e estar 
de que será levado a devido e:ffeito. . . 

Deus guaúle a v. ex . a muitos annos . 8,antiago, 14 de julho ele 1828. =Na
za?·io E,quia .=lll.'"0 e ex .1110 sr. general visconde ele S . João ela Pesqueira, gover
nador elas armas da Beira Baixa., commanclante ela. terceira divisão ele operações. 

Orde :n1 de di'visãõ 

Quando as tropàs ela seguncla linha, que fizemm parte da terceíra. divisão, q ne 
tenho a honra ele commanclar, cumpriram o seu dever, faltaria eu ao meu se não 
agradecesse ao sr. coronel J oaqnim Ignacio ele Araujo Carneiro, elo 7. 0 de infan
teria, com o sr. major D . J osé Maria Carlos de Noronha, e mais officiaes c regi
mento; e ao sr. tenente coronel João José Doutel, commanclante elo regimento 
n.o 201 com os seus officiaes e r egimento, quanto todos concorreram com as suas 
forças1 e com o maior enthusiasmo e valor nos combates, para se aniquilar a 
facção r ebelde. · 

Todos são dignos elos maiores louvores e agradecimentos elo general, e só sente 
que n'estes corpos houvesse perca em officiaes e solcladqs mortos ou feridos pelas 
armas r ebeldes, ,n,incla que com a maior honra que póde ter um militar quando 
é ferido ou morre em clefeza elo sen r ei e da sua pa.tria. O general tem muita 
satisfaçTio ele levar seus nomes á presença ele sua magestacle. De iguaes louvores 
é cligno o sr. major J osé Urbano, com mandante elos dois esquadrões ele cavallaria 
n . os 5 e 11, com os srs . capitães Caetano Ferreira ele Figueiredo e Francisco 
José. Villares ; com todos os mais officiaes, e com particularidade o sr. tenente elo 
5.o ·ele cavallaria, conde ele Soure1 que pelo seu valor e ardentes desejõs ele se 
ver :o'Ls mãos com os inimigos1 nota>ielmente se distinguiu; e o sr. tenente Anselmo, 
elo n. 0 11 de caYallaria, pela sua subordinação e fidelidade, pois foi o uni co official 
ele n. 0 11 de cavall aria qne defendeu os direitos ele sua magestacle. 
. O 13r. capitão G01jão; ele artilheria n. 0 1, com os seus officiaes, officiaes infe

rlOTes e cadetes, que muito se disting·uiram; e muita satisfação tem o general ele 
ser o orgão por onde os seus serviços cheguem á presença de sua m~ges_tacl~, 
hem como ele todos os outros srs. officiaes, que serviram no batalhão prov1sono 
de caçadores, commandaclo pelo sr. major Affonso Botelho ele Sampaio, empre-
gado agora em importantes commissõcs na Hespanha. · . 

Ultimamente o general a oTaclece a to elos os srs. officiaes elo estado maiOr ela 
divisão, e pessoal do general,::, sua nobre conclucta, · trabalhos e cooperação para o 
bom exito e empenho a que nos propozemos, a extincç?to dos rebeldes . 
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O rnencionar os nomes Lle alguns em particular seria ofl'encler a otüros; o 
. sr. major chefe elo estado maior, Antonio Eliseu Paula. ele Bulhões; o sr. ajudante 
general Niemeyer; o meu ajudante de orc.lens Francisco ele Sousa Vahia; os offi
ciaes ás minhas ordens o sr. tenente coronel Antonio ele Sousa Pereira Coutinho ; 
o sr . major João Carlos F eo Cardoso ; o sr. tenente elo r egimento ele infanteria 
n .0 12, José Maria elos Reis-; o sr. alferes elo regimento ele c::tvallaria n .0 12, Joa
quim ele Sousa Tavares , e o sr. capitào quartel mestre general ela divisão, J acqucs 
Filippe L anclerset, que tem desenvolvido grande energia ; se:o.tinclo muito o gene
ral, que não viesse antes para o ajudar com o seu serviço; e até o sr . secretario 
ela Beira Baixa, Manuel Antonio ele Castro Moraes, cada um na sua repartição, ri
valisaram em faz er o seu dever, grangeando muita honra para si e para os seus, 
o que o general tem muita satisfação em anmmciar. 

Quartel general em Pico ele H.egalaclos, 14 ele julho ele 1828 . _ Visconde ele 
S . João ela Pesqtbei?·a, commanclante ela t erceira divisão elo exercito ele operações. 

N . B. E sta ordem será lida na frente elos COl'lJOS e copiada nos livros compe
tentes. 

Edital 

João ele Sà Pereira F erreira Soares, elo clesembargo ele sua magestacl e fidelíssima 
el-rei nosso senhor D. Miguel I, que Deus guarde, seu desembargador na 
relação e casa cl' esta ci.clacle elo Porto, e n ' ella encanegaclo ela policia. 

Faço saber que pelo ill. 1110 e ex. 1110 Ayres Pinto ele Sousa, governador elas jus
tiças ela relação e casa cl'esta dita cidade elo Porto, me foi dirigido o officio elo teor 
seguinte: 

«Constando-me que n'esta cidade se forneceram immensa.s armas e munições 
aos chamados voluntar.ios ele D. Pedro IV e D. Maria II, e bem assim a outros 
paizanos, r ecommenclo a v. m.cê que, immecliatamente este r eceber, fa ça constar por 
eclitaes, que dentro em tres dias todo e qualquer individuo que não pertencer a 
tropa regular ou de milícias deve entregar e pôr {t sua disposição as armas e mtl
nições que tiver em seu poder, sob pena ele ser processado e castigado como re
belde todo aquelle que findo este praso lhe forem encontradas armas ou munições 
ele guerra. 

«Deus gnarcle a v . m.cê P orto, 14 el e julho de 1828 .=Ay,·es Pinto de Sowa.= 
Sr. desembargador encarregado da policia n'esta cidade elo Porto. 11 

Cumpra-se e se faça publicar por editaes . - Porto, 14 ele julho ele 1828 . = 
Sá P e1·ei,·a. · 

Em observancia .de cujo officio declaro que a determinada entrega se ha ele 
praticar n 'esta secretaria da policia em todos os dias ele manhã, elas nove horas 
á uma ela tarde, e n' esta, elas quatro ás sete horas ; e para que se não possa alle
gar ignorancia mandei passar o presente e outros elo mesmo teor, que se affixarão 
nos lagares mais publicas cl'esta cidade e seus . suburbios . 

Porto, 14 de julho de 1 828.-= Ltdz ele Mm·a es Cast1·o o escrevi.. = João ele Sá 
Pe?·ei?'Ct Fe?Te'ÍI·a Soct?·es . 

E xposição 

Senhor: - A camara cl' esta cidade de Braga, que já em cliffer entes epochas 
teve a honra ele levar á augusta presença ele vossa mag·estacle as abominaveis 
profanações, barbaridades e mais inauditos procedimentos com que as tropas 
constitucionaes, no malfadado governo elo traidor, cobarde e imbecil Antonio 
Hypolito Costa., com o . maior horror foram por ellas perpetrados n'esta cidade, 
até o di a 17 ele maio ultimo, em que, á frente cl'aquell_e general, ousaram levan
tar o grito de r ebellião contra a soberana e augusta pessoa ele vossa magestade: 
cmnpre agora que esta camara expresse ante a real presença. de vossa mages
tacle o r egosijo e mais puras clemonstra,ções ele alegria, com que n' esta cidade, 
depois da derrota elos rebelcl~s, pelas tropa.s realistas em Penafiel, foi recebido 
á fl'ente ela sua divisão o general governador cl'esta província, D. Alvaro ela Costa 
de Sousa ele Macedo; em cuja occasião chegou a esta cidade, vindo ele L:isboa, 
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o coronel elo exercito Raymundo J osé P.i.nhe.i.ro, q_ue em rasfio da saída do so
bredito general ficou com o governo militar d'esta cidade. 

Já não podem cleL."Car de ser conhecidos de vossa magestacle os relevantes ser
viços com que este bravo militar se distinguiu, durante o seu governo n'esta 
mesma cidade, derrotando e constrangendo o inimigo a urna vergonhosa fuga, nas 
acções ele Tobosa, distante 1 legua d'esta cidade, c em Guimarães, onde se 
achava acantonado com forças mui superiores; sendo-lhe devedora esta cidade 
de ser libertada da invasão que n'ella tentavam os rebeldes, n'estas differentes 
occasiões . • 

Porém, real se~hor, foi sem duvida um raríssimo exemplo ele valor a defeza 
com que as pequenas forças da g·uarnição cl 'esta cidade, commanelaclas pelo so ~ 
brE)dito governador, contando apenas trezentos soldados ele linha e dois batalhões de 
milícias, ela Barca e Villa do Conde, sustentaram um vivíssimo fogo, resistindo 
por cinco horas, desde a Ponte ' elas Traves até Ferreiros, nos subm:bios d'esta 
cidade, á entrada de todo o exercito constihicional, que, em retirada elo Porto, amea
çava submergir esta mesma cidade na sua totalruina e desolação, devendo-se ao 
valor d'aquelles soldados, pela r esistencia que fiz eram ao inimigo, o salvamento 
das vielas e propriedades dos seus habitantes, pois apenas r estou tempo ao ini
migo ele se r etirar a1Jressaclamente, não deixando comtuclo ele commetter pela 
rua ela Conega, arrabaldes _ele S. ·J eronymo, até á Ponte ele Prado, o maior sa-
que e expoliação nas casas mais principaes. . 

A .camara se lisonjeia muito em levar · ao conhecimento ele vossa magcstacle 
o heroico valor e as mais bem acertadas disposições, com que sua altezª o sere
nissimo príncipe de Hesse se cobriu ele gloria n'este memoravel dia, achando-se 
de continuo no meio elos soldados, coberto ele balas, infun,clindo com a sua pre
.sença e exemplo a maior firmeza e constancia no pequeno numero ele trop.as, 
que . se arrostavam com tão poderoso inimigo. Esta camara não perdeu um mo
mento para agradecer a sua alteza, em nome dos habitantes cl'esta cidade, o quanto 
lhe eram gratos e devedores; por este assignalatlo serviço em defeza ela sua liber
dade e elos sagraclos direitos ele vossa magestacle ao throno ele Portugal. 

Igualmente tem a camara a mais .completa satisfação em Jevar á augusta pre
sença ele vossa magcstacle, qne depoi s ela chegada elo governador militar, na au~ 
sencia elo general governador da província, achando-se esta cidade sem alguns 
meios ele defeza, e sendo em differentes occasiões ameaçada de ser invadida pelo 
inimigo, conforme fica . exposto, não deixou ele assistir e coadjuvar ele dia e de 
noite os valorosos esforços el'aquelle governador; sendo mui attenc1iveis os ser
viços que por es tás occasiões prestaram muitos elos habitantes cl' esta cidade, offe
recenclo vohmtariamente as suas parelhas, c~vallos, peças de pannos ele lã e ele 
linho, sapatos e dinheiro, pa,ra supprimento dos soldados livres, e ele Olltros que 
se apresentavam :fL1giclos elo inimigo ; devendo-se aos mesmos habitantes o fareJa
menta de dois batalhões· ele trezentos cl'aquelles solclaclos, que depois ele prom
ptos foram mandados reunir pelo general ch lJrovincia á sua divisão em Amarante . 

. Por fim, real senhor, um novo cantico de acção de gt:aças e louvor seja 
para sempre consagrado pelo povo portug1wz ao Todo Poderoso, Senhor Deus 
dos exercitas . O inimigo, depois ela sua retirada do Porto, aterrado, dis}Jerso e fu
gitivo, procurando refugiar-se na Galliza, apenas ali entrou com mil e tantos 
homens . 

Gloria immortal ao reinado ele vossa magestade, que logo no seu começo tão 
heroica e valorosamente tem distinguido a vossa magestacle, como restaurador 
elos a.nti.gos direitos elo throno portugnez, que desde sete seculos· tem passado ele 
soberano em soberano, como um sagrado deposi to confiado pelas côrtes ele La
mego, á mais restricta guarda de todos os monarchas portuguezes; testamento 
sempiterno, á sombra do qual tem a nação portugueza augmentado. os seus do
mínios, gosaclo a maior contemplação entre as nações estranhas, com augmento 
da fé catholica, florescimento elo commercio, artes, sciencias e incl.ustria. 

Gloria immortal ao reinaclo ele vossa magestacle, que logo no seu principio es
mag·ou a hyclra· ela rebellião, que desde o anuo ele .1820 s.e propunha aniquilar 
para sempre as leis funclamentacs da monarcbia, calcar aos pés a r eligião santa . 
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ele Jesus Christo1 com as mais execram1as-e abominavcis profanações elos templos 
do Deus vivo, das sagradas imagens, e elas mais barbaras persegui ções contra os 
mais virtuosos sacerdotes, religiosos, e pessoas ela melhor reputaçao e conelucta, 
em toc1os os es tados ou condições . 

Gloria immortal ao reinado ele vossa magestacle ; jt't não existe· e na mais ver
gonhosa fug·a; sobrecanegaela de opprobrios, desappareceu essa m::tldita facção 
militar, que na cidade elo Porto, em 16 de maio ultimo, t eve a atlcbcin de pro· 
clamar a r ebelliào contra ::t augusta e soberana pessoa ele vossa magestacle . Cer
tamente a derrota de tão soberbo inimigo attrahirá sobre vo;ssa magestade as 
mais copiosas bençãos elos soberanos, não só da Europa, mas,cl'e todo o universo; 
.porque, a não ser o valor com que vossa magestac1e confuncliu e c1errotou uma 
tal atrocidacle1 qual seria o monarcha que poc1esse coo:tar-se seguro sobre o seu 
throno? · ' 

A nação portugueza1 que em vossa magest'acle contempla no maior comple · 
mento todas as virtudes r eaes, que jú antes de vossa magestade entrar n 'este 
reino fiz eram a admiração das principaes côrtes ela Europa ; a nação portugueza 
verá em vossa magestacle um exemplar modelo, pelo augmento ela gloria do nosso 
D eus, c1efenc1endo o culto da verdadeira religião de J esus Christo. J amais torna
r emos a ver o escandalo com qne essas tropas sequazes da r ebelliãa ostentavam 
nos t emplos a sua impiedade, principalmente c1urap.te o sacrosanto sacrificio da 
missa. Não ouviremos maifl ao toque elas Ave Marias a algazarra e gritaria com 
um tal hymno c1o Brazil, para ele proposito affrontar a santa piedac1e ela nossa 
r eligião: Não tornaremos a ver o escanclalo commettido por essas tropas consti
tucionaes, á face dos céus e ela terra, com essas meretrizes ! . . bn.sta .. . nem o 
respeito devido a vos9a magestacle, nem a moc1estia e o pej o permittem dizer mais. 
Não tornaremos a ver a mocidade, esse alfobre e esperança da nação, confiada 
p ara a sua educação, se não á virtude de exemplares r eligiosos, que n 'éstes pri
meiros a:nnos lhes infundam a verdadeira sabedoria, o santo temor ele D eus, o 
r espeito e fi.cleliclaele inviolavel a · seu r ei, obecliencia e r espeito a seus paes e su
periores e o amor ao seu proximo. 

A camara, de accorclo com a nação inteira, com as mais cordiaes expressões 
ele respeito, amor e fi.cleliclaele1 com . que sempre se tem clec1icaclo ao serviço de 
vossa magestade, supplica humildemente n. vossa magestade se digne acceitar por 
esta occasião a sua mn.is particulm· congratulação,· por ver a vossa magestade rei 
e senhor absoluto d'estes reinos, pela derrota da r ebellião, e pela paz a que j{L 
se acha restituído todo o r eino ele Portugal. 

D eus gLlarde e felicite a preciosa viela ele vossa magestacle por muitos e feli
zes annos. B_raga1 em camara de 14 ele j ulho de 1828. = José Gabn:el de Amujo 
e Vasconcellos = José de Macedo P01·tugal O'fuentes = J oão ele Alpoim da Sil·w 
de Menezes = João Antonio dos ' Santos. 

Carta 

Senhor : -- Quando en esperava saber, dentro em poucos dias, que vossa ma
gestacle imperial, tendo j{t, como era possível, t ic1o noticia elo facto occorriclo em 
Portugal a 25 ele abril, havia desisticló do intento ele mandar a rainha para a Eu
!:,Opa, recebi pelo 1Jaquete inglez 'Phe King's F'ishe1·, que na nossa língua quer 
dizer O pescado1· do 1·ei, que em 5 de junho chegára ao Rio ele Janeiro uma carta 
ele vossa magestade imperial, na qual, por não estar ainda, como é bem c1e ver, 
inteirado d' aquelle acontecimento, me annuncia1 pelo contrario, a proxima effe
ctuação d'aquetla viagem a troco da «garantia moral com que a Aus tria, a Ingla- . 
t erra e a França lhe prometteram, por entremeio dos ~eus representantes no Bra
zil, manter ·OS direitos da senhora rainha D . Maria ll». 

A isto começarei por dizer que os diplomatas são uma especie de aranl1as, das 
quaes o padre Vieira disse ·que <mão tendo pés, nem cabeça grande, sabem muito 
bem o seu conto , pois que subindo mão ante mão a um canto das abobadas r eaes, 
a primeira c ousa que fazem é desentranharem-se todas em fin ezas ; e com estes 
fios tão finos, que ao principio mn.l se divi sam, lançam suas linhas, arma.m seus 
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teares, e tocb a fabrica vem a rematar-se em uma rede, IJara, com esta malha 
mui miucla, pescarem, não moscas, mas o mesmo dono da casa» . , 

. Direi depois a vossa magestade imperial, com a franqueza por que valho, se 
é que va.lho alguma cousa, que, seja o que for e succecla o que succecler , eu e o 
meu collega visconde ele ItaLayana estamos, á vista da predita communicação que 
vossa mag·estacle imperial se dignou faz er-me, e ela difl:'erença com que as côrtes 
ela Europa tratam o direito e a liberclacle, determinados a ·impedir que a rainha 
prosiga a sua viagem pm'a Vienna, que, pelo que vossa magestacle Ím}Jerial, quando 
ultimamen te me fez a honra ele escrever-me, ignorava, mas já agora saberá1 se
ria o r emate das desgraças . 

Não sou mais extenso porque, nos dois officios que eu e o visconde ele Ita
bayaoa agor a dirigimos ao ministro elos n egocias estrangeir os, vae tudo o mais 
que à tal r espeito eu poderia e deveria dizer a vossa magestacle imperial1 ele 
quem tenho a honra ele ser -humilde subclito e fiel m·eaclo . = .l'v[a?·quez de Re
zende . = Lonclres1 em 14 ele julho ele 1828 i. 

O:fficio 

(Exl rat lo) 

H.efiro a · v. ex. a o resultado da confer encia que ti v e com o conde ele Ferronays 
sobre o governo francez não r econhecer o bloqueio do P orto1 nem lJermittir a 
exportação de artigos denominados ele contrabando de guerra para os portos ele 
Portugal. 

Este ministro me declarou, quanto ao bloqueio, que o seu governo não o re
conhecêra, nem o reconhecerá jamais1 não só por elle emanar ele uma auctoridacle 
hoje em clia desconhecida por tocla:s as potencias da Europa, mas tambem por se 
achar o mencionado bloqueio em contravenção manifesta com o direito marítimo 
europeu, e conseg;nintemente prejucliciaes aos inter esses ele todas as nações com
merciantes, que era por isso qúe os navios francezes entravam e safam da barra 

· elo Porto, sem que até hoj e soffressem o menor embaraço . 
Quanto ~í exportação ele munições ele guerra1 mr. ele la F erronays tambem 

me assegurou que lhe não constava que elos portos ele França se preparasse al
guma expedição cl'esta natureza para P ortugal1 mas que não obstante1 e convindo 
commigo que era mui essencial tomar-se alguma medida positi.và e geral a este 
r espeito1 visto que . o governo ele sua magestacle christianissima estava decidido a 
fazer tudo quanto estivesse ela sua p~n·te1 para que de modo algum se animasse a 
ordem (le cousas1 ora .existente em Lisboa, por isso, que tudo quanto ali se-pra-· 
ticü.ra, era uma manifesta aggressão aos· direitos elo legitimo soberano ele Portu
gal. Mr. ele la F erronays irá pedir as ordens a el-rei seu amo!' sobre este mesmo 
objecto e que sem demora me communicaria as r esoluções ele sua magestade. 

Alem cl' estas observações do dito conde, posso informar a v. ex. a.1 que as vistas 
e a opinião elo ministério francez em geral continuam a ser o mais favoravel para 
o triumpho da cansa ela legitimidade de sua magestade o senhor D . P edro IV. 

Deus g uarde a v. ex.a París, 14 de julho ele 1828 . - Ill. mo e ex. mo sr. visconde 
ele Itabayana=Nuno Bm·bosa de F1'r.tttei1·edo . 

Està conforme.= J osé E albino de Ba1·bosa e A1·a1do. 

Decreto 

H avendo as côrtes gemes que mandei convocar para esta cidade ele Lisboa 
por cartas convocatorias ele 6 ele m?-io cl' este presente anno1 expedidas ao cle'l:o, 
á nobreza e ás cidades e villas, que, t endo voto em as mesmas côrtes, n'ellas re-

I A resposta foi a segu inte: «Meu. Rezende, quizera ter a lingungem do padre Viéi'ra pa1·a 
lhe ngradeeer devidamente, bem como ao visconde de Itabayana, a r esolu ção qu e tot:naram de 
obstar á ida ela rainha para Vienna , em consequencia das instrucções que eu lhe tinha dado, 
e que :1gora confirmo. Nenhuma outra cousa era de esperar que, no ultimo caso occorrido em 
Portugal, e de que só !).gora fu i inform ado, fizessem os meus ministros em Frauça e Ioglatena; 
prezando-me muito de ser seu amo muito amigo = D. Ped?·o. = Rio de Janeiro, em 26 de agosto 
de 1828., . 
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presentam estes reinos, concluído as graves e importantes materias para que fo
ram convocaJas: hei por acabadas as r eferidas côrtes; e porque me sinto obrigado 
da póntualidade com que ·a ellas concorreram, elo amor, lealdade e madmeza 
com que proccdcra.rn, agradeço com satisfação aos estaelos o zêlo que mostra
ram, e não deixarei etn todas as occasiões que se offerecerem de os honrar e de 
lhes fazer mm;cê. 

Palacio de Nossa· Senhora ela Ajuda, lõ ele julho de 1828 .=(Com a ntb1·/ca 
de sua rnagestade.) 

Ordeu"J. de divisão 

Quartel general da divisão da vanguarda cl~ exercito ele operações, Braga, 
18 ele julho ele 1828.- 1.0 Tendo acabado tão gloriosamente a lucta con~ra os 
rebeldes, e devenclo dissolver-se a divisão ela vanguarda, bem como jcí se dissolve
ram as outras divisões do exercito ele operações, e r ecolherem os corpos que a 
formaram aos quarteis que el-rei nosso senhor houve por bem elesignar, o gene
ral commandante da divisão, por occasião de mandar marchar cada um elos corpos 
aos seus quarteis, quer que todos e cada um tenham conhecimento da sua appro
vação elos serviços que prestaram, e da gloria que lhe coube, até que· d-rei nosso 
senhor mande expressar a sua real vontade sobre a honrosa conducta que todos 
tiveram, e fidelidade a . el-rei, cabendo a alguns co rpos occasião de mostrarem o 
mais decidido valor; ao mesmo tempo que todos estavam animados e desejosos 
de mostrar igual decielido valor, se se lhes apresentasse occasião . 

2. 0 Menciona o general em primeiro logar a primeira brig·ada ele infanteri[L, 
composta do batalhão ele caçadores n. 0 8, e elos regimentos de infante ria n . os 8 e 
16. Esta brigada é digna ele todo o elogio, e com particularidade o batalhão ele 
caçadores n." 8; no dia 24 ele junho este batalhão , segLúclo pelos regimentos n. 05 8 
e 16, levo u diante ele si os r ebeldes, desde as vizinhanças ele .Concleixa ate alem 
ela forte posição aeliante de Sernache, e d'ali até proxüno à Cruz elos Morouços, 
facilitando que os r egimentos· n . os 8 e 16 occupassem a posição em frente da Venda 
elo Cego, que foi a precursora elas nossas vantagens e das perdas dos r ebeldes . 
Esta mesma brigada em o ataque ela Ponte ele Mamei teve igual gloria, o o ba
talhão ele caçadores n. 0 8 igualmente n' este ataque abriu caminho á gloria que 
coube aos mais corpos. Finalmente, esta brigaela, nas disposições todas para a 
frente sobre as posições ele GrUó, Santo Ovidio, passagem elo Douro, entrada eb 
cidade do Porto, e occupação das estradas que conduzem elo Porto ao l\1inho, se 
comporton igualmente bem, assim como em .todos os movimentos que fez na pro
víncia elo Minho até hoj e. 

3.0 A segunc1a brigada, composta elos r egimentos ele infauteria n. 0 22 e milí
cias de A veiro, é acredorn. de elogios na marcha rapicla que fez dn. Ega no cli a 
24 ele junho para a posição em frente ele Antanbol, aonde chegou a tempo tal, 
que o seu serviço e valoroso comportamento obrigou os rebeldes na esquercln, ela 
nossa posição a retir:1rem-se sobre os corpos que os apoiavnm, e durante todo o 
ataque continuou com igual comportamento. ·T ambem fez o seu dever no ataque 
ela Ponte c1e Marnel, assim como em todos os mais movimentos sobre as l)Osições 
de Grij.ó, Santo Ovidio, passagem do Douro, entrada e occupação da cidade do 
P orto, e acantonamento até hoj e eJ;ll s .- lVfamede. 

4. 0 As duas meias brigadas ele artilheria dos com mandos do capitão Travas
sos e do primeiro tenente Fra.g-oso, fiz eram perfeitamente os seus deveres até 
hoj e : á primeira se deveu muito a deslocação dos r ebeldes no dia 24, da forte 
posição adiante de Sernache e da occupação da outra posição adiante ela Vencb 
do· Cego, e a ambas, pelos bem dirigidos fogos, foi devido em parte o repellirem-se 
quantos ataques os rebeldes projectamm sobre esta posição e sobre a posição ela 
terceü•a divisão. No ataque da Ponte ele Marnel fiz eram perfeitamente o seu de
vet·, e continuamm igualmente nos movimentos sobre as posições ele Grijó, Santú 
Oviclio, passagem do D ouro, e entrada e occupação da cidade, mostrando intelli-
gtJncia, conhecimentos dn. sua arma e a maior boa vontade. · 
· . 5. 0 A terceira brigada, composta elas milícias ele Soure e de L eiria, fez ser

viços, e o r egimento ele Lciria, debaixo elo commando do seu tenente córonel, 
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a;jL1claclo pelo ma:iur ele brig·a.üa., concorreu tntlu para n cYncunção uu forte ela .Fi
g ncira, socego cl'aquella vilb c vizinhanças, c merece por isso louvores . 

6. 0 Da pr.im eü·a brigada de cavallaria coube gr ande tr~.balho ao r egiment 
n. 0 71 em quanto a divisão occupou o quartel ele L cu·ia, e depois que a ella s 
r euniu o r egim ento n .0 8, fez tudo quanto lhe foi ordenado. A esta brigada, e a 
meia l~rigacla ele artilheria elo commanclo elo capitão Guerreu·o, n,mbas em Formo
zelhc, caberia grande parte contra os r ebeldes se elles não evacuassem Coimbra, 
antes ele ·se poder unir a: elb.s a brigada ele infanteria elos r egimentos 4 e 7, que 
estava em marcha para unidas passarem o lVIonclego, e atacar em Coimbra por 
aquelle flanco. Ao r egimento ·n. 0 8 d'esta brigada se deveu muito pela marcha 
que fez sobre Figueira, e d'ali para Aveiro, Ovar, e depois sobre a estrada que 
vae ao Porto entrar junto ele Santo Ovido, na estrada ele Coimbr a ao Porto, 9u
jos movimentos o tenente coronef Guedes clir igiu com regulariclacle e acerto . 

7. 0 A segunda brigada ele cavallaria, depois que no dia 23. ele junho se uniu 
á divisão da va.ngun,rcla, foi ele grande soccolTO moral e physico, e ao excellente 
comportamento cl' esta brigada se deveu muito na entrada e occupação ele Coim
bra nas marchas sobr e os rebeldes até ao Porto, e se lhe não coube occasião ele 
combater, sempre por causa elo terreno; esteve comtuclo por vezes em terreno 
proprio a fazer o seu dever, e ele certo mostrariam um denodado valor?, proprio 
elos sentimentos que animam o seu commanclante, officiaes e fil eiras . E a esta 
brigada que igualmente se eleve muito a boa ordem e socego publico da cida.de _ 
elo ·Porto na sua entrada e occupação. T ambem a ella coube marchar sobre os 
rebeldes, desde o Porto até que entraram na Galliza, e o seu d:igno commandante 
commanclava igualmente a primeir a brigada ele infanteria e a meia brigada ele 
artilheria elo commanclo elo capitão Guerreiro, em cuj o commanclo desempenhou 
perfeitamente bem o seu dever . 

8. 0 A brigada ele 4 e 7, no dia 3 ele julho, se tmin à clivisão ela vanguarda, 
em o campo ele Grijó, marchou nq logar que lhe foi designado, e animada do 
mais bom espírito passou o Douro, quando lhe competiu, e foi occupar .o campo 
ele Santo Ovidio , e fez assignalaclo senriço par a o socego e boa ordem na ciclacle, 
recebendo os apresentados elos r \3be1cles ; o seu digno commanclante foi encarre
gado ele classificm·1 relacionar, e ele quanto era. r ela ti v o á apresentação, expedi
çã0 por terra e por mar cl' est es apresentaclos, o que até hoj e tem perfeitamente 
desempenhado . 

9.0 O corpo academico comportou-se até hoje como cumpria a homens bem 
eclucaclos, e animados elo melhor espírito r ealistn, : tambem no ntaque elo dia 24 
fez o serviço ele. atiradores, e entre os caçadores r ecebeu e deu exemplo ele va
lor e ele amor á causa que defendia. 

1 O. 0 O corpo ele g·uias fez um serviço muito attendivel. 
11.0 O commissar.io fornecedor ela divisão ela vangmurcla, Lemos, fez perfei

tamente o seu cleyer. 
O general commancla.nte da divisão expressa os mais sinceros agraclecimentos 

ao ajudante general e ao quar tel mestre g.eneral pela coadjuvação que lhe pres
taram na organisaçfio ela divisão, nas marchas, nos combates e em tuclo quanto 
dependia elas suas fimcçõ es ; o general está persuacliclo que não se pó ele servir 
el-rei nosso senhor com mais boa vontade, honra e valor, nem com mais intelli
gencia. O general faltaria ao seu dever , .se não mencionasse o seu ajudante ele 
ordens, official, ainda que novo e com pouca experiencia, comtudo alem ela as
sistencia, que assiduamente lhe fez nos combates, tem ajudado nas repartições do 
ajudante general e quartel mestre general , el e modo que dá esperanças de se fazer 
um offic.ial de estado maior benemeTito. T ambem o official qúe Glirigia a secretaria 
fez os seus deveres, e dirigiu os empi·egaclos n' ella com a mais boa vontade. 

Portanto, o gene'ral commandante ela divisão ela vanguarda envia aos srs. com-' 
manclantes de brigadas e de corpos os seus agradecimentos, e quer que aos offi
ciaes, officiaes inferiores e soldados façam constar a sua approvação e os seus 
agradecimentos; e fiquem certos que vae levar à presença ele el-rei nosso senhor, 
o senhor D. Miguel I, os serviços que fez a divisão ela vn.nguarcla elo exercito, 
commauclaclo em pess.oa por sua magestade, e os nomes d 'aguelles que mais se 

53 
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distinguiram, sendo que tol1os :fizeram o seu clcver. = Alvr.wo XavÍM' da Fonsecet 
C'ottiinho e Povoas, marechal de campo, C0mmanc1ante da divisão ela. vanguarda 
elo exercito de operações . 

Orde1n. de brigada 

Quartel no Porto, 18 ~le julho de 1828. - Em virtude elas ordens ele sua ma
gestade el-rei o senhor D. Miguel I, ficou dissolvida a divisão da vanguarda do 

-exercito ele operações . 
O brigadeiro Affonso Furtado de Mendonça, tendo tido a homa de comman

dar a primeira brigada de cavallaria, composta dos regimentos 7 e 8, que faz.ia 
parte d'aquella divisão, faltaria. ao seu dever se p.a conclusão de trabalhos tão glo
riosos para os verclacleiros portuguezes, deixasse ele manifestar os seus relevantes 
serviços, particularmente no tempo que fez os postos avançados ·em P ombal, Re
clinha e Concleixa, cobrindo a divisão que se achava distante, assim como na· c1ifficil 
posição ele Sotll'e; e movimentos que tiveram lagar nas margens do l\londego, e na 
passagem cl'es~e rio a Montemór e Tentugal, occupaclos por uma consicleravcl força 
ele cavallaria e caçadores rebeldes, que a brigada obrigou a retira.r. O brigadeü-o 
se lisonj eia ge t er commanclado tão dignos e bcnemeritos officiaes, cuj a fidelidade 
e amor para com o seu legitimo r ei O' senhor D. Miguel I ficam ass~ls comprovn.
clos, e eM, os sens ag~·adecimentos aos srs. commanc1::mtes elos corpos, a · quem se 
deve o bom espírito e disciplina que n 'elles conservaram, interessando-s e sem
pre com energia no serviço de el-rei; e desej a que faça constar aos seus officin.es, 
officiaes inferiores e soldaclos o quanto se apmz em ter commanclado uma bri
gada que sempre desempenhou perfeitamente os seus deveres. 

O brigadeiro agradece ao mesmo tempo ao major de brigada o valor, activi
dade e intelligencia que desenvolveu em todas as occasiões, b em como ao sett 
ajudante de ordens interino o zêlo que sempre mostrou pela causa ele el-rei nosso 
senhor.= Atfonso Jrit?·tctdo de lJrJ.endonça. 

Ofiicio 

[N.0 6 confidencial) 

Ill. mo e ex. mo sr. - Hontem recebi a alegre noticia da entrada no Porto elo 
exercito realista; a conducta pntclente ela tropa, e a tranquilliclacle ele que aquella 
cidade gosa, tem produzido aqui e em Londres e:ffeito muito util ap partido ele 
sua magestade. 

Ainda que de v. ex. a não tive participação, vi tambem hontem por um de
creto, que sua alteza tinha acceitado o titulo ele rei, annuinclo assim aosvotos dos 
tres estados; ·e peço pois a v. ex." queira por tão grande motivo fazer subir á 
presença ele sua mages.tade os meus ardentes votos pela prosperidade do seu rei
nado. 

Logo que soube ela no.ticia, procurei indagar a opinião elos clifferentes mem
bros do corpo diplomatico, aqui acreditados, e é elo meu primeiro clever 'fazer 
saber a y. ex.a qual é }JOis a opinião mais geral da Europa relativamente a este 
importante acontecimento. 

'Todos os gabinetes estão ele accordo em r econhecer a sua magestacle como 
rei de Portugal, no caso, porém, elo mesmo senhor cumprir a promessa feita em 
Austria, ele casar com sua sobrinha; se, pois, isto se fizer, todas as difficulclades 
estão vencidas, me segnram ,pessoas ele toda a confia11ça; a maneira de conduzir 
este n egocio suppõe-se ser a melhor dirigir sua magestacle ás differ entes poten
cias uma exposição, · em que declare os motivos que teve para acceitar o titulo ele 
rei, cleclaramlo, p9rém, sustentar a sua palavra relativamente ao consorcio. 

Uma igual exposição, dizem, sería conveniente envi ar ao· Brazil, declarando 
sua magestacle que não tinha podido conservar-se como regente, por terem declarado 
os tres estados que o throno lhe pertencia., mas que a ·su,a palavra como homem, a 
cumpria do mesmo modo casando com sua sobrinha. E bem delicado na mi11ha 
posição fallar eu n'este obj ecto sem saber quaes são as intenções de sua mages
tacle a este respeito1 mas é de men rigoroso dever informm· o mesmo a11gusto se-
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nhor elo modo de pe.nsar do resto ela Europa a nosso r espeito, e de que respon
SU~bilídacle me não me julgaria. eu sobrecarregado se a ütlta de minhas exactas 
informações, agradaveis ou desagraclaveis, poclessem impedir a sua altezUJ (lc tomar 
uma r esolu (\lão qualquer! 

Julgo, pois, ser meu dever fazer o que fiz, e informar a v . ex. 3 de tudo 
quanto poclér SE!ber e que nos diga r espeito. 

Muitos cliplomaticos des_cjam que a moderação continue nos actos do governo, 
ella desarmará o partido contra elle ; não deixa, porém, de ver toda a gente selh 
sata o rigor de medidas necessarias contra os principaes motores da r evolução . 
Os nossos diplomaticos, qu e deixaram de reconhecer a sua magestacle até como 
reg·en.te, fizeram-nos males incalculaveis . 

O nnncio ele sua santidade expressou hontem os mesmos sentimentos r elativa
mente ao casamento . 

Deus guarde a v. ex.3 París, rue de Pelletier n. 0 5, 18 ele julho ele 1828. 
Ill. mo e ex. mo sr. viseoncle de Santarem. = Conde da Ponte i. 

OJJ.icio 

Ill .mo e ex.mo sr. - Em r esposta: <Ís cartas que v . ex.a, em commum com o 
sr. marquez €le Rezende, e clepois só, me dirigiu, com as datas ele 30 ele maio e 
13 de junho prox imo passado, cumpre-me dizer a v . ex.a: 

Que havenclo eu jmaclo a carta constitucional, que declarou que a nação por
tugueza é livre e independente, e que a senhora D. M~wia II, por graça de Deus 
e formal abclicação e cessão do senhor D . Pedro I, imperador elo Brazil, reinava 
em Portugal; não posso reconhecer e, }JOr consequencia, servir outro· governo que, 
não sendo fundado sobre estes princípios, ataque e prejudique a independencia 
de Portugal, e os clireitos, reconhecidos por toda a Europa, da soberana a quem, 
jurando a carta, prestei ao mesmo tempo juramento de fidelidade com todos os 
portug nezes. . 

Tal é a cleclaração que na data ele Fs de junho proximo passado fiz ao governo 
de sua magestacle o imperador ele todas as Hussias . 

R esta-me acrescentar, que as duas precitadas cartas. e os documentos que as 
acompanhamm ficam nas mãos de José Mauricio Correia, que r econheceu o seu 
conteúdo. • 

D eus guarcle a v. ex.a S. Petersburgo, ~julho 1828 -Ill.mo e ex. mo sr. VJS

conde de Itabayana. = Raphael ·da . Cnvz Gueneiro .. 
P. S. P eço a v .. ex. a o favor ele fazer chegar a inclusa ao seu destino . 

Orden1 do uia 

Qua-rtel general da primeira brigada, em 21 de julho de 1828.-- O comman
dante da primeira brigada ela divisão da vanguarda faltaria ao seu mais gostoso 
dever, se, antes €le separa1•-se ele seus companheiros ele armas, não exprimisse aos 
srs. commandantes dos corpos que compunham tão· bríosa brigada, bem como aos 
srs. officiaés, officiaes inferiores e soldados o mais vivo reconhecimento pela eon-

- stancia com que soffreram tantas fadigas, e pelo valor, activiclacle e intrepidez com 
que se conduziram em todas as acções, principalmente nos dias 24 e 2& ele junho 
ultimo, em que tão Clenoclaclamente se apresentaram á fi·ente do inimigo, o bate
ram e completamente derrotaram; divisando-se mui claramente, em todos que mar
charam ao combate, um decidido valor e desejo de pugnar em favor ele causa tão 
sagr;:tda e justa. · 

E, pois, elo dever â.o commandante ela brigada manifestar na sua despedida os 
seus agradecimentos para com todas as classes, e decla:n-.r-lhes a saudade em q_ue 

1 N'outro officio, datado do dia immedia,tq, acrescenta: «Hontem dirigi a v. ex.• o meu offi· 
cio confidencial n. 0 6, no qnal participava a opinióto dos differcntes membros do corpo diploma 
tico n:este pati.z relativ:tmente ao reconhecimento de sua magestade; qua8i todos, torno a rep etir 
a v. ex.•, dizem ser a unica o casamento com a senhora D. Maria ela Gloria, d eclarando sua 
magestade á Euroim as ra~õ <:Íes que teve para acceitar a corôa de Portugal". 
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sempre existirá para com tropas que ULo :fielmente defenderam os ina.uferiveis di
reitos çlo .rei e da patria . = I-le?wiq1be Pinto de .J.l1esquitct, brigadeiro g1·acluado c 
commanclante ela primeira brigada ele infanteria . . 

Nas ilhas ac1jace~1tes -seguíra-se a breve trecho o exemplo clacl_o pelos povos elo 
continente, acclamanclo D . Miguel r ei absoluto, sem grande r eluctancia, e mesmo 
onde depois nppareceram tentativas ele r eacção, o governo ele Lisboa pôde logo 
FJuffocal-as ou reprünil-as, excepto na T erceira, constituída em bnluarte inexpu
gnavel ela causa liberal durante todo o t empo ela guerra civil. Os successos polí
ticos d'aquelle ponto elo ar chipelago açoriano constam ele varias memorias de fa
cil consulta, e por isso limitftmo-nos a transcrever aqni uma resenha clocumentacla, 
cujo signatario1 embora fosse alvo ele graves argnições1 influiu muito para o bom 
exito de tão temeraria empreza, qne tinha por antagonistas poderosas influencias 
locaes _ 

O:f'ficio 1 

DI. mo e ex .mo Sl'. - T endo-mo cabido a clistincta sorte ele tomar o commanclo 
do .batalhão ele caçadores n . 0 5, destacado n' esta capital elos Açores, }Jara á frente 
de seus valorosos e :fieis soldados r estaurar os inauferiveis direitos da legitimidade 
de el-rei o senhor D . Pedro IV e ele sna augusta :filha a rainha a senhora D. Ma
ria II, a quem a per:fielia e r ebeldia ramificacla n'esta ilha tinha despojado elo throno 
portuguez 1 é .do meu primeiro clever levar á respeitavel presença de v . ex.a urna 
circumstanciacla narraçãq, assim elo nobre procedimento· elo batalhão e da indigna 
conclucta de al.guns ele seus officiaes, como das rasões extraorclinarias que me 
obrigaram a tomar as medidas que puz em pratica n 'esta inesperada occorrencia. 

Não desejanclo fatigar a v. ex . a com a descripção dos factos innumeraveis que 
sncce.ssivamente appareceram ela parte elo ex-governador e capitão general, lVb
nuel Vieira ele Albuquerque e Tovar, e ele seus effectivos sequazes, desde que 
aqui constou que ·o marqi1ez ele Chaves ousára r ebellar-se contra a legitimidade 
do senhor D. P edro IV, e que ~1quelle se r eunira o visconde de Molellos, irm?ío 
do mesmo general, eu passo a contar sómente, e em summa1 o que t eve logar 
elesc1e as ultimas noticias que n'esta cidade correram, de que algumas cidades e 
villas elo reino haviam acclamado r ei absoluto dos portuguezes o senhor infante 
D . lVIiguel. Apenas chegaram as insinuações do que em parte elo reino se prati
cúra, . desthronisando-se o legitimo soberano, se começou a formar n' esta cidade 
todo o preparativo, não só para a solemne acclamação do senhor D. Miguel, mns 
para serem entregues á barbaridacle dos conspiradores torlas aquellas pessoas que 
pela decidida adhesão que mostravam ao governo do senhor D. Pedro IV e á carta 
constitu.cioual se t êem feito odiosas aos irreconciliavei s inimigos da legitimida
de; e ent?to se r epetiram com mais freqnencia os clubs r evolucionarios1 ora em 
casa de um Luiz lVIeyrelles, ora nH casa. de um tenente ele engenheiros, Roberto 
Luiz ele Mesquita, ora no palacio do mesmo ex-capitão general, sendo insepara
veis cl' estes illicitos ajuntamentos os ajudantes ele ordens elo governo e outros 
officiaes. 

Emqum1to aqui se organisava o plano ele rebellião, os frades em S. Francisco 
tratavam com a maior actividacle de se fornecer de a.rman;J.entos, polvora e outros 
petrechos de guerra. lYiarcou-se, finalmente, o clia,, e na tarde ele 17 ele maio ul
timo chamou o .e;eneral ao palacio ela sua resicl encia a cama r a cl 'esta cidade; ahi 
lhe apresentou representações elo deão governador elo bispaclo e do vereador mais 
velho, Jbão Sienve ele Seguier1 tendentes todas ·a executar-se a premeditada ac
clamação do senhor infante D. Miguel, em que tanto se achavam empenhados, 
ordenando o mesmo general á camara convocasse clero, nobreza e povo para 

1 Publicou-se com o titulo Documentos pm·a a hisio1·ia ela ?'estatt?·ação elo gove1·no le.Q?:timo e 
co?1Sfitucional da ilha Te1·cei?·a em 22 ele ,j2mho de 1828, etc. P arís, na typograpbia de H. Dupny, 
1832. Supprimem-se as notas, por não t erem valor sob o ponto ele vist a. historico, e aclclicionam-se 
algumas peças officiacs, que nos pareceram indispcnsavcis c se disting uem pelo typo menor, 1n
s m·tas ta~bem nos Annaes ela ilha Terceira, por Francir>co Ferreira D rummond. 
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!:>e tomarem {tquelle fim as necessarias medidas, assegnrahclo logo {t me.sma ca
lllara de que a tropa se não opporia, porque elle general nfio a deixaria saú· dos 
seus quarteis; e, com effeito, n'este mesmo dia 17 se publicaram cditaes (docn
lll:ento n. 0 1) pal·a a convocação sobreditat, e, .supposto que n'estes mesmos edi
taes se occultasse o objecto da reunião, eram comtuelo publicas e geraes os cla
mores que os chefes do partido e seus agentes espalhavam entre o povo de que 
no dia seguinte se acc]amava rei absoluto o senhor infante D . Miguel, acompa
nha.nc1o logo estes criminosos annuncios com improperios e ameaças contra os ci-

, dadãos amantes da legitimicla.de e contra o mesmo augusto monarcha ·a senhor 
D. Peclr o IV. 

Chegou o dia 18 a tempo ele que já o capitão general, como primeiro motor 
da rehellião, tinha orde'naelo que a tropa ela guarnição ficasse detida no seli. aquar
t~lamento, para não obstar aos movimentos elo povo, a qnem se havict enb·egue o 
facto da acclamação) tendo de prevenção desterrado para outras elas ilhas officiaes, 
officiaes inferiores, cadetes e soldaclos, a :fim de climinuü· quanto podesse a força 
do batalhão, de quem e1le general tinha os mais justos receios. Foi então que na 
manhã d'este mesmo dia 18, acl1anclo-se reunida a camara na sala ele suas ses 
sões e o povo apinhado na praça publica, saíu ele sua casa o refericlo Luiz :Mey
relles á frente ele varias elos conjnrados mais audaciosos, e encaminh~nclo-se para 
a dita praça, ahi levantou os vivas a el-rei absoluto ele Portugal, Algarves e seus 
domínios o senhor D . l\1ig.uel I. A este brado traidor seguiram immediatamente 
os ttmlllltnosos alaridos da populaça, por entre a qual se notaram varias officiaes 
e cadetes do batalhão de artilheria, e alguns franciscanos, que procuravam distin
g'Ltir-se n'estes criminosos movimentos . No eli.tretanto se lavrou na sala ela camara 
o acto ela illegal e sediciosa acclamação (documento n.0 2), declarando-se aqui não 
se haver reconhecido n'esta cidade e jul'isdicção outro algum r ei legitimo dos por
tuguezes, desde a morte elo senhor D. Joã,o VI, que não fosse o se-nnm· D. Mi
guel I, reputando assim por intrnso e usmpaclor o magnanimo senho1· .D . Pedro IV, 
como por muitos lagares pnblicos se ouvia dizer aos conspiradores. Concluiclo este 
acto r ebelde com immensos vivas ao senhor D . Miguel I, rei absoluto, saíu a ca
mara em eorpora,ção, acompanhada dos chefes da rebelliã.o, e no meio elo mais 
~xtraordinario tnúmlto se dirigiu ao palacio elo general, o nele es te a esperava já 
fardado e prompto a r epetir os mesmos vivas, o que executou da sua janella en
tre os transportes do maior prazer, que manifestamente demonstrava, e em cujo 
sigrpl mandou logo salvar os castellos ela cidade, o q ne se r epetÍll por tres dias 
(documentos n. 05 3 e 4). N'esta noite e nas seg-uintes foi illnminacla a caruara e 
quartel general, e a seu exemplo toda a cidade; foi e-ntão qtte os j?·anciscmws fize.
?'am todo o alm·cle elas m·nws que ali tinham 1·eun·ido1 e o seu convento mais pa1·eceu 
mnct J'1'CIÇCt de gzte?Ta do que uma habitação de 1·el?"giosos j eram innumeraveis os ti
ros ele pistolas, espingardas e bacamartes, que cl'ali se disparavam por entre altas 
vozcl'i'as elos mesmos frade s, qae, dando vivas a el-rei aqsoluto o senhor D . lVli
gnel I, bradavam: «Morra D. Pedro, morra a carta e morram os pech eiros li
vres» . No dia 20 manclou o deão celebrar na cathedral um solemnissimo Te Deum, 
ao qual o ex-governador e capitão general mandou assistir a tropa ela guarnição; 

1 Do alludiclo accordo foi consequencia o seguinte auto: 
ccNo anno do nascimento de Nosso Senhor J esus Cln·isto de 1828, aos 17 dias do mez ele 

maio elo dito anno, ás seis horas da tarde, n'esta cidade de Ang1·a, da ilha Terceira, na sala da 
c amara d'esta mesm,a cidade, onde se convocaram em vereação cxtraordinaria o ministro dr. jui:.; 
de fóra ]Jrcsiclente, vereadores, procurador elo concelho e mais officiaes da mesma camara abaixo 
assignados, se resoh·cu o seguinte: Depois ela conferencia que esta mesma eamara teve com o 
e::.mo sr. general, pela qual veiu no conliecimento do enthusiasmo de que estão possuídos os ba
bJtantes cl'esta cidade pelas noticias ultimamente chegadas das acclamaç.ües que em toda a parte 
do reino se têem feito ao screnissimo senhor infante D. lVIiguel, regente do reino,_ que esta c~
mara IJrocedesse, sem perda ele tempo, a convocação do clero, nobreza. e povo no rha ele ámanha, 
18 do corrente, pelas dez horas da manhã, a fim de que, sendo commltacla a opinião e voto g~ral 
dos mesmos habitantes, se clelibei·e o que for mais conforme ao socego e tranquilli~acle pubhc~ . 
E ele como assim se deliberou assignaram os vogaes presentes, depois de ~e ter asstgnaclo ,o ech
tal que se ha ele aflixar no logar do estylo para o·sobreclito fim, perante m1m, ~1anuel Jose Bor
ges da Costa, escrivi'i.o da camara, que o escrevi.= Fm·inlw = Sieuve de Seg?t~er = BaTcel~os = 
Bor,q,es Cabml = Cabral = J oaq?tim Homem = Nicolau Sen·ão ele Castro = Jl1anuel Joaqmrn da 
Sz'lva = J(Jsé Tgnacio de Fntgct." 
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era co nsequencia ela. mesma ordem (documento n .0 5), deu no fim do dito 'Te Deum 
as descargas elo estylo, seguindo-se logo o cortejo no palacio elo governo, nâo 
tendo esquecido o converter-se na collecta das missas o nome elo senhor D . Pe · 
clro no do senhor D . Miguel I. N_os dias consecutivos continuou a ser esta cidade 
amotinada pelos povos de algumas fregnezias , que em alta noite corriam todas as 
ruas em tumultuosos clamores, capitaneados pelos seus IJarochos e pelos officia~s 
de ordenanças dos seus distri ctos, atemori sando com espantosas vozerias os paCl · 
iicos habitantes, sendo o mesmo ex-capitão general o primeiro a nuxilial-os no seu 
palacio e a ínclnzil-os mais com o seu exemplo a estas criminosas desordens . 

Em todos estes extraordinm.:ios acontecimentos se sustentou o batalhão de ca
çadores em uma total . indiffm~ença, porque, ainda que devorado dos desejos de 
cumprir seUB deveres, sustentando a legitimidade elo senhor D . Pedro, a carta 
constitucional e a tranquillidacle publica que lhe estava confiada, comtuclo um cego 
respeito ás ordens expressas do mesmo ex-capitão general lhe impedia todo e 
qualquer . movimento. 

Mas esta r esignação, filha da disciplina, que, levada alem elos limites que _a 
lei prescreve, ou applicada para subverter as leis, póde ser censuravel, não podw 
durar muito tempo ; descl e então foi-me facil avaliar que o batalhão conservava o 
mesmo amor á constituição qt1e sempr'e o tinha distinguido . A conclucta elo major 
commanclante e de outros officiaes tinha parecido nos dias antecedentes, a todo o 
batalhão, menos leal ao r ei e ::í constituição; n' estas circumstancias, aproveitando 
a confiança que os soldados e algm1s officiaes punham em mim, r esolvi lançar por 
terra todo aquelle eclificio de usurpação. Debalde o pmjuro ex-capitão g ener~l, . 
receiando estes projectos, tomou as mais ,activas medidas, Ützenclo reunir nn norte 
ele 21 ele junho os dois corpos ele ordenanças e os dois batalhões ele caçadores de 
milícias el a ilha, aquelles convenientemente armados, estes municiados com cl~z 
cartuchos ele bala a cada praça, alem ela prevenção com que tinha mandado cl1s· 
por o batalhão ele artilheria cl' esta guarnição; tu elo, tudo foi para caçadores 5 m~1 
novo incentivo, que mais o abrazou pelo amor ela gloria, ela patria e ela consti
tuição . 

Determinei então reunir o pequeno numero ele soldados que restavam (do
cumento n. 0 6), e, supposto que conhecesse o quanto arriscada se tornava a em
preza, pois que só contava com a climinutá for ça ele trts o.:fficiaes subalternos, e cento 
e tl"inta e seis officiaes inje1·iM·es e soldados_, pois que o r esto se achava clestaead_o 
por differentes ilhas·, e as guardas ela cidade surprehencliclas por uma força de mr
Jicias assás consicleravel; comtudo, o nobre fim a que nos pr0p1mhamos exigia o 
sacrificio. Portanto mandei prender os capitães Francisco de Paula da Cunha, Pa
trício José Abranches e o tenente José Manuel ele Paiva c Carvalho, pois que 
estes infelizes officiaes, esquecidos vergonhosamente elos deveres ela honra, a que 
tanto os chamava o mais sagrado jurameuto e a propria conducta elos seus mes
mos soldados, não duvidaram unir-se para tomar, co~no tomaram, uma clistincta 
parte ua r efer.icla r ebellião e projecto ele a sustentar, sacrificando os seus proprios 
camaradas . A necessidade, portanto, exigiu a prisªo immediata d'estes desleaes 
portuguezes. 

· Senclo, emfim, informado n'aquella noite ele 21 que a cidade se achava toda 
guarnecida com milícias e ordenanças em grande numero, e com cuja força o ge
neral, determinado a sustentar a rebelcle acclamação, intentava desarmar o meu 
'batalhão; expedi logo o officio (documento n.0 7) e fiz saír á descoberta um desta
camento composto de um official, m~ sargento e trinta bravos soldados. A repen
tina apparição cl'esta pequena força, não esperada ua cidade, fez com que o ter
ror se espalhasse entre as milícias e povo reunido, obrigando-os a dispersar em 
grande parte, ficando os nü'ssos só na disputa ela guarc1a do general, de onde um 
tenente e um cade-te de artilheria, com uma força consideravel, fizeram sobre o~ 
caçadores o mais violento fogo, ao que a ,prudencia obrigou a retirar, para que 
se evitasse a e:ffusão de sangue. Na manhã elo seguinte dia, 22, que . eu destinár:a 
p'ara fazer annullar o referido acto de rebeldia, fiz saíi· um destacamento, e depms 
marchando en com a diminuta força ele doze bayoneta.s, unico resto que tinha fóra 
do serviço ela guamição elo castello, me reuni ao dito destacamento, e observando 
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que os corpo:> de mi.licias se r etiTaram, foi preciso primeiro que tudo pôr em se
g~u~nça as p essoas q,le poderiam transtornar nosso destino , e foi em consequen
Cla r eclL1so no seu palacio e obrigado a passar as ordens (documentos n. 0 ·' 8 e 9 ), 
de onde depois passou para o c?Lstello, o ex-capitão general e se prenderam os seus 
ttjudautes de ordens, etc., etc., depois do que marchei com a dita força, postan
do-me na pmça da cidade e fazendo convocar a camara, nobreza e povo (docu
mentos n.os 10, 11, 12, 13 e 14), ali se lavrou o acto cónstante do documento 
n . 0 15, no fim do qual levantei os vivas aos augustos nomes que nos propozemos 
def-ender, ao que con·espondeu com o maior enthusiasmo a tropa e pessoas con
vocadas. 

. Desde este momento se tem a tranquillrdadc consenado inalteravel, pelà suhor
chnação e disciplina com que ainda mais se tem distinguido este corpo (o do· 
cumento n. 0 16 testifica com toda a authenticidacle a conclucta do batalhão), e não 
menos pela clistincta coadjnvação que a todos estes importantes actos tem prc.staclo 
o digno tenente de artilheria, Antonio H omem ela Costa Noronha, que se acha hoje 
enca.rregado elo com mando do batalhão ela mesma anua, em virtude da. ordem (do
cumentos n .os 17 e 18). Esta pacificação, comtuclo, póde ser alterada se v. ex . a e 
~ e?C. ma junta não tomarem desde j á esta ilha debaixo ela sua immecliata protecção , 
fazendo corn que algumas embarcações ele ,guerra venham logo cruzar n'este porto, 
a fim ele livrar-nos de alguma tentativa que se proj eete, visto que no dia ~5 do 
cm:rente, tendo aportado aqui a fragata P1·iu;eeza Real, que trazia a seu bordo o 
vice-almirante Prego, nomel:ldo pelo senhor infante governador e capitão general 
d' es tas ilhas, lhe foi negadn, a admissão, e tem a meBma fragata de volt.;'tr com o 
dito general, do que póde resultar alguma cousequencia clesagraclavel, por haver 
um lJartido interno ele grancle parte elos habitantes, que tomará mais custosa a de
feza contra qualquer hostilidade, não obstante o acharem-se aqui reunidas actual
mente todas as praças que cl'este corpo se achavam destacadas na,'3 outras ilhas .. 

'l'enclo ultimado a xposição, que é elo meu dever communicar a v . ex. a, resta 
q,ue, por mim e em nome do meu corpo, renove perante v . ex.a, como digno pre
sHlente ela ex .ma jtmta provisor ia encarregada de manter a legitima auctoridacle 
de el-rei o senhor D. P edro IV, os Inais decididos pr otestos ele obediencia i mesma 
ex-:na junta, e aclhesão eterna á justíss ima causa da legitimidade e á car ta consti 
tucwnal, em que firmemente se empenham os verdadeiros portug ueze,s·; e se os 
l:lossos irm&os ele armas, que ora denodadamente pugnam para derrubar o estan-

. cln.rte ela usurpação, t êem sabido ganhar loll.ros immortaes, o batalhão 5. 0
1 oncle 

imperam a mesma nobreza ele sentimentos e o mesmo amor da patl·ia, lhes não 
cederá, na estrada da gloria que protestam segui1· emquanto existir o seu ultimo 
soldado, o que v. ex." terá logar de ver pelo manifesto (documento n .9 19), que 
fiz e mandei affixaT nos logares publicos cl'esta ilha, e que simultaneamente foi 
remetticlo para todas as ilhas açorianas para os commandantes elos destacamentos 
de caçador es que ali s-e achavam destacados, como mostntm os officios (do-cumen
tos n ."s 20 e 21) . 

D eus guarde a v. ex.a por dilatados a.nnDs . Quartel em Angra, 20 de julho 
de 1828. - m.mo e ex.1110 sr. tenente general Antonio Hypolito da ·Costa.' José 
Quintino Dias, commap.clante do 5. 0 ele caçadores 1• 

Documentos a que se refere o officio sn.pra 

N."' 1 

Edital. - O presidente, vereadores e procurador do concelho cl' esta cidade ele 
Angra, etc., etc. Fazemos saber que, tendo esta camara ele resolver p.egocios elo 
rea-l set·viço, e desej ando proceder com a devida circumspecção e acei·to, clelibe
ràmos tra'tar este negocio na presença elas tres classes ele cidadãos, pelo que espera 
esta camara que ámanhã, p elas dez horas ela manhã, se ha;jam de reunir na sala 
das ver eações, para assim se tomar em as convenientes medidas. E para que as
sim conste, mandáinos affixar o presente no logar do estylo. 

,. 1. O signatario mand01.1 1 segundo cliz n'uma elas snas notas , es~e officio p_elo. clr. Antonio dn. 
f:hlveHa,, o qual tendo chegado ao Dom:o depois ele dissolvida a JUnta prov1sona, teve de lan
Ç<W.' n9 mn.r os despachos de que ía incumbicliJ. 
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Camara ele Angra, 17 ele maio ele 1828. = 111mwel José BoTges ela Costa; escri
vão proprictal'io cb camara, o fiz escrever .=(Logar elo sêllo. )=Fet?·inlw=Siçuvc 
de !:ieguit?' = BmTeto = BoTges = Cabml . 

N .• 2 

Anuo· elo nascimento ele Nosso Senhor J esus Christo ele 1828, aos 18 dias do 
mez de maio elo dito anuo, u'esta cidade ele Angra ela ilha Terceira e na sala 
ela camara ela mesma cidade, aonde se achavam jmltos em verea~ão extraordina
ria o ministro dr .. juiz de fóra presidente, vereadores e procurado1· do concelho, 
e mais officiaes ela mesma camara, juntamente presentes as tres classes ele cida
dãos cl' esta mesma cidade, tambem abaixo assignados, se procedeu pelo modo 
e maneira seguinte . N'esta vereação, reunida em consequencia ela deliberação to
mada no dia de horitem em neto de vereação extraorclinaria, para deliberar sobre 
as meclidas que convinha adaptar para dirigir o espi.rito publico elos habitantes 
d'esta dita cidade, que com o maior enthusiasmo se dispun ham a acclamar o senho1· 
D. Miguel I r ei a.bsolnto de Portugal, Algarves e seus domínios, á imitação do 
que se tem praticado em muitas outras cidades elo mesmo r eino ele Portugal_ desde 
o dia 2õ de abril proximo passado i aconteceu que, achando-se já reunida a refe
l·ida camara para entrar na mencionada deliberação, os povos, que em grande 
numm·o se aehavam reunidos na praça publica, onde existe o eclificio do Tefericlo 
senado, unanim emente e sem esperar por tal deliberação, ?'omperarn nos nictis úiflam.
mados vivas ao senho1· D . J.l1iguell, q·ei absoluto de Portugal; Algm·ves e seus domúdos; 
no que gostosamente appareceu conforme ú mesma camara, a nobreza, clero e povo 
que se achavam r mmidos dentro no eclificio e que reconheceram ociosa similhante 
de1iberação; tornando-se, portanto, este acto ele vercação em um acto ele acclama
ção elo referido sénhor, mui a,lto e poderoso D. Miguel I, r ei absoluto ele Portu
gal, Algarves e sens clominios, pelo perfeito conhecimento que tem toda esta cidade 
e j uri sdicção, que elle é o nosso unico e legitimo r ei natural depois elo fa.llecimento 
éle el-rei o senhor D. J oão VI, ele gloriosa memoria. E logo na mesma vereução 
se deliberou se enviasse a sua magestacle uma deputação composta de duas pes
soas ela nobreza cl'esta mesma cidade, para faz er pTesente ao mesmo augusto se
nhor os votos ele todo o povo cl' esta leal cidade, e nomearam para este fim aos 
cornmenclacloTes João P er eira Sarmento Fo1jaz ele L acerda c José Theoclosio ele 
Bettencomt, a quem se enviará copia authentica cl'este acto pam lhes servir ele 
proenração ele tão honrosa commissão; e logo se deu por findo este a c to, appa
r ecenelo a mesma cumara nas j anellas ela sala da mesma camara, pnra dar os com
petentes vivas ele tão feliz acol1tecimcnto, e assig;na.ram o presente acto o sobre
dito presidente e mais o:ffi.ciaes ela r eferida camara e pessoas presentes, perante 
mim, Manuel José Borges ela Costa, escrivão proprietm·io c1n cama.ra; que o es
crevi. = ( Seg1te'fn-se as assignattw-as.) 1 

1 José Quintino Dias (depois bariio do Monte Brazíl e general de divisão reformado) omit
tiu as assignatura s, e agora ser-nos-ía impossível mencional ·as, porque o auto não existe na 
respectiva camm·a., como se prova por cst'outro: 

uAnno elo nascimento de Nosso Senhor J esus Christo ele 1828, aos 5 dias do mez ele outu
bro elo dito anuo, sendo n'esta villa ela Prai.~t1 ilha T erceira, e casas da camara cl'ella, onde se 
reuniram o juiz vereador e mais vereadores, com outros officiacs da mesma abaixo assignaclos, 
em consequencia ele ser nmndada convocar a r eferida camara pelo coronel J osé A. ela l:)ilva Tor
res, commanclante ela tropa lllrmacla, que se acJ1ava n'esta villa no me~mo · clia 5 elo corrente me;~;, 
que defendia os direitos de el-rei o senhor D. Pedro IV, e que tinha vindo bater contra outra 
força armada que acclamára rei o senhor infante D. Mignel ; c pela tropa elo dito coronel 'l'or
rcs vencer aql1ella outra f@rça armada, foi no mesmo dia 5 mandado a esta camara o alferes elo. 
lJatalhào n.o 5.o, L~üz Villares de Andrade, por ordem de s. ex.•, arrancar o auto ela vereaç.ão e 
tudo quanto mais se seguiu n'ella desde o di a 3 até o dia 4; c por esta camara não ter meios 
rrlguns para se poder defender da força que se lhe apresentava, clei..'i:ou extirpar o referido auto 
ele v01·eação dv presente livro, sendo tnclo orclenaelo vocalmente pelo dito alferes; e que a mesma 
força hão m:u:chava sem levar as folhas elo mencionado livro, que continhftm o dito auto, por 
ordem que tinha de s. ex.• ; e l)Or isso se acha o presente livro extiJ:paélo ele f!. 24 a fi. 28; e 
pelo dito alferes ·as levar, assignou com n mesma camm·a, e commigo, Francisco Ignacio F erraz, 
escrivão do juclicia.l c tabelliào de notas, que o escrevi, por se achar ausente o·respcctivo escri
vão.= Rm1wUw = Ribeiro= Fonseca= Mendes= Luiz Villares de Anrb·adP, alferes do 5.• ele 
ca,ç-adorcs. ,, 
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N.• 5 

O sr. ·general detennina que v . s. a mande clar na praça e1' esse castello, igual
mente na bateria ela ponte ele Santo Antonio, uma salva ele vinte c um tiros em 
applauso tí acclamação elo senhor D. Miguel I, como rei ele Portugal, que ac::tba 
de ter logar n'esta cidade. 

D eus guarde a v. s. a Quartel general ele Angra, 18 de maio ele 1828 . 
lll. mo sr. governador elo castello de S. Joito Baptista. = il1anuel J osé Coelho B01·
ges, ajudante de ordens do govem o. 

N.• 4 

Nos clois dias ele ámanhã e seguinte mandará v. s.a clar tres salvas ele vinte 
e um tiros t1s clifferentes horas elo estylo, tanto na cortina ela praça el' esse castello, 
como na bateria ela ponte de Santo Antonio . 

Quartel genera1 ele Angra, 18. ele maio ele 1828. - Ill. mo sr. governador elo 
castcllo ele S. João Baptista. = Jl1mmel, J osé Coelho Borges) ajudante de ordens 
do governo. 

N .0 5 

Quartel etn Angra, 19 ele maio ele 1828 . - Ordem elo batalhão. - Em conse
quencia ela ordem ele s. ex.a o sr. governador e capitão general d'estas ilhas elos 
Açores, o batalhão se achaní formado ámanhã ás dez horas elo dia, · ele fardamento, 
e calça branca, a fim ele ir dar as descargas elo cos~ume no fim elo Te Dmtm) que 
ha ele ter logar na sé cl'esta cidade . = Vellez, major commandante. 

N.• 6 

Para mais facilidade não se imprime o mappa que acompanhava a dita parti
cipação, podendo dar-se o r esultado clà somma effectiva elo corpo, que era ele 480 
officiaes, officiaes inferiores, cabos, anspeçaclas, cornetas e soldados, existindo só
mente cl'este numero, promptos Da ilba T erceira, 1 major, 1 aj udante, 1 sargento 
ele brigada, 1 cirurgião mór, 1 capellão, 1 quartel mestre sargento, 1 coronheiro, 
1 espingarcleiro, 3 musicos, 1 corneta. mór, 3 capitães, 2 tenentes, 1 alferes, 9 
sarg-entos, 2 cornetas e 136 cabos, anspeçaclas e soldados, sendo ao todo 165; 
n' este numero entram 1 major , 1 ajudante, quartel mestre, cirurgião mór, 2 ca
pitães, 1 tenente, que foram m:1ndados saír ela ilha; e no numero elos inferiores e 
soldados entram 4 sargentos e 15 soldados, que tinham sido mandados · para este 
batalhão por clesaffectos ao governo constitucional. De guarda havia 60 praças, 
que foram surp1;ehendiclasi como expoDho no meu officio, e o Dumero que vae 
para 483 achava-se destacado pelas clifferentes ilhas em diligencia, doentes, com 
licença, nos estudos, etc., etc . 

N.• 7 

DI. mo sr. --Por bem elo real serviço, e em consequencia de me achar comman
clante ela força armacla cl' esta cidade, v. s. a mandará pôr em segurança o tenente 
Antonio Pacheco, elo batalhão ele artilheria ela mesma ciclacle, que interinamente 
se acha no commanclo cl'esse castello, ct"0o commanclo v. s.a tomará, isto para con
servar a legitimidade elos direitos elo senhor D. Pedro IV e carta constitucional, 
que fi rmemente estou determinado a manter e faz er observar com o batalhão ele 
caçadores n. 0 5, a meu interino c'Ommando. O que communico a v. s. a, para que 
assim o cumpra. 

D eus guarde a v . s.a Castello de S. J oão Baptista, 21 ele junho ele 1828. -
IlJ.mo sr . Joaquim Martins Pamplona, ajudante elo castello ele S. Sebastião cl'esta 
ciclacle. = J osé Quintino Dias) commanclante ela for ça armada. 

N .0 8 

O ex.mo sr. general ordena a v. s.a que entregue ao capitão José Quintino 
Dias, commanclante interino elo 5. 0 de caçadores, as armas, armamento e algum 
cartnchame que pertença e tenha em seu poder o batalhão ele milícias d'esta cida
de, cuja entrega deverà ser feita por esquaclras, ou ele outra qualquer maneira 
que a v. s . ~ e ao dito comm::mclante pareça mais conveniente, a fim ele que não 
haja alguma contestação que cause algum desastre, que com esta medida se pre
tende evitar. 
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Deus guarde a v. s. a Quar tel general de Angra, 22 ele jtmho de 1828.
In.mo sr. Francisco L eite Botelho, t enente coronel commanclantc elo batalhão ele 
milicias d 'esta cidade . = A ntonio I zid01·o de MoTaes A ncom., t enente coronel aju
dante de ordens ele semana. 

N.• g 

É uma similhantc ordem para o commandante elo batalhão de milícias ela villa 
ela Praia. 

N. 0 10 

ILL mo sr. - T enclo-sq r eunido n' este castello o batalhão de caçadores n. 0 5, para 
p roclamar a senhora D . MaTia II, legitima soberana de Portugal, e para ratificar 
o jmamento que ha pouco acabou de dar, ele Sllborclinaçã.o e respeito, prestan
do-se a sustentar os inauferiveis direitos ela mesma senhora, ass im como a carta 
constitucional; c como se ache impedido o governador e capitão general d ' estas 
ilhas de poder exercitar as suas funcções, pela doença que allega, e mesmo pelas 
suspeitas que d'elle ha, por ter approvado a rebelclia dos esturrados angrenses , 
atalhando a este batalhão que podesse, sem exaltação, sustentar o seu jmamento ; 
e r ecaindo, na fórma do alvará de 1770, na pessoa ele v . s . a o ser um membro 
elo governo interino el'estas ilhas , reclama este batalhão a v. s .a. haj a ele tomar o 
logar que o mesmo alvará lhe marca, fi cando responsavel pela sua vida, honra e 
bens ao senhor D. Pedro IV e á sua augusta filha e nossa soberana a.· senhora 
D . l\Iaria II, pela falta de cumprjmento do dito alvará. 

Deus guarde a v . s. a Quartel no castello de S . João Baptista, 22 de j unho de 
1828 . - Ill.rno sr. dr . corregedor cl'es ta comarca. - -:- J osé Qudntino Dias~ comman
clante do 5 .0 de caçadores . 

N.• 11 

Em r esposta ao officio de v . s.a, datado ele hoje, no qual me par ticipa recla
mar o batalhão elo seu commanclo o logar ele membro do governo interino cl' est.'ts 
ilhas, que em mim recáe, na fórma elo alvaní de 1770, para que haja ele tomar 
aquelle logar, sobre r esponsabilidade ela minha honra, vida e bens ao senhor 
D. Pecho IV e a sua augustn. filha e nossa soberana a senhora D . Maria II, pela 
falta ele cumprimento do dito alvará, tenho a dizer a v. s.a qtte rne acho nwito 
doente da moles tia chronicc& qtte padeço, pelo que não posso cumpri? · o qtte me pm·- . 
ticip a . 

D eus guarde a v . s.a Angra, 22 ele junho de 1828 . - Ill.mo sr. J osé Quintino 
Dias, capitão do 5. 0 de caçadores. = F1·ancisco J osé Pacheco . 

N.•12 

111.mo sr. - T endo o batalhão ele caçaclores n .0 5 lançado mão dos ultimas r e
cursos para r estaurar a legitimidade elo senhor · D. P edro IV c ele sua augusta 
filha e nossa rainha a senhora D . J'll[aria li, circtunstancias imper iosas fazem ces
sar o governo ordinario cl'esta capit.'lnia, o qual eleve ser substittüdo, e o que mais 
adequado se j ulgar ~ís presentes ci rcumstaneias, é para este fim do real serviço 
que se faz preciso que v . s. a. immecliatamentc faça convocar de entr e a roda dos 
vereadores e mais officiaes da camara o numero legal, excluindo· aquelles que 
assig nassem o acto ele acclamação ha }JOuco lavi'aclo na mesma camara., compare: 
cendo v . s.a. igualmente, para ali se deliberar o que convier. 

D eus guarde a v . s.a Angra, 12 cle j tmho de 1828. -Ill.mo sr. J osé J acinto 
Valente :F'arinho . = J osé Quintino Dias, commandante elo batalhão 5 .0 

N .0 1 3 

111. mo ST.- Exigindo v . s. a no seu officio, que acabo de receber, que o nume1·o 
legal ele vereadores que elevem compor a camara })ara. o acto de vereação, para. 
restmuar a legitimidade elo senhor D . Pedro IV e de sua augusta filha a senhora 
D. Mar ia II deve ser composto ele pessoas que não assignassem o neto el e ve
r eação elo elia 18 elo mez passaclo, cumpr e-me par ticipar a v . s .a se torna impra
ticavel e ·ta convocação, em consequcncia de se achar assignaclo o referido acto 
por quasi todas as pessoas que costumam anelar nas pautas; e n'cstes termos es
pero se me declare se poderei preseinclir cl'aquella circumstancia. 
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Deus guarde n. v . s . a AngTa,, 22 ele j unho ele 1828. - Ill. 1110 sr. José Quintino 
Dias . = O juiz ele fóra, José Jacinto Vatente Fcwinho. 

N .0 14 

Visto o acto r ebelde ter sido assignado por qnasi todas as pessoas e não ha
ver numero sufficiente elos que deixaram ele assignar para a organisação da nova 
camara, v . s. a escolherá d' aqnelle numero os que menos se tenharn distingttido na 
?'ebellião de 18 de maio, e que mostrassem ter assignado mais po1· temor do 2ue 
por vontade. =José Qnintúw Dias, coinmandante do õ. 0 ele caçadores. 

N. 0 15 

Acto ele vereação extraorelina1:ia elo clia 22 ele junho ele 1828. - No anuo elo 
nascimento ele Nosso Senhor J esus Christo ele 1828, aos 22 dias elo mez de junho 
elo dito anuo, n 'esta cidade ele Angra eb ilha T e1·ceira e na sala ela camara ela 
mesma ciebcle, onde se achavam j tmtos em vereação extraorcl~naria o ministro 
clr. jniz de fórri presidente, ~ereaelores e procurador elo concelho, e mais pessoas 
ela nobreza e povo abaixo as_signaelos, se procedeu á vereação elo modo seguinte. 

]festa vereação apresentou o dr. juiz ele fóra presielente a pm:ticipação que 
havia r eceb.iclo elo commandante interino elo batalhão n. 0 5 de caçadores, José 
Quintino Dias, na qual se lhe commnnica a deliberaç.ão que tomou o r eferido ba
talhão ele r estam m: a legitimidade do senhor D. Peclro IV e de sua augusta filha 
a senhora D. Maria li, para o qne forçaram as circumstancias a prender o gover- ~ 
nador e capitão general cl'estas ilhas, em consequencia elo que se fazia necessaria 
a nomeação elo governo interino, na fórma elo alvaní ele 12 ele dezembro ele 1770 ; 
e logo na presença elas sobreditas representações e acontecimentos que tiveram 
lagar no dia ele hoje., em qne a tropa, cheia elo maior enthusiasmo, tem acclamudo 
a el-r ei o senhor D . Peclrõ IV por legitimo rei cl'este r eino, e sua augLlsta filha 
a senho-ra D . Maria II, nossa rainl1a, na conformidade da carta constitucional, 
protestando derramar a ultima gota de sangne para defender a sua legitimidade, 
se deliberou pela camara e mais pessoas que foram presentes, qne ficasse el e ne
nhum effeito o a,cto ele ver eação elo dia 18 elo mez passado, no qual foi acclamado 
o senhor infante D . lYiiguellJOr uma commoção popular, que n'esse dia t~ve logar, 
sem que a cam ara poclesse deliberar, nem as }Jessoas elas tres classes elo estado, 
sobre as medidas que então convi~ha adoptar-s.e. 

Outrosim que, visto o impedimento elo governador e capitão general, se desi
gnassem as pessoas que elevem compor o governo i11terino, na conformidade do 
citado alvará, attenta a escusa elo ministro clr. correg-edor, c não ser presente o 
deão cl 'este bispado, pela exclusão que cl' elle faz o voto unanime ela mesma tro
pa; e n' esta conformidade r ecaíu a nomeação legal no reverendo thesonreiro mó r 
João José ela CLmha Ferraz, por ser hoj e a immecliata clig·niclade ela sé ao dito 

- deão; o brigadeiro D. Ignacio de Castel-Branco do Canto, o ministro dr. juiz ele 
fóTa presidente ela camara e corregedor interino, J osé J acinto Valente Farinha, e 
para secretario o bacharel Manuel J oaquim Nogueira. 

E por esta fórma se houve por finda esta vereação, que assignaram os vogaes 
presentes perante mim, Manuel José Borges ela Costa, esci'ivão proprietario ela 

' ca.mara, qne o escr evi. 
Angra, aos 22 de junho ele 1828.=FctTinho=Barreto=BoTges Cabml= Ca

bral i. 

1 O auto original t em mais as seguintes assignaturas : «Alexandre Mcwlins Pamplona = 
Francisco de lltJ.enezes Lfmos e Can:allw, moço fidaJgo da casa r eal = J osé lUarict da i'Nl-va Car
valho = F1·ancisco jJ!Ioniz Ba-n-eto do Couto, moço :fidalgo, e por acresce11tamento fidalgo es 
cudeiro da casa real= O thcsoureiro mó1·, J c,ão José _da Cunha Fe1Taz = F1·ancisco Eleute1·io 
L obão MeTeps e Cast1·o, t eoente elo batalhão de caçadores n. 0 5 =Antonio H omem da Costa No 
ronha, fid algo cavall eiro e primeiro t enente do batalhão ele a r t ilheria = José Q1tintino Dia.~, 
cUJpitào elo 5.0 de caçadores= Pedro H omem dct Costa l,To?·onha, fidalgo ela casa r eal, tenente 
coronel do batalhão n.o 1= Antonio da Fonseca P aim ela Camm·a, fi claJgo da casa real e capi
tão r efonnacl o, convocado = Theotonio de Ornellas B1·uges, fidalgo cavall eiro ela casa real= José 
Marict de Can:athal da Silvei7·a, fidalgo cavall ei.ro el a casa r eal =Antonio Canloso Sousa e Liz, 
alferes do 5. 0 ele caçadores = O contador ger al, Joaquim Benw1·do da Fonseca= 111/r.ttheus de 

. ' lVIenczes L emos e Cm·valho = Antonio J od d_e Vasconcellos, alferes elo n .0 5 = 111anuel I-Iomem 
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N.n 16 

H abitantes ele Angra:- O governo interino d' esta capitania, chamado) na C?ll· 
formidade da lei, pelo impedimento elo ex-governaslor e capitão general, possmclo 
elos mais sinceros desej os de manter a paz e a segurança elas vossas pessoas, to
iliOU com o maior prazer tão importante incumbencia. O r estab <'!lecimento ela tran
quillidade publica, que por momentos a necessidade exigiu que se alterasse, t~lll 
sido o objecto ele seus primeiros cuidados, e perfeitamente certo de qne uma m
teira pacificação reina n'esta hora em toelo este paiz, pela exemplarissima e leal 
conducta elo benemerito e valente batalhão ele caç::t.clores n. 0 5, tem mais a s~
t isfação ele vos afiançar a vossa segm·ança pessoal, ele vossas famílias e bens, }JOlS 

que com a restauração ela auctoriclacle do nosso legitimo soberano o senhor D. Pe
dro IV, ele cuj a obeclieucia uma decidida e f:1tal coacção vos havia um pouco des
viado, têem clesapparecido de uma vez to.clas as causas que por cli:fferentes moelos 
poderiam transtornar o vosso importante socego. Portanto, nobres e leacs angren
ses, · confiae no governo e na cleciclicla honra cl'aquclle brioso batalhão; clescansae 
tranquillos no seio de vossas famílias, respeitae as leis e ordens climanaclas elo le
gitimo poder, sêcle obeelientes ás auctoridades cons~ituiclas e repeti com aquelle 
enthusiasmo l.proprio ela vossa reconhecida lealclacle em Angra : 1< Viva a augustD. 
r eligião ele nossos paes ; viva el-rei o senhor D . Pedro IV; viva a rainha a se
nhora D. Maria II; viva a carta constitncional; viva o serenissimo senhor infante 
regente em nome ele el-rei)). 

Angra, 22 de junho ele 1828. = João Jósé clct Ounha Fm·1·az =José Jacinto 
Valente Fcwinlw =José Roclrigo ele Almeida. 

N.n 17 

Quartel em Angra, 22 ele junho ele 1828, às onze horas ch m::mhã.- Orclelll 
elo dia.- O sr. commanclante ela força armada e 'governador elo castello ele 
S. João Baptista determina que o primeiro tenente o sr. Antonio Homem ela. 
Costa Noronha tome o commanclo elo batalhão ele linha cl'esta ciclacle, fazemlo re
ter no castello ele S. João Baptista o capitão o sr. J acinto Manuel ele Sousa, por 
não se apresentar ao toque cb chamada elo mesmo batalhão ele linha, a,ssim como 
na camara onde se r euniu clero, nobreza e povo, para accla.mar e sustentar os 
direitos elo senhor D. P edro IV e ele sua augnsta filha a senhora D. Maria JI, 
por cujo motivo o mesmo senhor tenente commanclante far{L promptificar tres sal
vas ele artilheria nas fortalezas e baterias elo castello ele S. J oão Baptista, para 
os dias 22, 23 e 24 elo corr ente mez . =José At~gusto 111cwtins Pamplona) segundo 
tenente ajudante ela praça. , 

~ N. 0 18 

Ordem para o batalhão no dia 22 ele junho ele 1828 . - Em vi1tucle ela ordem 
elo· sr. commandante ela força armada, J.osé Quint-ino Dias, capitão elo batalhão 5 .0 

da Costa Noronlw, :fidalgo el a casa real = M.ánuel Joaquim Noguei?·ct =Antonio JJ10?·ei?'Ct da Sil
v a, negocümtc = Luiz ele Bcwcellos Me1·ens Lol.Jo, segundo t enente de a.rtilheria elo batalhã.o ele 
Angra = li'mncisco Leite Bntefho de Teive , fidalgo cavall eiro da casa real =Joaquim Pinhei1·o 
da S ilvct =José 'f'heodoro Coelho = Diniz Teixeira de Sampai . .~, administrador elo correio c aj u
dante de orc1enanç.as = Bernm·clo Monir; Ban·cto elo Couto, moço :fidalgo, acrescentado ao ele 
:fidalgo escudeiro da casa ele stut magcstad'c = Felix José ela Costa, segundo escripturario cln 
contadoria geral ela junta da fa;~encla publica cl'es tas ilhas = Antonio ,Sebastião Espinola Elo
mem, major command ~mte elos foxtcs ela ilha de S. J orge, presentemente n'esta cidade = Cy
priariO ela Costa Pessoa= Ji'?'anC'Ísco ele Paulet ela Costa= João lJ!Io?·ei?·a da Silva , alferes ele 
caçadores n." 1 ela segunda linha = Francisco José Twixei1·a, praticante da contadoria, da junta 
ela fazenda = jV.fathcus Homem B01·ges, :fidalgo cavallciro da casa real= lJ!Iatheus João ele Bet
tencourt ele Vasconcellos, fidalgo cavalleiro da casa r eal = José Hilal'io Arn.cno' Lopes, official da 
secretaria do governo = Lttiz José de Vás~onceltos, negociante ela praça cl'csta cidade = Antonio 
Lucia Dnarte elos R eis = O bl'igaclciro Yital ele Bcttencow·t ele Vasconcellos e L emos =Vicente 
Peclro ele KoTth, cimrgião d 'esta camara -= Fenzcmdo de Sá fT-ianna = Joaqtbim Antonio de Oti· 
veint :__ José Rotl ,..igo de Almeida, coronel engenheiro = Antonio L eo1uwdo Pires Toste = FJ·an
cisco J osé Baliei1·o, escrivão c tabellião ele notas = Súnão de Car·valhal elct Silveim, fidalgo ca
vallei.ro ela casa; r eal= Antonio Placiclo de I:Jeltencourt Lemos = l.ricolau Caetano ele Bettencourt 
Pita, medico ela camara =-' Joaquim J osé det Silvct '-"""Luiz Antonio Pi1·cs Toste= Alcxctnd1·e de 
Oliveint = Fernando Joaqtti?n ela Silva e R ochct = José Augztsto Cabral ele Mello, secretario da 
junta çlo paço = O cnra Antonio Botelho ele Swnpaio =Juetquim ele Menezes Vctsconcellos, guarda 
mór da saucle. 
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de caçndores, fui nomeado coimna.ndante interino do batalhão Lle artilheria, e em 
cousequencia ele · estar em alguns dos srs. officiaes impcdiclos do serviço elo mesmo 
batalhão, passará a commanclar a primeira e segunda companhias o sr . ajudante 
Cunha, a terceira o sr. ten ente Noronhà e a quarta o sr . segtmclo dito Llúz de 
Barcellos, ao s quaes o mesmo comm:mclante intm·ino não J:Ír ecisa recomm enclar a 
ex:acta disciplina de seus subclitos . = No1·onha, primeiro tenente, commandantc in
terino elo batalhão de artilheria 1. 

N .0 19 

Ilfanifesto.-0 5. 0 batalhão de caçadores deixaria ele cumprir um dos seus máis 
sagrados dever es, se não manifestasse do modo mais solemue os motivos que o im
pelliram aos procedimento s que ex ecutou no dia 22 do corr ente mez. Os sentimen 
to s de :fidelidad e, identificando a tropa portug neza, não foram excitaclos em cada um 
elos corpos elo ex ercito por alg uma prévia combinação ou estudado accordo. Cacla 
um de per si er a devorado pela mais justa indignação contra os motor es da iniqua 
e facciosa trama, que se urdia para o tornar pe1jmo ao solemne e sagraclo jura
mento prestado no dia 31 ele julho ele 182G, ele obecliencia ao senhor D . P eclr.o IV 
e ele observancia e defeza da car ta constitucional da monarchia portugueza, de
cretada em 2!) ele abril elo mesmo anno. Cada corpo militar se queimava a si pro
prio em fogo lento ele um , se bem que r epresaclo, inabalavel pat riotismo, a favor 
elo r ei legitimo. · 

A cada um ele p er si se antolhava a esperança ele um r emedio, que fizesse 
nw nte.r o seu juramento, ao mesmo passo que ele dia em dia se repr oduziam no
vos motivos ele desgosto. Pronunciar , ainda na voz mais mysteriosa, o nome do 
senhor D . P eclro IV, nome sempre caro aos bons por tuguezes, era um crime ele 
lesa-magestade. · 

F a!lar .ainda elo modo mais cauteloso na car ta constitucional, er a attentaclo ele 
altct tntição ! Offici::tes de t odas as graduações eram punidos só porque a sua pro
bidacle os fig urava incapazes de pe1jurar; officiaes inferiores e soldados, depois 
de arrastados a · cm·ceres e for talezas, eram concluziclos ao porão ele mesquinh.as 
embar cações e tmtados como r evolucionarios, só porque eram incapazes de tran
sigir com a perfidia . Igual jugo pesava sobr e os cidadãos de toc1as as classes em 
quem divisava o menor en thusiasmo ele legitimidade . 

F oi alcunhado com o nome ele hymno estrangeiro e, revolucionaria· a mesma 
canção que havia composto e modelado ·o senhor D . P edro IV, e não só foi pro
hibiclo que se tocasse p elas musicas elos corpos militares, mas até .inqui sitorial
men te er a espionado quem o tocasse ou cantasse em sna casa, e t?•cttaçlo e punido 
conw clerrnctgogo e ?'ep~tblicano . As mais innocentes r elações ele convivencia eram olha
das como um crime punível , e tudo apresentava um quadro de oppressão e do mais 

·medonho e espantoso fut uro. A mesma scena se r epresentava em toda a parte, e 
ao mesmo passo que as auctoriclacles conduziam o publico á maior degradação ele 
sentim entos, as mwzicipali clacles, eTi_qinclo-se absolutos 1·epresentantes ele suas povoa
ções) faziam actos r ebeldes, cl esthr onisanclo cbm tun rasgo de penna ao r ei jurado 
e ucclamanclo seu irmão . Gentalha, ?'apaziaclct e pob?'etões immunclos seg uiam pe
las ruas os comprados gJ:itaclor.es, que provocavam o riso . E que fazia a tr opa? 
Era fechada nos seus quartcis ! 

·Ü senhor infante D. Mig uel tinha j urado obecliencia e r econh ecimento a seu 
aug usto irmão o senhor D . P edro IV, legitimo r ei , e à carta, em Vienna de Aus
trja, e o mesmo jura em presença das ctir tes ao assmnir a r egenera.. Começou a 
orcl enar e a decr etar com a formula ele el-rei . P assados tempos a.ppa1;ece uma 

1 Entre as communicaçõcs expedidas na mesma data houve a seg uint e : 
cc l ll. "' 0 sr. - No dia de hoje, em que o batalhão ele caçadores n .• 5 tomou a heroica deli

beração ele r esta;urar a lcrritimiclade elo senJ10r D. P edro IV e de sua augus ta filha c nossa .rai
nha a senhora D. Maria fi, foi pelo mesmo Latalhão preso o capitão general cl'esta capitania, e 
immcdiatamente foi install ado o governo in ter ino, na fórum que a lei ord ena : o que o mesmo 
governo participa a v . s.' para fazer constar ás auctoridacles c habitantes cl 'essa ilh~ ; ordenando 
o mesmo gove rno c:rue v. s.a faça irnmecliatamentc embarcar 11ara esta ilha os o:ffiCiaes e solda
elos elo r eferido bata lhão que ahi se acham destacados. 

"Sala elo governo em Angra, 22 ele junho ele 1828.= J oão J osé da Cunha Ferraz= J osé .(oa
fJ.1~i?n Valente Fa1·iu!t o =José R ocl?-igues de Alrneidc!. = Ill."' • sr. governador da il11a do Fatal.» 
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nova phrase de rul>ricn real em diplomas que exprimiam a destruição da legi,ti
midacle elo r ei e ela carta! De r epente salta-se a denominação ele r egente sem a 
clausula do nome do r ei, e ele novo torna-se a usar ela formula infante regente 
em nome de el-rei. I<} que mostra isto? Que sua altez;a está coacto por um minis
ierio traidor ! ! ! 

Não se trata elos actos praticados por sua alteza até ao dia 25 el e abril pas
sado, em que por virtude elo poder ele regente·, em nome de el-rei, decretou; mas 

. depois, em que se contam as infracções pelos actos climanados elo governo, elevem 
considerar-se irritos todos estes diplomas, porque se acham contaminados ele con
tradictorios _princípios, e sua alteza considerado como coacto e illudiclo por uma 
facção que o torna aos olhos da nação e do mundo como perjuro. 

O 5. 0 batalhão protesta o maior r espeito a sua alteza, como logar-tenente ele 
el-rei, mas reconhecendo impotente a vontade ele sua altez;a, e firme nos senti
mentos e no seu juramento, protesta mantel-o e por consequencia defender a le
gitimidade do senhor D . P edro e da carta. 

A municipalidade ele Angra rião só imitou, mas até excedeu os actos ele r ebel
dia praticados por outras ele Portugal, acclamanclo no dia 18 do proximo prete
rito mez ele maio o_ senhor infante rei nbsoluto, e declarando não ter reconhecido 
outro por seu legitimo rei desde a nW1'te de sett wtgusto pae!! E ste criminoso pro
cedimento foi origem de .outros que exigiam providencias opportunas, e foi por 
isso que o batalhão de caçadores n. 0 5 no dia 22 elo corrente junho, depondo o 
general, fez substitu·il-o pelo governo ela lei, que no mesmo dia foi installaclo em 
camara com a approvação cl'ell a e das pessoas convocadas que ali concorreram . 
Ali mesmo foi revogado o acto rebelde elo dia 18 elo passado, obrado tudo com a 
maior moderação, assim como foi com o maior enthusiasmo restaurada a legitimi
dade elo senhor D. P edro IV, entoando-se vivas ao ·mes.mo augusto senhor, á se-
nhora D. Maria U e á carta constitucional. . 

Restaurar a legitimidade do senhor D. Pedro IV e àefendm· a cw·ta po1· elle 
m~t01·gada á nação~ foram os motivos que determinaram o 5. 0 batalhão, e serão os 
mesmos que _hão ,ele justificar para com o r ei, a nação e o mundo, perante os quaes 
protestam não !altar ao seu juramento e clerram_a.r a ultima got-a de sangue, em 
defeza elo r ei jurado, ela patria, ela relig ião e ela carta. =José Quintino Dias, com-
mandante elo 5. 0 ele caçadores. · · . 

N .0 20 

Ill. mo st·. -Tenho a honra ele lhe remettcr um exemplar elo annnncio :1 que foi 
affixaclo nos logar es publicas d'esta cidade e dos motivos que teve o batalMio ele 
caçadores 5, a meu interino commanclo, para os acontecimentos que aqui tiveram 
log·ar nos clias 21 e 22 elo corrente mez, tudo para sust entar os inauferiveis direi
tos do nosso soberano o senhor D. P edro IV e suas determinações, ci:tj o manifesto 
v . s.a fará affixar no quartel elo destacamento do nosso batalhão, que se acha u 'essa 
ilha. -

Deus guarde a v. s.a Quartel ~m Angra, 28 ele junho ele 1828.-Ill.mo sr. 
V asco Ricardo Luiz ele Sequeira. =José Ql~intino Dicts, comm[l)ndante elo 5. 0 ele 
caçadores. 

N. 0 2 1 

É outro igual officio ao commandante do destacamento composto elas duas com
panhias que se achavam ua ilha ele S . Miguel e varios outros officios pitra as dif
ferentes ilhas dos Açores, aos officiaes e officiaes inferiores que n'ellas se acha
vam, tudo sobre o mesmo objecto 2• 

1 Ali<'ts «manifesto,, como consta do documento n.o 19 e mais abaixo se faz rcferencia, mas 
assim está no impresso. <· 

2 Acrcscentâmos, para melhor elucid a~ão, os seguintes auto c o.fficio : 
«No anuo elo nascimeuto de Nosso Senhor J esus Christo de 1828, aos 15 dias elo mcz de 

julho· elo dito anuo, n'esta cidade ele Angra, da ilha 'l'erceira, e na sala ela ca.mara c1 'est a -mesma. 
cidade, onde se achavam juntos em verea!;~ão o juiz pela lei presidente, vereadores, lll'Ocnra
clor do concelho, e mais officiaes ela me~ma camara abaixo a.ssignados, se procedeu á vcreação 
d-o modo seguinte: · 

"N'esta vereação , convocacla extraordinariamente para o unico fim ele se abrirem os cliplo
mR s q11 e pela r cgcncia do r r iuo se llíc dirigiram na frn ga.t::t P?·incew Real, hoje nportada a esta 
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Oart.a 

Londres, 22 ele julho ele 1828. - Senhor:- Apenas regressado a esta cidade 
cumpre-me, sem perda ele um instante, participar a vossa magestade que a expedi
ção, em que a ruinha fic1elic1ac1e me impell.íra a tomar parte, se acha desgraçada
mente terminada, e frustradas as esperanças que havíamos concebido quando a 
em 1)l'ehenclemos . 

Entretanto posso protes tar com verdade que não dependeu dos meus esforços , 
nem dos ele meus companheiros ele viagem, que o exito fosse mais feliz. Uma serie 
ele circumstancias e de contrariedades (cuja narração reservo para outro officio, e 
exige o socego de espírito, que não tive ainda tempo para recuperar) tornou im
praticavel por esta vez que triumphasse ajusta causa ele vossa magestacle. Ella, 
porém, não está perdida, nem pócle deixar de prevalecer a final sobre a da usur-
pação e da al eivosia . · 

A_cbam-se presentemente em lng·laterra perto ele trezentos indivíduos emigra
elos ele Portugal, e entre estes não exagero clizerielo, que esül. parte ela flor ela nação 
portugueza, t anto pelo merecimento, lealelacle, patriotismo, quanto pelo nascimento 
e consideração que os torna conspícuos. Estes fieis portuguezes, que sem hesita
ção se sacrificam pa,ra mnnter o seu juramento, hão ele achar em vossa magestacle 
o apoio firm e e seguro que procuram em seu legitimo rei. 

Pelo proximo paquete terei a honra de escrever extensamente para narrar os 
acontecimentos passados, e e.xpor a vossa magestacle o estado presente elas cau
sas. T enciono remetter os meus officios á augusta presença de vossa magestacle 

ilha, se leram effcctivamente tres officios do ministerio da marinha e ultramar, datados de 17 
de jtmho ultimo, acompanhando outras tantas cartas r egias expedidas na mesma data, todas 
tendentes á part icipação feita pelo serenissimo senhor infante r egente a esta camara, ele que 
havia sido ser vido o mesmo sereuissimo senhor despachar para governador e capitão general 
d 'e.stas ilhas ao vice-almirante Henrique da F onseca ele Sousa Prego, que se acha a bordo ela 
mesma fragata, ordenando se lhe desse a posse cl'este governo ; o que t omando a camara na de
vida con~icler~ç:ão c respeitando quanto eleve o real nome do sereuissimo senhor infa;ntP-, deli

' berou, todavia, que, ·visto ter no dia 22 do referido mez de junho, em acto solemne, prltticado 
n'cstlt mcsmlt camara perante a nobreza, clero e povo, depois de reputada por inteiramente coa-
cta n. vontade de sua. alteza, que não ]JOclia livremente opera.r, segundo manifestamente se IJro
vára dos actos 'Praticados contra a legitimid ade do nosso unico soberano o senh01· b. P edro IV, 
a quem o mesmo serenissimo senhor infante tinha solenmc e espontaneamente reconltecido e 
jurado; tendo conscguintemcnte a mesma- camara, clero, nobreza e povo protestado de novo 
sustentar illcsos os direitos do mesmo augusto mona.rcha e de sua excelsa filha e nossa rainha 
a. senhora D. Maria II, não pódc esta camara considerar as mencionadas cartas regias senão 
como derivadas clit mesma decidida coacção, visto que em todas cllas, c nos mesmos avisos que 
as acompanlútm, não app:llrccem os termos n ecessario~, que expressamente det ermina o artigo 98. 0 

elo capitulo v ela carta COJJstitucional, onde se orde11a que os actos ela r egencia e do regente 
serão expedidos em nome de el-rei nas palavras "m!.mda it r egencia em nome do r ei; m:o:nda o 
regente em uomc do rei , , detCl'minação esta, que o mesmo serenissimo senhor mandou religiosa
mente obsenar no seu decreto, pelo qual es tabelecett os formularias de toclos os diplomas e cor
responclencias officiaes ; pelo que a camara, r epetindo ·os protestos de r espeito á,s o'rclcns do sere
nissimo senhor inf:mt.e regente do reino , em, nome ele el-rei , julga não dever acccitar, como não 
acceita, o referid o general , deixando assim de cumprir, pelos uni cos ditos motiyos, as r eferidas 
cartas regias, na certeza em que firmemente está de que }t vontade do mesmo sercnissimo senhor 
continúa. a estar, como até então, inteiramente constrangida e violentada, J10r isso que não é ele 

• presumir qne a mente de sua alteza não seja outra senão a do cumprimento da mesma carta 
constitucional c determinações expressas ele el-r ei o senhor D. Pedro IV, a quem todos jurámos 
defender; e t endo sido esta deliberação importante tom'acla de accordo com o ex. mo governo in
t erino, com quem esta camara ac.abou de conferenciar, se ordenou fosse remettido ao mesmo 
ex.mo governo copia authentica cl'este auto, pm·a seu devido conhecimento, respondendo-se 
outrosim ao serenissimo senhor infante regente, enYiancl o-sc -lhe copia d'cste accordão, o que 
logo se praticou, c se deu por concluída esta vereação, que assignaram os vogaes presentes 
em camara, perante mim, Manuel J osé Borges da Costa., escrivão proprietario ela camara, 
que o escrevi. = PamploncG = Can:alhal = Canto = Canalha= Antonio de S ousa = J.vianuel 
MaTtins. . _ 

E logo depois de encerrado o auto supra, se notou mais nas mencionadas tres catrtas reg_ias 
a falta elas r eferendas elo c:x.mo ministio ela repm-tiçào r espcctiv·a, circumstancia tanto es,encJal, 
que no artigo 102.0 elo capitu)o vr ela carta constitucioual se determina expressamente que não 
tenham execuç.ão os actos do poder cxccuti vo que não forem referendados ou assignados pelos 
ministros ele estado, o que mais corrobora a deliberação que n'esta camara se acabou de to
mar, c com este aclditamento assignaram de novo os mesmos otiicin.es perante mim, Manuel José 
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por meio de alguns incliviclnos que reputm: mais aptos p::u;::t acrescentarem de viva 
voz as explicações que vossa magestade poclér juJgar ·convenientes; . e elles irão 
ao mesmo tempo incumbidos ele expressar os sentimentos de :fidelidade, amo~· e 
r espeito de que se acham animados todos os portugnezes que juntamente comm1go 
renovam o jur::tmento que prestaram ao seu legitimo soberano e ao mngua.nimo 
doador da carta constitucionaL 

Be~jo r espei tosamente a augusta mão de vossa magestacle. :~= il1a1'ql~ez ele Pal
mella. 

Edital 

José Barata Freire ele Lima, do conselho ele sua magestacle el-rei nosso senhor 
D. Miguel I, vereador do senado da camara, cavalleiro professo na orelem 
de Christo, intendente geral da policia da côrte e reino, etc ., etc. 

Faço saber que, havenclo cessado pela Divina Providencia e pelos heroicos es
forços da fiel e sempre leal nação portugneza os motivos que, por um natural 
impulso ela mais acrisolada fidelidade, obrigaram os povos d'este reino ás prisões 
de alguns individtws que consideraram suspeitosos e sequazes ela horrenda e exe
cranda facção que na cidade elo Porto ousou sacrilegamente tentar contra o throno 
e segm ança elo estado ; e sendo por isso necessario r estituir aos mesmos povos a 
tranqtüllidaelc e segurança incliviclual, que só pócle manter-se pela ohservancia re~ 
tricta das leis, c pelo respeito e obediencia às auctoriclaeles legitimamente constt
tuidas: por todos es tes motivos declaro e ordeno que ficam expressa e positiva-

Borges da Costa., escriviio proprietario da eamara, quo o escrevi.= Pamplona = Cm·vctllwl = 
Canto= Ca-rralho = Antonio de Sousa= 1)1Januel Ma?·tins.» 

"Ill. 1110 e ex.111 0 sr. - Ao governo interino <'l'esta capitania foram apresentados no dia 15 do 
corren te mez os avisos que acompanhavam as cartas regias para ser conferida a posse de go
v ernador e capitilo general cl'estas ilhas ao ex.1110 vice -almir:mt.o Henriqne da Fonseca ele Sousa 
Prego, nomeado g·overnador e capitão general él'estas mesmas ilhas; e qnerend.o o governo ele
liberar ·com a possivel circumspecção, fez para isso convocar todos os comma~clantes de corpos 
militares o govomaclores das fortalezas, para que, juntos com a rnunicipaliclnde, interpozessem ' 
o seu IJareccr IJara a decisão do tão importantes oujectos, o qual, sendo-lhes proposto pelo go
verno, que a todos fez pa.tentes as refericlas cartas regias, votaram unanimeTnente que não ele
viam ser cumpridas, porque, alem ele lhes faltar a formula prescripta pelo artigo 98.• ela carta 
constitucional, eram inexeqtúveis, na conformidade elo decreto do senhor infante de 28 de feve
reiro proximo protcríto, que mui positivamente manda observar a referida formula, scgnndo o 
qual deviam os referidos diplomas ser passados em nome ele el-rei, bem como elevem ser refe
rendados pelo respectivo ministro de estado, segundo o artigo 102.• ela referid::J, carta coustitu
cional, que prohibe a exccLuyão elos diplomas não referendados, como se verifica nas referidas 
cartas regias. 

«Achou, pOJ:tanto, este governo, qne não havendo lei que clcroguc aquellas, não cabia em 
sullls at.tribuições o CLlmprimcnto e execução elas referid::~Js cm'tas regias, que pelas notadas fal
tas e irregularidades inculcam coacta a vontade do se l'en issimo senhor infante, a cuja presença 
v. ex.• levará os ponderosos motivos por que o governo interino deixa de cump1·ir as referidas 
cartas regias, c por eonsequencia a rasão por que não foi cumprida a posse do governo ao gc-
ner:ll nomeaclo. · 

«Ü mesmo govemo acha elo seu dever participar n, v. ex.• a legitimidade da sua installação, 
para que igualmente leve ao conhecimento ele sua alteza o senhor infante 1·egonte os motivos 
por que foi installaclo este governo. Uma facção dirigida o occultamente traçada, apresenton 
no dia 18 de maio proximo passado a execuçào .ele seus criminosos ]Jrojectos, fazendo lavrar na 
camara cl'esta cidade, c consecutivamente nas demais ilhas, um auto em q[le o senhor inftm~e 
foi acclamaclo rei absoluto, atropelando a carta constitucional, atacando e offendendo os c1irel
t os elo sr.nhor D. Pedro IV e até transgredindo o que em 25 ele abril havia decretado o senhol' 
infante, que mui positivamente prohibia similhantes acclamações, ordenando que a similhante 
res1Jeito aguarclaBsem tranquillos suas ultimas cleliberaçi'•cs. E5te procedimento motivou a deli
beração que o bata.lhão 5.• ele caçadores tomou no dia 22 cl'e junho, em que foi por elle restau
rada a legitimidade elo senhor D. Pedro IV e preso pelo mesmo batf,lhão o ex·general Manu~l 
Vieira de AlbL1qnerque Tovar, que tendo approvaclo o referido auto ele rebellião e outros sirrn: 
lhantes que se seguiram até ao dia 22 ele junho, permanecêm em flagrante, e pm· isso foi mui 
legalmente preso, sendo por isso tnmbem legal a installação cl'cste govcmo, na conformiclnde 
do alvará ele 12 ele dezembro ele 1770, o. que tudo instruido com os documentos juntos, este go
verno participa a v. €x.• para que se chgne levai -o á presença de sua alteza screnissima o se
nhor infante regente. 

·Deus guarde a y, ex.' Angra, lG ele julho ele 1828.-IJJ.mo e ex. mo sr . J osé Antonio ele Oli
vch·a Leito de B:uros.» 
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preceda a necessaria e indispen.·avel ordem ela competente e legitima auctoridacle; 
e que toclos os que directa OLl inclircctamcnte transgredirem esta determinação se
rão havidos como pertm·badores elo socego publico, c como taes punidos com todo 
o rigor das le is. 

E par a que o referido chegue ao conhecimento de todos e so não possa alle
gar ignoraocia., mandei passar o presente, que será affixado nos Jogares publicas 
d 'esta capital c mais terras do r eino. . . 

Lisboa, em 22 de j ulh.o ele 1828. = José Bamtct F'1'ei1·e de Lima. 

Carta 

Ill.mo e ex. . mo sr.-Ás cartas elo 2:1: e 26 de maio, que dirigiu a sua magestacle 
o impe1'aclor1 meu amo, ordena-me o mesmo a ug usto senhor r esponda, que louva a 
maneira por qu e v . ex . a se houve na occasião que recebeu o decreto ele 3 de ma i o 
(que n lto se pó do negar ser um a e to de pe1j urio e usurpação) clemittinclo-se elo 
emprego de snas fnncções como embaixador ele Portugal em Lonch·es, e escrevendo 
ao ministro elos negocias estrangeiros," vi sconde ele Saotarem, o seu officio r eser
vado ele 24 ele maio, expondo-lhe os motivos ele as faz er cessa1·1 o qne certamente 
é Ullla l)roYa de patriotismo e fidelidade de Y . ex. a 

Sua magestacle, abdicando a corôa de Portugal em sua augusta filha a senhol'a 
D . l\Iaria ela Gloria, hoje rainha de Portugal, D. Maria II, não deixou por isso 
de ser setl tutor, e n 'es ta#qualiclacle, sua magestade tem tomado e continuadt a 
tomar a:> medidas que julgar convenientes, para que SE{jam mantidos illesos os 
inauferi Yeis direitos de sua filha e para que a leal nação por tugueza se conserve firme 
no juramento que 1n·estou á carta constitucional. 

Aproveito esta o ocasião para significar a v . ex. a que s·ou, com toda a consiclé
ração, de v . ex. a attencioso veneracl~r. = li''rancisco Gomes da Silvct . =Rio de J a , 
nciro, 2~ ele julho ele 1822. - Ill.mo o ex.010 sr. marqucz ele Palmella. 

Officio 

Ill. 1110 sr.-É, tamanh,a a confiança qüe temos lia droumspecção ·ele v: s. a e nos 
seus sentimentos ele fid ehclaele para com a augusta pessoa de el-rei o ·senhor D. Pe
dro IV, que assentárnos em ut ilisar-nos elo 1n·estimo de v . s." a bem elo serviço do 
mesmo aug usto senhor, pedindo-lhe que haja ele passar quanto antes a Gibraltar 
para ali fazer pessoal entrega elo officio incluso ao ex.'"0 marquez ele Barbacenâ; 
qne ha de tocar n'aquelle porto na viagem que segue elo Rio ele Janeii'o para 
L-iorne, tanto pelo costume em qne es tão os navegantes ele faz er essa eséala, como 
pelo desejo e necessidade, que eleve ter o dito marquez ele infol'mm•-se elo qüe ha 
acontecido ultimamente em Portugal. 
. Alem-cl'essa entrega pedimos a v. s. a qtte faça as maiores iushtncias pai·a qi.H:l 
o ex.mo 1,narquez acceda a quanto lhe propomos ilo officio ele que v. s .à é porta
dor ; e se v, s. a J tllgm· conveniente tomar alg uma medida pi"eventi va para o caso 
possível, em que a fragata qne conduz ,0 r eferido marquez não Laja de tocar elil. 
Gibraltar, poclel-o-ha fazer, ob1·anclo ele concerto coi11 o cons~ll elo Bi·azil n'aquelle 
porto, a quem exp~dimos para este effeito o officio tambem incluso . 

Não nos consta ainda a epocha ce1•ta em que o ex.'1' 0 marquez ele Barbacenà 
devià partir do Rio ele J anei ro; sqppomos, porém, que a sua saída não teria log~i· 
antes elo fim do i11ez ele jnnho proximo passado ; e se, por algum motivo impre" 
visto, acontecer qtte essa viagem não se effectue ) participai-o-hemos a v. s. • log-o 
qne tenhamos d 'isso o devido conhecimento, para que v . . s. a possa r e!?,Tessar a esta 
curte, onde a legação elo Brazil lhe satisfará as clcspezas qi.le ti ver feito n' esta 
commissfto do sel'viço ele sua magestacle o impetaclor elo Brazil e r ei ele PortugaL 

Deus guarde a v. s.• L ondres, em 22 ele julho de 1828 . - I!!. mo sr. Ilclefo11so 
L eopoldo Bayarc11• =l.fa?·quee de R ezencle= Visconde de Itabayana. 

1 Exerccn importautcs fl!nc<;-r'Jes diplomaticas, c, S!flndo sccret~td o da: cmbaLxada portngtiez!l 
Ha côrtc ele Berlim no a rmo clr 1828, prcfc1·in SPrvi•· a cnnsn rlrt J'a.inh a D. i'v[nria li. 

54 
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Officio 

(N.0 343) 

Ill.mo e ox .mo sr. - - Os acontecimentos ultimamente occorriclos n'csse reino e 
outras considerações graves, que se referem 1á minha actual posiçfio, me impellem 
a dar a minha demissao elo empreg·o, que até agora exerci, ele embaixador extraor
dioario e ministro plcnipotenuiario ele Portugal junto de sua magestacle imperial 
e r eal apostolica. 

Rogo, pois, a v. ex. a que se sirva levm~ ao conhecimento elo seren.issimo senhor 
infante regente esta minha resolução, esperando eu que o mesmo angnsto senhor 
se dign·ará acolher benignamente aquella clemissão. 

Cumpre-me tambem communicar a v. ex.a, que informei este ministerio cb 
determinação que a tal respeito acabo de tomar. 

Deus guarde a v. ex. a Vienna, 22 de julho de 1828. - IJJ.mo e ex. 1110 ·sr. vis
conde de S.antarem. = Ba?·ão de Villa Secca. 

Carta que acoxnpanhava o officio supra 

Senhor: - Tenho a honra de levar respeitosamente HO conhecimento de vossa 
alteza .real que hoje me dirigi ao ,visconde de Santarcm, participando-lhe .que, na 
presença dos acontecimentos ultimamente occorrielos n 'esse r eino, entendi dever 
dar a minha demissão do lagar que exerci ele embaixador extraordinario e minis
tro plenipotenciario de Portugal junto a sua magestade imperial e r eal apostolica. 

Um dos principaes motivos que me levaram a dai· este passo é a cabal e po
sitiva certeza que tenho, de que quaesquer communicações de que eu houv er de ser 

.encarregado de fazer a este mini sterio, sobre as mudanças que, de notoriedade 
publica, têem tido logar n'essa côrte, ,serão aqui ·r epellidas1 e por is.so me pareceu 
que, cessando eu as minhas relações diplomaticas com este min1sterio, evitava os 
inconvenientes e o cle;.~ar de uma tal r ecusa; rendendo cu, cl'esta sorte, mais um 
serviço a vossa alteza real. 

O céu dilate a prospera . vida de vossa alteza real, como lhe p·ecle quem te:rn 
a elistincta honra ele ser ele vossa alteza real o mais reverente obrigado snbclito.
Vienna, 2~ de. julho de 1828. = Bcwão de Villa Secca. 

Aviso 

El-rei nosso senhor manda remetter a v . s. a a inclusa r elação nominal elos es
tudantes ela universidade ele Coimbra, que se alistaram no batalhão r ebelde ele 
voluntarios academicos, e baixa· assignaela pelo conselheiro Gaspar F eliciano de 
lVIoraes, official maior cl' esta secretaria ele estado dos nego cios elo rcirio; e é ser
vido ordenar que os sobreditos estudantes sejam logo riscados. O que participo a 
v . s.a, para que assim se execute. 

. Deus guarde a v. s . a Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, 23 ele julho dc1828.=> 
José Antonio ele Oliveira Leite de Ba?TOS. =Sr. Antonio Pinheiro ele Azevedo e 
Silva. . 

Relaç·ão extrHhida dos mappas originaes das tres compal!lhius 
do batalhão rebelde dos volnntarios ncaden1icos 1 

Primeira companhia 

Tenente comma.ndantc 

Jorge Frederico Lecor. 

Tenente 

Thomaz J" o sé P.ercs ela .Silva. 

Primeiro sn.rgonto 

José Henriques ele Almeida Junior. 

Segundos sn,r g-c nto s 

Antonio Fernandes Cam:who. 
José Rodrigues I ercira. 

i Ent,rc as 1·cla.çõcs impress:ts 'Dffi Coimbl'a. c Lisboa encontrnm~so vm·ianlcs ele nomes, c ])01' isso l'CCorremos ~i muita 
C'Ompetcncin. do sr. Joaquim Martins de Oarva.lho, esclarecido ~roprie tu.ri o-t·edudor do Cowi.min~iccnse , que promptamente 
resolveu n.s duvi.das , ·rectifica.ndo uma tC out1·a; mas como pouco de pois o sr. D. Duarte de A lnrd to Vclla squ cs Sarmento 
Oeori o, digno secretario da unü;crsidude, uos envi ou cs t:~, prefecim ol-a. por ter o cunho official , embora sejam parn. nprcci:u• 
os c:sclarecim entoB do primeiJ•o dos referidos cavalheiroH! 'l'i·vcmos tamiJcm presente a relnçiio elos c stn<lautes mntrü•uladÓs 
nn. universidade de Coimbra no anno 1cctivo de J827-1828, pela qnn.l ncrcscent:.imoB alguns uppclliclos omi ssos . O com
mando do corpo foi dado aos drs. Mnn.ucll'eth'O de lllcllo c Joaquim Antonio de Aguiar, que não e~.cgamm a exerce r, como 
.consta da pag. 7·00. 
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'fhom:tz José Pinto Cerqueira: 
Cabos 

Caetano" Rosndo da Costa. 
Francisco Gonçalves Martins. 
Francisco Scdano Bento de Mello. 
Nicolau Anastasio Bcttcncourt. 

Anspc\'adas 

Antonio. X avier Lopes de Andrade. 
José Jacmto do Ammalll anha. 
Bartholomeu elos Martyres Dias. 
J oi.jé Silvestre Ribeu'O. 

Soltlados 

Adriano Ferreira Uou~.:ei.ro. 
Albino Garcia Mascarenhas. 
Antonio Ccrqueu:a Carvalho ela Cuilhn. 
J oào Baptista Ferreira. 
Antonio Joaquim Alci~o Paes. 
Antonio M nria Carneiro, 
Antonio 1\Iendcs Diniz. 
Antonio Tavares Godinho Pimentel. 
Antonio Vaz da Fonseca e Mello. 
Avclino Eduardo ela Silva Matos. 
Bernardino J oaquim da Silva Carneiro, 
Caetano Velloso. 
Canclido José de Moraes. 
Carlos Miguel ela Cunha Vieira. 
Clemente Albino ela Silva 1\Iatos. 
Diogo José ele Oliveira._ 
Diogo Maria V.icira e S.1lva. 
Domingos Marm Louseu:o. 
Elias J osé ele Moraes. 
Emílio J oaquim da, Silva Maia._ 
Ernesto T avares ele Palcnça P1mentel. 
Francisco Antonio Pereira da Il,ócha. 
Galn·iel Pimenta da Silva. 
Jacinto da Silva Mengo. 
Januario Dias L eitão. 
I gnacio Fiel Gon1cs Ramalho. 
D . João Correia Portugal da Silveira. 
Joaquim Alcixo Paes, 
Joaquim Ignacio da Silva Cnbrul. 
José Fl'ancisco ele Castro. 
,J osú Maria Mendes Díniz. 
José Maximp de Castro·Neto L . c Vasconcellos. 
;r os é Vieira Bra.ga. 
Lucio Albino Garcia Mascarenhas. 
Luiz José Alves ele Sousa. 
Nicolau Coquet Pinto ele Queiroz. 
Thomaz de Aquino Nogttcira. 
Thiago da Silvn Monteiro. 
Vicente Nunes ela Mota. 
~atyro Mar iano Leitão. 
H enrique K opke. 
J oaquim Julio ele Assis c Sousà. 
João Correia de F aria. 
Sebastião Augusto da Costa Simões. 
J oão Anselm.o Pereira. 
An t.onio A brauches Coelho. 
Manuel Victorino da Silva Lemos. 
Emygelio José da Silva. 

Segunda companhia 

T enente 

Rodrigo ela Silva Valente. 
Alferes 

João Ba11ti sht Pinheiro ela Costa Lacerda.. 
P1·irnciro sargento 

Prancisco Ccsario Roelri g n s Moncho. 
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Se~ nn d os·~ nl'gentos 

AJ1tonio José Vieira Sanht R.ita .. 
Joaquim i\l anucl da Silva Negrão. 

Pttrricl 

João J osé de M.iranda. 
Cabos 

Joaquim Vieira ela Cunha e Silva.. 
J osé Victorino Damasio. 
l\Iigncl Eugenio Monteiro de Barros. 
I<'raucisco V clloso da Crüz. 

Anspcçadas 

Antonio Maria Tovar L cmós Pcrc1ra. 
Dionysio de Oliveira Silvcirb-. 
J acinto Mascarenhas Furtado de Mendonça. 
Manuel Teixeira Coimbra. 

Sol<ln<loà 

José J oaquim Coelho de Campos. 
E stevão J oel Augusto. 
Estevi'io ele Assis e Housa. 
Joaquim. Pinheiro das Chagas. 
Y erissimo Ferreira Chaves. 
Joaquim Pedro Damasl.o. , 
Guilherme Centazzi, 
Si mplicio ele Moura l\faclu:c1o. 
F ernanclo Raymunelo da S1lva Branco. 
José i\1ai·ia P ereira Ribeiro. 
Antonio Alves· ele Aguiar. . . 
Izidoro Francisco Guimarães Junior. 
j oão José F erreira da Costa. 
Antonio J osé de Amoi'im. 
Simão j osé da J..,uz. 
Miguel Antonio Dias. 
J osé Joaquim da Silva. 
Antonio de Mello ela Silva Pimentel. 
Nuno Freire Dias. 
Manuel Alves I{.ebcllo. 
Autoillo José de Vasconcellos. 
Antonio J qaquim Dua.rte e Campo~. 
Cesario Augusto de Azevedo Pereira. 
J acinto Anuibal ele Freitas. 
Mam1.el J oaquiin N epomuceno cia M:ota. 
Francisco Ah7 eS Hibeiro. 
Serafim de Almeida Cota, 
José Francisco Vianna. 
Ezequ-iel Antonio Diniz. 
J osé Maria Pinto ele Gouvcià. 
Antonio José Barbosa Junior. 
Antonio 1\1 aria ele Goes •. 
Ernesto Augusto Zuzartc: . 
Antonio F erreira de Gouveia Pimel1tel. 
J osé Bemarclino Fraziio. 
Diogo Antonio Palmeira· Pinto. 
Antonio Luiz Nogueira e l''reitas. 
João de Freitas e Almeida. 
Acacio Alvares de Araujo. 
banicl 8otcro Caio dos Santos. 
Joaquim J os6 de "l iranda. 
João Antonio clé MiraJlcla. 
Antonio Joaquim Ntmcs ele Vasconcellos. 
Luciano Lopes Pereira. 
José Braz de Lemos. 
Antonio José P ereira de Magalh!tes . 
J osé Manuel rreixeira: de Cà1'valho. 
José Cnetano ela nil.ra. 

Terceira éoinpnnbia. 

Alferes 

Antonio Aug usto Picalüga. 
Pi'imCiro sr~rgcnio 

J oão Gualberto cld Fina Cabral. 
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Francisco Antonio Rezende. 
Manuel da Cunha P aredes. 

Furriel 

l\Januel F eliciano da Costa e .Almeida. 

Cnbos 

Antonio da Costa Paiva. 
José da Costa Pereira Duarte. 
Manuel José Garcia. 
Manuel Severino Avellar. 

Anspcçndas 

Abilio :Manuel de Sousa Coutinho. 
Uemardo Coelho do Amara]. 
José Sevei·ino de Avellar. 
Manriel Anacleto do Valle Portugal. 

Soldados 

Antonio Luiz Dolll'aclo. 
Alexàndre J osé Soares Velloso. 
André Braz Cbalreu. 
Egydio Honorato Silveira do Couto. 
Francisco Antonio Lopes Cardoso. 
Francisco José ele Oliveira Queiroz. 
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J oil.o J:>edro de Almeida Pessanlw .. 
J oaquim Augusto Xavier ela Silva. 
J oaquim Antonio Teixeira. 
Joaquim 'l'homaz ele Bl'i to. 
José Estevão Coelho de .Magalhães. 
J osé Maria Araujo e Campos. 
J osé Maria de Lemos. 
J osé Pereira Junior. 
J osé Hodrigues Prego. · 
J osé Pedro Mendes de Sousa :Machado. 
Manuel Hibeiro Dias Guimal'iics. 
Matheus Severino de Avellar. 
Antonio Xavier Pinto cl l}. Silva. 
José Antonio Affonso Dias Venciros. 
Manuel J osé Mendes L eite. 
Francisco Xavier ele Brito. 

· J osé da ::lilva Neto. 
J oaqu im Hodrigues ele Cilmpos~ 
Antonio de Abreu Couceiro. 
Adelino Figueiredo Pimentel c Lima. 
Antonino J osé Hoclrigues Vidal. 
J oão Antonio de Carvalho e Oliveira. · 
Manuel Pinto de Carvalho. 
Joaquim Antonio Arantes F aria. 
Ignacio ~osé de Almeida. 
Alexanç1re Xavier Freire. 

Secretaria ele estado elos negocias elo r eino, em 23 de julho ele 1828. = Gas
pcw Felicianà de Montes. 

Aviso 

El-rei nosso senhor det ermina que v. s.3 expeça as mai.' positivas ordens aos 
differentes magistrados territoriaes seus subordinados, para que vigiem escrupulo
samente os officiaes militares resiclentes nos seus districtos que tornaram parte na 
r ebellião, e que, por se ter em apresentado, gosaram elo regia indulto, ficançlo só
mente dernittidos elos seus postos ; devendo os mesmos magistraclos proceder logo 
a prender ( clanclo depois conta por essa intencle'nci?-) quaesquer de entr e elles que 
clerem n<?vos motivos, ainda que leves sejam, de se considerarem peri gosos á se-
gurança e tranquillidacle publica . . 

D eus guarde a v. s.a Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 2L1 ele julho 
de 1828. = Lzdz de Paulct Furtctclo de Cast1·o do Rio de lJ!Ienclonça .= .Sr. José 
Barata Freire ele Lima. 

Oflicio 

(N. 0 8) 

111.mo e ex :mo sr.-V. ex.a eleve hoj e estar, por minhacorrespon.clencia, ao facto 
ela minha maneira cl.e conduzir aqui os negocias: em quanto se não sabia do re
sultado da guerra civil em Portugal assentei eu não tocar na materia relativa aos 
direitos ele sua magestacle como rei, a :6m ele não indispor para com este governo 
a pessoa ele sua magestade, e reservar assim um meio de negociação, no caso ele 
poder o rebelde partido ganhar algurna ascendencia em Portugal, e não quiz pois 
dar motivo a · que este governo n' esse caso reconhecesse a r egencia do Porto'; foi, 
portanto, o :meu trabalho todo desàcreditar o P almella aq11i , c seu partido, e fazer 
sentir a este governo que de modo algl'lm se devia ir de accorclo com o rnarquez 
em r econhecer uma r egencia revolucionaria, como este marqttez t inha feito e creio 
snppor fariam as nações. 

Logo, pois, que a revolução acabou, e que eu vi a sua magestade seguro no go
verno e que depois vi a declamr;ão dos t1·es estarlos e a acceitação de sua mages
tacle, assentei ser a qccasião de me de smascarar, e t ive uma conferencia com 
mr. de Neuville, por não ter podido fallar com Ia Ferronay,s. 

Para pôr a v. ex.a bem ao facto ,d'ella, transcrevel-a-hei textualmente aqui. 
Entrei no gabinete de mr. de N eu vil! e, que me disse : ((Os negocias eni Por

tugal vão bem ; a ;Europa já retirou os embaixadores )I. 
Res1)oncli-Ihe que isso já se esperava. Cont.inuon mr. de Neuville : «A legitip1i-
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dade é uma só; o rei succede a seu pae, esteja onde estiver; o acontecido em Por
tugal é, pois, uma usnrpação ; a minha opinião seria fazer marchar sobre Lisboa 
os vinte mil francczes que estão em Hespauha». 

A isto respon.di: «Á legitimidade é garantida pela santa alliança desde 1815, 
mas as legitimidades dos soberanos nas differentes nações são segundo as leis fnn
clamentaes de cada uma; e o direito publico europeu do XIX seculo não pócle des
truir o direito publico particular de nação al~;>·nma, e anterior de seculós á santa 
alliança; alem de que eu abstenho-me ela qnestão para com a Europa, e digo a 
mr. ele Neuville que em P ortugal hoj e é o senhor D. Miguel I o seu rei ele facto 
e ele direito». 

!VIr. de Neuville disse-me: «0 imperador elo Brazil vem em oito dias». 
A isto não pude deixar ele me rir, e respondi que nem vinha, nem podia vir, 

c se vier ;reconhecerá então que o seu partido hoje em Portugal é mui pe
queno . 

Acabei, perguntando a mr. de Neuville: «Por que meio pretende a Europa 
conciliar-se com Portugal? >J 

Respondeu-me que propozesse eu o meio. 
Disse-lhe qlLe não es tava auctorisado para propor meios, que sua magestacle 

sómente trataria com as potencias como rei, pois jamais cederia elos seus direitos; 
debaixo d'esta concliçao, Portugal ele certo muito estimaria estar em perfeita har· 

- monia com os outros estados ela Europa. 
A~sim finalisou este dialogo . 
Advirto a v . ex . a que este ministro é inimigo capital de sua magestade, desde 

que esteve em Portugal, e nos tem feito um grande mal. A opinião ele la Ferro
nays é como a dos outros diplomaticos quanto ao casamento, como já a v. ex. a 

participei . 
Is-so, porém, sendo objecto ela pessoal vontade e escolha ele sua mages taele, não 

é materia em que eu possa dar opinião; limitando-me, pois, a dizer o que posso 
saber do modo de pensar elos outros ministros e elos seus respectivos gabinetes. 

Os jornaes ele 21 elo corrente, trata~do elas sessões elas camaras inglezas, re
ferem as declarações de sir \ iV ellington e lorcl Ahercleen, ministro dos negocias 
estrangeiros, r elativas a Portugal; estes ministros cleclarara.m que a Inglaterra nãcJ 
se eutremetterá nos· nossos negocias internos, e que espera decisões do imperador 
do Brazil sobre os acontecimentos ele Portugal; o miuisterio inglez está muito a 
nosso favor, e o que está mais contra nós é o ministerio fra.ucez . 

Sei muito particularmente que o Gameiro escreveu aqui ao Barbosa, dizendo 
que já não contava com o auxilio iuglez a favor elo imperador. 

O dinheiro com que em Lomlres se pagava o jul'o elo empr estimo portuguez 
a cargo elo Brazil, applica-o o Gameiro para pagar aos empregados n,as clifferen
tes côrtes ela Europa que adheriram ao plano elo Pa.lmella e deixaram ele reconhe
cer o governo de Lisboa·. 

D eus guarde a v. ex. a Paris, em 24 ele julho de 1828.- In. mo e ex. mo sr. 
visconde ele Santarem. = Conde ela Ponte. · 

P. S. Remetto uma felicitação dlrecta a sua magestade, e ela qual a v . ex. a vae 
a -copia inclusa. 

Officio 

(Extracto) 

Rem etto a v. ex. a copia elo decreto em que sua magestacle catholica concede 
um mez aos rebeldes elo Porto para se demorarem em Galliza, e ao mesmo tempo 
dá as providencias para que os r ealistas voltem a Portugal; assim como eu estava 
auctorisado em mancl_ar abonar todo o portuguez <Í policia para lhes passar os pas-
saportes em quanto não for reconhecido .. . ..... . ........ .. .. . .. . · . · · · · · · · · 

Já em outro tinha dito a v . ex. a que Lima, no acto de apresentar o seu. pro
t esto, peclíra ser considerado como agente elo senhor D,. P edro, e que lhe fo1 res
pondido, que sua magestade catholica tinha cessado as suas r elações com a sua côrte, 
e que, portanto, nada tinha com o sr. Lima . 

. Os marquezcs ele Chaves aqui chegaram no dia 23 e partiram já para essa ca-
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pita!, tendo s!\mente um dia ele clemont n' esta; foram comprimentar a suas al-
tezas, que lhes fizeram todo o agasalho. · 

S.nas altezas ha muito que esperam uma carta para sua magestacle catholicn ele 
sua magestacle fidelí ssima, e por vezes me têern perguntado se mo tem fu.llaelo v. ex. a 

n'isso; sirva-lhe ele governo c dê-me as suas ordens . 
Deus gnarcle a v . ex . a lVIaclriel, 26 ele julho ele 1828. - Ill. 1110 e ex. mo sr. vis

conde ele Santarem. = Conde ela Ji'igueiq·a. 

Docun•ento a que se refére o officío supra 

Sin e~bargo de estar previniclo por r eal órden ele 21 c1e' mayo último, que 
desde aquella fecha ·no entrase en Espana nÍ11gun portugués que quisiese rcfu-

, giarse a ella cualquiera. que fuese el partido que seguiesc : . atenclienc1o el-rey 
nuestro seiior a la estraorc1inaria e imprevista ocurrencia ele haber entrado eu el 
reyno de Galicia cnatro 6 cinco mil bombres ele aquella nacion que forma:ban el 
ejercito ele Opm:to ó clepenc1ian de b jtmta ali creada, ha veniclo SLl majestacl cn 
a1wobar, conformanclose con el clictámcn ele su consejo de ministros, el accidental 
asilo que el capitan general de elicho reyno conceclio a estos estranjeros fugitivos 
y las demás disposicioues que toma en consec'uencia: pero considerando qne un 
numero tan considerable de portuguéses militares no pueden existir sin peligro Y 
sin incomodiclad dei reyno vicino, que hasta el presente ha estado en dis.corclia; é 
su soberana volnntac1 que los llegados ele Oporto se alcjcn de las fronteras y pue
dan conservarse precisamente en el reyno de Galicia y no en otro ninguno ele Es
pana bajo las 11rovidencias y di sposiciones ele seguriclacl y policia que acuerc1e el 
capitan general durante el preciso y perentorio tiempo ele un mes dentro ele] cua,l 
han ele salir ele Espaf:ia todos inclispensablemente sin ningnna escusa, sepnranclose 
los oficiales ele los sargentos y cabos, y estos ele los solcbclos á larga e inco~n:
nioablc distancia, y snministrandose unicamente durante . clicho mes. a los imhvl
duos que ü1eron ele aqnel cuerpo de tropas y no ele otra cbse qualquiera que sea 
s.n gmduacion la racion que se c\a al soldado espafiol sin otro ningun auxilio. 

· Iguwlmente se ha: servido mandar su majestad que desde .esto mismo mo-
-mento se espiclan los pasaportes a los clemás 11efugiaclos portugueses que se halla.n 
en los depó.~;itos con 'la precisa condicion ele atravesar la Espana indivicluahnente 
y sin armas, so pen~ de sufri r arresto y prision si con ellas se los hallase antes 
de entraren Portugal; en inteligencia de que estos portugueses ante1·iormente re
fugiados podedn a st~ voluntacl conserYarse ó saliJ: para sn país ú otro que 
ç11g:m segun les convenga con tal a que no us(,')n armas, y que cleban usar cn el 
persibo de los auxílios · que liasta a hora se les smninistl'::L\1 desde el momento que 
~e e('l_piçbn los pasaporte(:l. 

Nota 

:Mr, le ba,ron:- Les mêmes factieux qui ont pa1juré1 et qui se sont cou
stitué en état de rebellion contl·e sa majesté tres-ficlele le roi de Portugal D. Pe· 
elro IV, ayant, pour convrir ·1e crime ele parjure et ele révolte, elitrepris de 
faire révoquer en doute l'autorité légitime de sa elite majesté, qui a été solenn_el· 
lement reconnue par tontes les puissances en général et par la nation portuga1se 
en particulier, eles le moment clu cléces ele sa m~esté le roi D. Jean VI, et cette 
même faction ótant déciclée à mettre le comble à ses crimes, en faisant pronon~ 
cer par une partie ele ses complices, réunis en comité public, -sons le nom simu,le 
de-s anciens trois états clu susclit royaume, la clécbeailee eles clroits héréditaires 

· et improscriptibles ele sa m~"0 esté le roi D. Pedro IV à la couronne clu Portuga!, 
le soussi.gné, cha~·gé provisoirement eles affa.ires ele sa majesté l'empereur clu Bre
sil à b cour impé:t,-1ale ~1e Vienne, a été autorisé à donner connaissance à S. E. 
rpr. 1~ baron ç1e Villa Secca, envoy~ é'f{traordinaire et ministre plé11ipotenciaire de 
sa majesté tres-fidele le roi D. Pedro pres sa ma;jesté impérialc et royale apos
toliqne, eles actes qui çon:;;tatent l'e:x:iste11ce réelle eles susclits clroits héréc1ita~res ; 
?-vant et apres la signattaye d~t traité dn 29 avril 1825, par lequel sa ma:J este 
le roi Jean VI a rénoncé la couronnc clu Brésil en favem de son fils aí:né (sa 
majesté l' cmperenr D. Pech·o). 
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Cos · ~wtes , auxqúcls L. E. mr. lo marqui_s ele Rezende, et son honorable colle
g'tte mr. lo vicomtc ele Itabayane, plénipotentiaires de sa majesté l'emperem: du 
Brésil en Europc, se sont fait . un devoir de àonner la plus grande publicité, sont: 

P L'ordonancc cln D j anvier 1817, par laquelle sa rnajesté le roi J ean \TI a 
conféré à son fils ai:né (le prince.du Brósil D. Peclro) le titre de prince royal clu royaume 
nui de Portugal, ci.n Brésil et dos Algarves1 conjointement avec cehli ele «duo de 
Brnganée>J. • · 

2° La loi et édit perpetuei que le roi a r enclu à Lisbonne le même jour de la 
ratification clu traité du 29 aof'tt 1825, en dé-clarant formellement qu'il réconnais
sai t son fi.ls aíné D. P edro 1 dans la doublc qualité d'empereur clu Brésil ct ele 
prince royal dn PortugaL 

3° Une note o:fficiclle, par la,qnellc la ga1·::mt ie de cette succession en faveur 
de sa majesté l'empereur du Brésil a été demanclée à sa majesté britannique le 
7 clécembre 1817, par l'honorabl:e mat·quis de Palmella au 110m et par orclre ex
pres de sa m~~j esté le roi J ean VI. 

C 'est par snite ele tou·s ces actes que le fen roi n'a jamais accordé à monsei
gnenr l' infant D. Miguel le titre de princc royal. qLl'apparticnt exclusivement n.u 
1ils a1né et héritier presmnptif cl~ la com·onue cl{t Portugal. 
. Et puis que toutes ces pieces, consacrent ele la maniere la, plus éviclente et 
u réfragable, les .droits héréclitaires de sa majesté le roi D. P edro IV, et clévoilent 
aux: yenx: cln m-ondo tonto la perficlie ele la faction, qui a osé braver le dogme de 
la. légitimité à Lisbonne, le soussigné a l'honneur ele prier S. E. mr. le baron de 
Vi~la Secca, comme il le fait par la présente note, de vouloir bien porter à la con
nalssance de la cour les pieces ci-anne-xées 1 a:l:in qu' ellc puisse en aprécier la va
leur, et sentir toute l'horreur qui cloit ltü inspirar uue r évolte aussí criminelle 
qu'inattenclue. 

Le sonssig né saisis avec empressement cette· occasion ponr offrir à mr. le ba
ron çle Villa Secou ies assnrances rcspectneuses de sa plus haute considération. 

Viennc, ce 25 juillet 1828. -S. E. mr. le baron de Villa Seeca, envoyé ex
traorclinaire et ministre plénipotentiaü•e elo sa majesté le roi D. P eclro pres sa n1a-
j esté impériale et royale apostolique. = Le Clwvalie1· d' Almeida. · 

P.rocla•nação 

Á nação portngueza ·:-Não é como vosso r ei que agora vos fallo, pois mi
, ul1a abclicaçfl:o está completa: sim como pae da vossa legitima rainha, D. Maria II, 

e como seu tutor. 
A coacção em que esM meu irmão o infante D . Mignel, r egente cl'esses reinos, 

é a todas as vistas clara e manifesta : julgar o contrario seria offender sua lwnra, 
que eu julgo illibada, co:rn.sicleral-o traidor aos protestos feitos a mim, quando sen 
rei, P r eputaJ-o pc1juro ao juramento, que tão livre e ~spontaneamente prestou 
em Vieuna ele Austria c ratificou em Lisboa., perante a nação legalmente r epre- . 
sentada conforme ~ carta constitucional, que por mim vos foi offerecicla, e por 
elle e vós acccita, jmacla livre e solemnemente . . 

Uma facção desorganisaclora, debaixo elo pretexto ele defencl er o throno e o 
altar, trabalha incessantemente no meio elo desgraçado Portugal, a despeito de 
todas as considerações r eligiosas, civis e políticas; disputa os inclubitaveis e im
prescriptiveis direitos, pelos quaes a vossa rainha legalmente subiu ao throno ele 
seus maiores; domina o regente, governa o r eino; dissolve uma camara de depu
tados dignos e distinctos pelos seus merecimcutos; não convoca immecliatamente 
outra, na fôrma do titulo v, capitulo r, artigo 74. 0

1 § 4. 0 ela carta constitucional, 
;om manifesta usurpação elo poder legislativo; decreta uma junta para fazer novas 
mstnlCções para as eleições de deputados, ás ·quaes chama legaes ; estas não appa
r ecem, e ao contrario derriba ele um só golpe a carta constitucional, convocando as 
côrtes antigas, instituição já abolida pelo juramento ela mesma carta; lo?-Ya att~n
tac1os praticados contra cidadãos fieis a seus juramentos; consc?te e ate a:uctonsa 
que o corpo ele tropa., que devia velar sobre a segurança pubhca, commetta hor
rores na n1esma capital, a titulo ele defeza elo throno e elo altar. Até oncle a. des-
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graça é capaz el e conduzir homens incautos e fracos !. Ainda aqui não pá r a; louva 
solc1ac1os portuguezes, quando se insubordinaram contra seus cbefe's1 contra chefes li eis 
a seus j u1~amentos 1 tudo baseaclo sobre as duns ancoras principaes, throno e aJtar! Qne 
throno serú capaz de consentir que taes attentaclos se pratiquem? Que religião mau· 
clar{~ e:xecntar similhantes procedimentos até contrn. a decencia e clécoro de familias 
h0nestas e clistinctas? A h! portuguezes! A que ponto chegou a vossa desgraçada 
patria dominada pelo fanatismo1 hypocrisia e despotismo ! Se fo sse possível vos
sos maiores levantal'em- se elas sepulturas1 ellcs tornariam repentinamente a cair 
mortos, quando vissem o berço ele suas victorias transformado em theatro ele hor
rores. ! 

Vós sois dignos ele melhor sorte i na vossa m~Lo esU~ a vossa felicidade, ou a 
vossa total perdição . SegLli os meus conselhos1 portnguezes1 elles vos são dados 
por um coração philanthropico e verdadeiramente constitucional. 

É tempo ele abrircles os olhos, e de vos tmircles todos para sustentar o jura
mento que prestastes á carta constitucional e aos direitos ela vossa rainha. Fa
zendo is:to 1 vús não só salvareis a patria.1 mas tambem a meu irmão, defendendo o• 
verdadeiro throno1 e a verdadeira r eligião catbolica apostolica romana, conforme 
o modo por que a jurastes r:;nstentar. Não deis, porfuguezes1 uma victoria aos 
inimigos dos governos monarchicos constitucionaes, elles desej am ver pl':lijuros col
locaclos sobre os thronos, para reforçarem seus argumentos contra taes fórmas de 
governo; longe de mim reputar meu irmão pe1juro ou traidor i elle está sem du
vida alguma coacto; e eu como ta.l o considero e o consiclerarei1 emquanto os che
fes elo partido desorganisaclor não sairem de Portugal. Snstentae1 portnguezes1 a 
carta constitucional ; ella j amais foi estrangeira, foi-vos dada por um rei legitimo i 
que males vos trouxe? A liberdade, ele que só tínheis promettimento. Sim, portu
guezes1 regae com vosso sangne a arvore ela liberclacle, e vereis como ella ha ele 
florescer entre vós, fructicando a despeito ele todas as intrigas e inachinações . Não 
consintaes que ell a seja offenclicla eom golpes ele perficlia c de traição á patrüt, 
que j az opprimicla debaixo elo jugo do mais feroz despotismo. Vós sois um povo 
livre, formaes uma naçfLo independente; que espcraes? Os governos ela Europa 
sustentam a -legitimidade ela vossa rainha, pelejaé por eUa, e por a carta consti
tucional i não· tcmaes obstacul-os1 vêcle que .a causa que ides cJefencler é a ela jus
ti ça, e que para sua clefeza estacs ligaclos a um juramento. A presença ele vosso 
regente não chega a verdade; fanaticos hypocritas1 homens clesmoral.isaclos e eles
patas lh'a offnscam i e o risco imm.inente em que estú sua viela o faz submetter a 
esta facção1 que jamais igual tem apparecido entre o povo portngncz1 que clescle 
o principio ela monarchia foi sempre tão livre, quanto -o comprovam as paginas ela 
hi storia. Segui o exemplo elos antigos portugnezcs1 approximae-vos elo r egente,. 
fallae-lhe mui clara e r espeitosamente1 como aquelles falJaram ao senhor r ei 
D. Affonso lV, c dizei-lhe : «Senhor, pelo caminho que vossa alteza se deixa 
guiar, .inevitavelmente se precipita no maior elo todos os abysmos; governe-nos 
confo~·mc a ca~-ta constitucional, que vossa alteza e nós jurámos, e saiba que UllÍ

CaJ:Ilente d'c;;te modo legitimo é que nós o queremos» . Se assim o praticardes , 
ve~'eis que elle, achando d'este modo os portnguezes dispostos a sustentai-o como 
rege:r).t e · constitucional, sé evadiní {~ tutela vergonhosa que o domina, e que quer 
leva~· ao p:recipicio1 cl'oncle jamais poderá saír com honra, e que vindo lançar-se 
em vossos b~·aç.o s , a fim ele governar conforme a lei-, fará a vossa felicidade. Soc
co~'l,'ei-o, portuguezes1 aliás, elJc c vós sereis victimas ela anarchia; minha conscien
ci~ esM. livre c\e remorsos1 expnz-vos a verclacle1 se a quizercles seguir, sereis fe
lizes, ao cont~·ario vereis o collo elo mais acrisolado despotismo le v~mtar-se entre 
Y·ÓS1 paxa nm)ca mais poder ser esmagado. 

B:~o c\e Janc.iro, 25. ele julho ele 1828. = PEm,o, IMPERADOR. 

FIM D O T OMO IV 
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Officio do mru:quez de Palmclla ao conde de Villa Real, áccrmt da partida das tropas bri-
t.annicas c do projccto ele casamento de cl-rei D. Pedro IV- 1 de março . . ...... .... 288 

Excerptos de alg nm as _cartas de sir Frec1Qrick L[Lmb para o conde de Dudlcy, informan-
do-o das occorreucJas em Portugal-! e 2 março . . .... . ....................... . . 289 

Discmso de fclicitaçã.o recitado perante o infante D. Miguel por Manuel José Maria da 
Costa e Sá, em nome da academia real elas sciencias - 1 de març.o . ....... . ... : . ... 290 

Resposta do regente ......... . . ...... .. ...... : . .................. .... .. . .......... 280 · 

IV 
Preliminares do processo contra as pessoas envolvid as no movimento que se ficou chamando 

a A1·clwtacla ....... .... .. . .................... .. ..................... . ....... 291 
Auto para corpo de delicto lavrado na corregedoria do bairro do Rocio-28 de julho de 1827 291. 
Sumrnario respectivo- 30 de julho de 1827 ..... .. ......... .. .... . ................... 292 
Aut.o para devassa - 31 de julho ele 1827 . ........ . . . .... ... ............ . ......... .. .. 293 
Despacho de pronuncia - 14 de setembro de 1827 .. . ............ . ......... ... ........ 293 
Auto para corpo do delicto formaao na corregedoria de bairro dos Romular cs - 28 de ju-

lho ele 18~7 ..... . ..................... .. ....... ..... .... . . .......... . .. ...... 294: 
Summario correspondente- 28 de julho de 1827 ............ . .. . ..... . ................ 294 
Auto para devassa - 31 de julho de 1827 ...................... . ...... . ..... . ..... , . . 295 
Despaeho de pronuncia - 9 de outubro de 1827· .. .... .. .... . ........ , ............... .. 296 
Officio do pro•mrador da corôa a um dos secretarias da mesa da camrtra hereditaria., trans-

mittindo-llic os traslados das culpas que recebêra para promover a accnsação de qua-
tro pares elo i·eino pronun~il:dos- 2 de fevereiro ........... .. .... ........ . ........ 296 

Accusaçao a que fe r efere o oihc10 supra ............... . ... . .. .. ... ... ... . ....... . .. 296 
OH-icio do marqucz de Tancos a i:)ebastião José Garcia Nogueira, clcprecanclo, ele ordem 

ela camara dos pares, que nomeie um dos escrivães do crime da côrte o casa para 
exercer identicas fnn cções no processo alludido -4 de fevereiro .. .. . .... . ....... . .. 29G 

Officio ele i::lebastião José Garcia Nogueira, lJarticipanclo que o escrivão nomeado é o do seu 
cargo, Caetano Machado de Matos- 4 de fevereiro .... .. .. ...... . .. .. . ........... 297 . 

Oflicio elo marquez de Tancos a Lucas da Silva Azeredo Coutinho, provcnindo-o de estar 
designado o dia 7, pelas onze horas da manhã, pm·a a munara se constituir em tribunal 
ele justiça - 5 de fevereiro . .. . ....... . .......... : .. .... .. ........... . . . .. . ..... 297 

Officio do sobredito marquez a Sebastião Josó Garcia Nogueira, remcttenclo um requerimento 
· ele Caetano l\1achaclo dé Matos, em que pe.cle lhe seja lJcrmitticlo fazer-se snbstitnh por 

seu illlw, Antonio Caetano Machado para escrever nos processos elos pares, em consc-
qucncia ele doença- 6 ele fevereiro .... ....... ................... . ...... ........ 297 

Requerimento a que se refere o officio anterior . .... .. ....... _ ..... . ........... : . ..... . 297 
üHicio em que o corregedor elo crime ela côrte c casa allega serem attcncUvcis as cansas ex-

postas pelo seu escrivão- 6 âe fevereiro . . . · ........................... . ..... . .. . 298 
Aeta da primeira sessão da camara dos pares fg:rmacla em tribunal de justiça para o julga

mento do arcebispo bispo de Elyas, marquez de Fronteira, conde dtt Cunh(l. e conde ela 
Taipa-7 ele ~·evereiro ....................... . .. ............. ... ...... . ....... 298 

Autuação feita por Antonio Caetano Machado aos pares prouuuciados - 7 de fevereiro (nota) 298 
Aviso do secretario da camara ao escriv ão do processo, para que notifique os mesmos pares 

a comparecerem no dia 9, e cumprimento de similhante ordem -7 ele fevereiro (nota) 300 
A c ta da segunda sessão - 9 ele fevereiro ..... . ..... ..... ..... . ...... ... .. . . ..... . . .. 300 
l..lrclens para serem notificadas as pessoas que clcpozeram na dovas~a, e resposta do prior pro-

vincial do convento de S. Domingos de Lisboa - 9, 13 e 18 ele fevereiro· (nota) . ' .. ... 302 
Acta da terceira sessilo- 12 ele fevereiro .................................... . ....... 304 
Corresponclencia :\cerca das Hotificações ele testemunhas -11 c 12 ele feycreiro . ...... . . . 305 



863 

A c ta ela quartrt r:;essil.o - Ú Lle fevereiro . .................... . ............ ... .... . . . 312 
Acta da qninta se."são -14 de fevereiro .. . ........... . . . · ... . ............ .. . . . ...... 318 
R equeriment() dirigido {1. camanL hcreditaria ]JCla testemunha Man,ucl J oaquim Franco Que-

rio!, queixamlo-se dos insultos que r ecebêra á saída do palacio onde o tribunal func-
ciona ... .. .. . . . . . . .... . . . .......................... . . ... ... . ... .. .. . .... . ... 318 

Oflicio do rnarqucz ele T ancos a José Freire ele Andrade, remc.ttcnclo o requ erimento supra 
para o governo providencia.r na manutenção el a ordem -14 ele fevei·eiro .. . . .. ..... . 324 

Aeta da se:xta sessão - 15 ele feyer(Jiro .......... . .. . . .. . ...... ... .. . ...... . . .... .. .. 325 
Requerimento de Miguel. Ribeiro Franco, commandantc da guard-a de' honra á camm·a em 

13 do dito mez, contestando as arguiçucs ele Franco Queriol - 14 ele fevereiro . . . ... 325 
Acta da setima sessão - 1G êlc fevereiro .. . .. . ... . . . . .. ...... . .... . ............... .. 329 
Rcquerime~to elo arcebispo biS]JO ele Elvas, pedindo que se notifiquem a comparecer perante 

o tribunal as suas testemunhas ele c1efeza . . ..... . ............. . .. .. . . ... .... . . ... 334 
Ordem e cumprimento ele notificação ás t estemunha designadas -18 de fevereiro (nota) .. 334 
Acta ela oitava sessão- 21 ele fevereiro . .. , ........ . ................ . ... . ....... . ... 335 
R cs1Josta elos ministros elos 11 egoCios ela justiça c da guerra aos o:lficios que a cama.ra lhe 

ma.uclou dirigi!· sobre o reque1·imcuto de Franco Qucriol - 15, 16 c 18 ele fcyerciro ... 335 
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Aviso elo mini ~:tro dos negocios da justiça para P j uiz do crime do Porto, env iando COI)ia 
do decreto anterior, a fim de lhe dar prompta execução - 6 de outubro de 182~ ...... 3!)1 
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fonbe a <"arta r cg-ifl; ele 2 ·de maio de 182G, e ordena que o reino ele Portuga,l seja go
vermtdo em nome ele]). Mt-~;rín li - 3 de março . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 

Carta dir ig ida pelo mesmo sober<~.no a seu irmão o infante D. Miguel :í.ccrea do sobredito 
acto e dando -lhe conselhos a.migavcis quanto a.o modo de proceder- 3 de mar\-O .... . 4 70 

Officio ele José Gui lherm e Lima a C:mdiclo José Xavier, informamlo-o ila impressão que 
procluzíra em Madrid a noticia de ter o infante D . Miguel assumido a regcncia elo 
reino de Portugal-4 de marco .. : ... . . . ... . . . ............. . .. . . . .... . ......... 471 

Officio do marquez ele Palmella a Candido José Xwier, participando o proximo embarque 
do m.nrqnez ele Barbacena em clireifnra ao Rio ele Janeiro, cujo diplomatn., segundo 
consta., d iscutira em Vienna um tratado entre Port.ugal c o Brazil- 5 ele março ..... 471 

Officio do conde ele Villa Real ao mnrqnez ele Palmella, cornmunica.ndo o que se 11asdára 
com. sir Freelerick L am b e o general Clinton para demorar ainda no territorio portu-
guez as tropas inglezas - 8 de ma.rço ...... .. ... .......................... . ..... 472 

Offic io ele João Baptista Moreira a. Candido Jo~é Xavier, remettenclo a nota circular do 
marquez de Aracaty, minist.ro elos negocias estrangeiros elo imp~rio do Braúl, em que 
lhe dá eo11hecimento elo decreto de 3 ele mn,rço, e respo$ta clp cli plumata }JOrtugucz -
10 el e março ........ .. ....... . ............... . .. ......... . .. ... . . ........ . . . . 473 

Notas a que se r efere o oflirio supra - 4 e 7 de março ....... . .... . ..... . .... . ... . . . .. 473 
Carta do embaixa.clor britauuico, em Lisboa, ao con cle de Dudley, soLre as r ecentes exone

r àções ele governaclores elas províncias e yarios commandantes de corpos do exercito 
portuguez - 12 de março . ............... .. . .. . .. .... ... . . . ... . .. . . ... .. . .. . ... 474 

D ecreto deroganclo o de 7 de ag-ost,o ele 182G, que rstabelecia a fórma das eleicões de depu
tados, e incumbindo mna jmlta presidida pelo bispo de Vize u p!~ra. organisar novas in-
strucções - 13 de março .... .. ......... . . .. . .. .... ... . .... . .................... 475 

Ordem do dia ao exercito, assignada pelo conde elo H.io Pa,rclo, declaraudo serem falsos os 
boatos aterradores sobre o futuro destino elos soldados, porém qt'te o infante regente 
será !oexo_J_;a.vel com os militares cuja condnct~t não se coaclnne á olJedieneia p1·escripta M 

na !01 -lo ele março . . ....... .. . . ... .... .. .............. . . . ............... . .. 4t6 
Oflicio elo ma.rquez ele Palmella. ao conde de V i !la HPal, r~gradecenelo ser conscn'aclo na em-

baixada ele Londres e cbllClo noticias da rainha D . Maáa li - 15 de março . ... ..... . 476-
0fficio da mesma p:roceLlcHcia c p:ua o dito clcsLinatarío, re l a.tiv~Lmcute ú demora das tropas 

1 No Di.a1·io da ca.m(t1'a está a Un-ta de 20 quando se refere ao oJlicio do romcssn, c assim trauscreYemos iuaclverthla.· 
mente, mas é: CITO iudnlJit.avcJ. 
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ing·lezas em Lisboa, al.JLlicaç.ito üc D. Pech o IV c conscqncntcs negoc iações com Aus-
tria c Gran-Bret anlm -15 de março . . ...... . ................................... 4!7·7 

Of:Iicio de Nm1o Barbosa üc Figueiredo ao conde de Villa Real, pcclinclo-lbc que tra.nsmitta. 
a D. Miguel as suas felicitações por ter assumido a regencia elo reino -17 de .março 478 

Carta regia que o infante regente dirigiu ús cam?.ras ela ilha da Horta (assim como a to-
das as ontras municipalidades) ácorca dos tll timos actos pol íticos -18 ele março . . ... 478 

Cvrresponeleurüa concernente ao sobreél ito assumpto- 24 de março e 30 de abril (nota) ... 479 
OA-icio de Luiz Antonio ele Abreu e Lima a Cancl iclo J osé Xavier, congratulanclo - ~e pela 

chegada do infante D. Miguel á côrte ele Lisboa- 20 ele março ... .. ... .... . ....... 479 
Aviso do ministro elos negocias el a justiça ao intendente geral da policia, determinando que 

sem prrda de tompo envie quaesquer informações sobre o procedimento csca.uclaloso el e 
alguns magistrados terri toriaes conui ventes na alteração do socego publico -18 ele 
março ... . ... ... ... . .. ....... . . ... . .. . ........................ . .. ... . ....... . . 480 

Officio do marquez ele Palmella ao conde ele Villa Real, referindo a m:.í impressão que pro· 
cluzil'am em L ondres as recentes noticias de Lisboa, e remettcnclo copia elos projectos 
de tratados entre Portugal c o Brazil (um sobre a separação IJerpetua elas duas corôHs, 
outro de commercio), artigos acldicionacs ao primdro elos ditos accordos, etc. - 19 de 
março ...... . . . . . . .. . . .... . . . ... .. .. .. . . .. . .. .... . . ...... _ . .... . .. ... . .. ..... . 480 

Documentos a que se refere o officio supra .. . .. . ... . . .... · ...... . .. .... ........... .. .. 482 
Officio do embaixadol' portuguez na côrte de Londres, continuando a informar o ministro elos 

negocios estrangeiros sobre factos políticos- 20 ele março ... ... . .. ... . . ........... 484 
Decreto em que o inf~wte regente manda admittir na guardft real ela policia quaesquer vo 

Juntarios, ainda sujeitos ftO recrutamento da primeira linha, para assim se completar 
a força cl'aquclle corpo - 21 de março . .. . .... . . . . .. ..... . . . . .... ... .. . ... ...... . 485 

D espacho ele visconde ele Santarem ao barão ele Villa Sccca, pondo-o ao facto elos aconte
cimentos de Lisboa depois do regresso elo infante D. Miguel, e ordenando-lhe que so
licite uma conferencia do príncipe ele Mcttemich, pa,ra clcsn.neccr as infundadas in
formações recebidas em Vienna com respeito á política do governo do regente - 22 de 
março .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 

Nota de sir Freclerick Lamb ao conde de Villa Real, l'Cferindo-se ~• boatos el e revolta e1:h 
sentido opposto aos solemnes j uramentos el o infante D.Miguel, e pedindo garantia para 
os subclitos britannicos, de modo que não soffram perigo suas pessoas e propriedades -
13 de março .. . . .. ...... ... ....... . . . . . .. . . . ..... .. ...... .. ..... . ............. 489 

Traducção da dita nota .. ......... ..... . . ....... . . .. ..... .... . . ... .. . . .. .. .... . ... 489 
Nota do conde de Bombclles ao mesmo ministro sobre os ditos projectos ele suulevação ... 489 
Nota do visconde de Santarem, como rosposta á do embaixador inglez, acima alluclicla, 

declarando não constar offi.cial nem particularmente quaesquer conluios, e remet· 
t endo-lhe outra de D. Ma.nucl de ::lalmon, concernente aos portuguezcs refugiados em 
Hespanha - 17 ele março . ..... ... ............. .. ............. . ................ 490 

Nota a que se refere a anteri or -10 de março .. .. .............. . ... .. .. .... . .. ....... 490 
No'ta dirigida pelo ministro elos negocios estrangeiros ao conde de Bombcllcs, respondendo 

á sua ultima - 17 de março ...... . . ... .. ... . .... .... .... . .......... . .... .... . .. 491 
Aviso elo ministro dos negocias ccclesias ticos e de justiça, ordenando ao conegcdor da co

marca de Coimbra (assim como a outras auctoridacles) que proceda a rigorosa averi
guação sobre os auctores elo crime perpetrado proximo de Conclcixa contra os lentes 
commissionados IJela universidade para felicitarem o iuf~nte regente- 22 el e març.o .. 491 

Ordens elo dia publicadas pelo quartel general do partido do Porto, quando Francisco Sa
raiva da Costa Refoyos entregou o respectivo governo elas armas e· Gabriel Antonio 
Franco de Castro o assumiu - 22 ele março .. . ... . ... .. . . ... . .. ... .. ......... . ... 492 

Carta ele si r Frederick L amb ao conde ele Duclley, sobre occonencias políticas em Lisbo.a-
22 de março . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 

Officio elo visconde ele Santarem ao ma1·quez ele Palmclla, ácerca elo que se passára entre o 
· infante regente e o embaíxaelo1: britannico, n'uma audiencia solicitada por este diplo-

mata - 1 ele abril . . .. . . .. ........ . ..... . .................... .. ...... . .. . . . . . . 493 
Despacho elo dito titnlar para o mesmo funccionario em Londres, respondendo á sua con es. 

ponclencia official c dando-lhe novas instrncçues - 5 ele abril ......... . . . ....... . . . 493 
Despacho do príncipe de Metternich. ao conde ele Bombclles, concernente a negocias polí-

ticos de Portugal -7 ele abril .......... . .... .. ... .. . . . ..... . .. .. ..... . . ........ 495 
Circular dirigida por D. Alvaro ela Costa de Sousa de Macedo ás camaras elo reino, inci-

tando-as a acclamarem rei o infante D. Miguel - !) ele abril .. . ...... .... .. ... . .. . . 496 
Minuta que ac.ompanha a dita circular . . .... .... .. ... .. ... . .. . ; . ... . . . . . ..... .. .. . . . 496 
Ordem do dia de Ga,briel Antonio Franco de Castro, clissolvcndo, em conformidade de um 

aviso ele secretaria ele estado elos negocias da guerra, os corpos existentes na cidade elo 
Porto sob a denominação de voluntarios, e de que eram commanclantes Manuel Gomes 
dos Santos, J oão J osé Pinto e Manuel Antonio Mendes - 10 ele abril ...... . .. . . .. . 4!)6 

- Av iso ~le J osé Ba,rata Freire ele Lima, novo intendente g~ral da policia, a todos os corre
gedores de comarcas, para que por meio ele ecl itaes convidem o publico a cooperar na 
manutenção el a boa ordem, conforme os desejos ele sua alteza - l 9 de abril ...... ... 497 

Officio elo marquez de PalmelJ.a ao visconde el e Santarcm, sobre a conferencia que teve com 
lorcl Duclley, a quem leu o despacho relativo á política do infante regente e causas ele- · 
rivantes -11 de abri l . . ... . . .. .. ........... . . . . . . ...... . . ... . .. . . . ... .... .. .... 49.7 

DocumentaR (tres) que acompanham o sobl'cdito officio- 5 e 8 de abril ............. . . .. 490 
Officio do barão de Villa Sccca pfllra o ministro dos negocias estrangeiros, informando-o Lln. 
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Hl:t cntrcvitita com o príncipe (lc l\Icttcmich c Otttro8 assumptos diplomaticos - 14 de 
abril . ....... . ............. . .... . ..................... . .. . . . . . ........ . . . ... . 499 

O lücio elo marq uez de Palmella lLO v iscomlc de Santa.rcm, rPmcttcudo copia das notas que 
dirigiu aos condes de D uc11ey e Mnn!'ter, com o ilm de obter de sun m~gestade bri
tannica audiencia para a entrega de c:utas elo infante regente de Portugal - 16 de 
abril .. .. . .. . .. ... . ... .. .... . .... . ..... . ..... . ............. . . . ....... . . .. .... 500 

Kotas a que se re fere o officio supr a - 16 ele abril. ..... . .......... . ... , . .. . . . ..... . . . 501 
0/:licio do marquez ele Palmella ao visconde ele Santarem, referindo-se á Íllll)l'essão favora-

vel que produzíra no espiri to ele sir F redér ick L amb ll. declaração fe ita pelo infante 
D. Miguel ue estar resolvido a manter a carta e seguir as estipulações consignadas 
nas conferencias de Vienna - 16 ele abril. . . ... . ..... . ... .. ...... . .... ....... . . . . 501 

0/:licio ela roesm:L proccdcnria c pm·n. o dito clestinatario, llcerca ellts ordens que \ão expe
dir-se, a fim das t ropas lJI<tannicas retirarem das fortalezas da barra de Lisboa -16 
Lle abril ... . . . .. . . . . . .. . . . .. .... . ....... . .... .. .. . . . .... . .. . .... . . . .. . . . .. .. . 502 

Oflicio do barão de Yilla Secca ao visconde de Santarom, informando-o ele alguns actos dos 
plonipotcn ciarios braziloiros, e das notas trocadas outro um cl'e ' lcs e o p rincipe ele 
Metternich- 23 de abJ:il .. . .. . . . ................ . .. . .... . . .. ....... . .... . .... . . 504 

Notas acima allndiclas - 15 c 16 ele a!Jril ... .... . ..... .. .. . .... . ........... . ... . . . . .. 504 
()fficio elo plenipotenciario port11guez em Vicnna pru:a o minLtro elos ncgocios estrangei -

ros, dando-lhe noticW. de uma larga conferencia com o principc de Mottornieh r clati
'l'amentc a Por tugal, em que o chanccller da côrtc austrlaca sn mostrára adyerso á 
conducta seguida pelo infante D. 1\Iigucl - 23 de abril. .. _ ... ... . ..... . . .. . . . .. . .. 5()6 

Despacho ele lonl DucUey a sir Fredcrick Lrunb, orclcnanclo- lhc que pr.cy inn o duque ele 
Caclaval c o visconde ele Santarem da grande responsabilidade perante .a E uropa, se 
não aconselharem o infante regente a mudar de conducta polít ica- 23 ele abri L .. . . . 510 

()fficio do nmrqucz cl.c Palmella ao ministro dos negocias esh·angeiros, cn ,·iando-lh.c tra-
dueçlto ele uma nota que reccbêra ele lorcl Dudley- 24 ele abril ... . .. .. ...... . . . . .. 511 

Nota a que se refere o officio anterior - 22 de abri l. . .. .......... . ... . . . ...... .. .... . 511 
Manifcstaçucs ruidosas em 25 de abril para que o iufante D. l\1iguel. assurnissc o titulo ele 

rei absolato .. . . . .... . . .. .. . .... . ...... . . ... .. ... . . . . . . . . .. ... . ... . .... .. . . . . . 514 
Narrativa do Correio &o Porto a simillmnte respeito .. .. ... . ......... . . .. . . .... .. .. .. . 515 
Artigo apologctico da 1'1·Ômueta fiual, commcmoraudo o anniYcrsnrio uatalicio da impera-

tr ill rainha D . Carlota Joaquina (nota) .......... . .............. .. .... . .. . . . .. . .. 515 
Exccrpto da lli-Ytoritt de Portn,qal por J osé Maria de i::iousa Monteiro, pretendendo persna-

d ir qnc a sobredita mAnifestação em LisLoa. não foi cspontanca, mas sim plano com-
Linado nas altas rcgiues do poder .. . .. .. . . .... . . . . . ... .. .. . ... . . . . .. . . . ... . .... . 517 

Deereto alludindo a uma. rl'prcsentação elo senado da r.amara de Lisboa, no quat o infante 
regente declara que os grM-es objcctos u'etla expostos só clcYel'tl. trat[Lr-se pelos meios 
lcga.es, c exhorta os habitautes da cidade a espcr:trcm tl·nnquillos ílm suas casas u lte-
r iores mediclas - 25 ele abril .... . . . ... . ....... . ...... . ..... . .. .......... . .. . .. . 518 

l'\obt do viscon de de Smü:u·em a sir Frctlerick Lnmb, inform~ndo-o elo decreto sup1:a, c que 
sua altella o infanto D. M;gtteL tem clesapprovado os ille.gacs proced imentos occorriclos 
n 'a.quelle dia - ~5 ele abril .... .. . . .. . . . . .. . . . . ............ . .. . ..... .. . ... . .... 519 

RcspoEta elo embaixndor britannico - 25 de abril .... . .......... . .... .. ........ .. ... . . 519 
{;axta. ele sir Frcde1'ick Lam l.J a lord Duel lcy, dando-lhe noticin. dos ultiwos factos políticos 

em Li~Loa e rcmcttendo como amostra os pcr ioclieos em que se encontram iLléas subver-
s ivas - 26 ele abril .. ... . ... .. . ............. . . . . ... . .. . ... . ... . . .. ...... . . . ... 519 

Art igo ela Trombeta ji1wl ele 21 de abril sob o t itul.o Legitimidade de D. M iguel, a que se 
allucle na carta sapra .. . . . . . .. ...... . .... . ... . . . . . . .. . .. . . . .. ......... .. ... . . . 520 

Uelação cil:cumstaneiada elas festas que os portuguezcs militares residentes em Chelva, 
reino de Valencia_, fizeram para festejarem o feliz regresso tlo serenissimo senhor in-
fante D. Migu.el :.1. Lisboa, a q11e tambem se refere a car ta anter ior ..... .... .. .. . . ~ . 522 

E dital elo senado da camara de L isboa, conv idando os habitantrs da dita cidade a assigna-
rem a representação dirigida em 25 de abri l ao regente - ~8 de ab1 il .... . . . .. . ... . . 523 

B revíssimas palavr~s úcerca cl.a eont roversia elos direitos :í. corôa por tugueza .. . . . . .. . .. . 523 
Resposta á ohjecção sobre a legitimidade de suecessão do throno portuguez na pessoa elo 

serenissimo seJ1hor infante D.l\:Iiguel, por ter sua mugestade o senhor rei D. J oão VI, 
mt ero-ta de lei ele 15 ele novembro de 1825, rcconl1etido a seu augusto filho o impec 
raclor elo Brazil como príncipe I;Cal ele Portugal, e por conseqt1cncia herdeiro elo mesmo 
reino, por Victorino José L uiz Moreira ela. G uena- 20 de abril .... ... . . . . ... . ... . . 524 

Successão elo reino: eser ipto em que J oito Chrysostomo do Couto e Mello procm a demon
stra.r ser o infante D. Miguel o immccliato e legitimo snccessor de el-rei D .João VI -

'24 ele abril . . . ... ........ . ...... . ... . . . ..... . . . ........ . . . ...... . . .. . ..... . .... 525 
A legitimidade, consider ações insertas na 11·ombelet final ele 28 ele a.b ril . . . . .... . . . . . . ... 52G 
Ar t igo commnnieado á Gazela de Lü;boa, em resposta a outro ela T1·ombeta final sobre caroa-

ras municipaes .... . ... . .. . .. ...... . . . ... ..... . .......... . .... . ..... . ......... . 529 
Representação dos membros ela nobreza, assígnacla depois de 25 de Hbl.'i l, 11edindo ao in

fan te r egen te que convoque a côrtos os t rcs estados elo reino, par a assumir a corôa e 
abolir a carta constitucional ... . ............................. . .. . . ... ..... . .... 531 

Av iso elo ministro dos ncgocios ela justioa no intendente geml da policia, detcrmínando-lhc 
que empregue os meios mais cfli.cazes pro·a cohibü· quaesqner a taques c insultos par-
ticulares - 14 de abril. . ........ . . . .. . ................. . ........... . . . . . ... .. . . 532 

Ay iso tlo mesmo ministro a todos os corregedores sobre ident ico assumpto- 28 de nbril .. 533 
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Edital do cncnncgado ela pol icia do Porto, convidando os habi t.mrtes da segunda cidade do 
reino a conservarem-se tranquillos c submissos - 29 de abril .................... .. 583 

Auto lavrado na camara ela villa da Alhandra, em 28 de abril, adhcriuclo á l'Cp1·csentaçào 
do senado de Lisboa . . ... . . .. .... .. ... .... . .. . ..... ........ ... ... . . .. . ...... .. . 533 

Auto da camara da vill a da Castanheira no dito sentido - 29 de abril ...... .. ....... ... 534 
Auto da camara de Villa Franca da Hestauraç:!o, qnasi em identicos termos, e r epresenta-

ção dirigida ao infante- 29 de abril .. .. . . . .. . . . .. .. . . ................. .. . ... . . 536 
Officio do conde ele Oriola ao visconde ele Santarem, participando-lhe a conferencia que ti-

vera com o conde. de BernstorJf' ácer ca dos negocias de Portugal - 29 de abril .... . .. 536 
Officio do ministro elos negocias estrangeiros para o embaixador portugucz em Lc nclres, 

cornmunicanclo-lhe qne se convocára um conselho, composto ele algtms conselheiros 
de estado, elos membros elo ministerio e va,rias outras pessoas, para se tomar um ac
cordo sobre as r epresentações elas c amaras, nobreza, clero c tribunacs - 3 de maio .. . 537 

Decreto convoca.ndo os trcs estados do reino pa.ra que reconheçam a applicação de graves 
pontos de direito portugucz, e por este modo se restituam a concordia c soccg·o publi-
co - 3 de maio . .... .. . . .. . ... .. . ....... . ......... .. . .... . .............. ... ... 537 

Officio do conde de Orio1a ao visconde de Santarem, proseguinclo nas noticias da côrtc de 
Berlim- 3 de maio ... . .. ... .. .. . .... . . . . . . . ...... . . .... ....... ... . . ..... ... .. 538 

Auto da camara ele Villa Franca da Restaura<;ão, referindo· se á r esposta que o infante · 
D. Miguel tlera ao presidente quando foi entregar a r espectiva supp1ica - 4 ele maio .. 538 

Carta regia dirigida ao ~enado da cama.ra ele Lisboa sobre a convocação de côrtes, e in di
canela as qualidades que devem ter os procuradores eleitos c quaes os excluídos- 6 de 
maio ............ ... ............ . ... . . ...... . . . . . . .. . ..... . .. . ..... . . . . .... . . 539 

Carta regia á camara ela vi !la el e Alem quer a respeito elo mesmo assumpto' - 6 de maio ... 539 
Norma official para cada procm·ação do estado elo povo . ........ . . ... .......... . ... . ... 539 
Formula,rio das cartas de convocação para os grandes de Portugal .. . . . .. ... . . ... . ... . .. . 640 
Decreto mandando abrir um emprestimo de 1.010:500$000 réi s que ai11da fal tam pa,ra com-

pletar os 4.000:000;)l000 réis auctorisados por carta de lei de 31 de mar~o de 1827-
(j de maio .. .... . .. . . . ... . ... ... ... . .... . .. . ......... . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 

Aviso do ministro dos negocias da justiça, remettenclo aos corregedores tl~s comarcas exem
plares do decreto convocatorio elos tres estados do reino, e ordenando-lhes que enviem 
copias a todos os magist.raclos sob sua jmisclicção ·- 7 ele maio . . . . . ... . ... . .. . . . ... 541 

Edital ela intendcncia ela }Jolicia ela CÔ1't.e e casa rclativamCllte ao decreto ele 3 do mesmo 
mez - 7 ele maio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 

Circular do ministro dos negocias estrangeiros ao corpo diplomatico, tambem a respeito elo 
mencionado decreto - 6 de maio .. ... . . .. . . . .. . ..... ... . . ....... .. . ..... . . .. . .. M2 

R esposta elos r epresentantes dos E stados Ponti:ficios, Inglaterra, Austria, França, Hospa-
nha e Napoles , declarando suspensas as suas fu ncções diplom 31ticas 31té receberem or-
dens elos seus governos - 8 de mRio . ... . . . . .. . .. .. ...... . .. .. . . ....... . ...... . . 542 

D ecret o ampliando o numero de officiaes subaHemos elo corpo da }JOlicia ela cidade do 
Porto - 8 de maio .. . . .. . . .. .. ... .. . . ........... . ...... . . .. .. ..... . .. . . .. ..... E42 

D ecreto determinando que o mini stro dos negocias do reino faça baixar a todos os tribn
naes e estações, onde convier, o dito diploma com o manifesto ela infanta D. lzabel .Ma-
ria, que o acompanha - 9 de maio .... . ..... ..... ... . . . . .... .... .. .. . ..... ...... 54.4 

Manifesto respectivo - 20 de abri l . . .. . ... . . . ...... . .. . ..... ... . .. . ...... .... . . .... 54.4 
Ellital do encarregado da poli cia do Porto, regulando as horas em que se cJ eycrn fechar to-

das as lojas e casas pu blicas da, dita cidade e suburbios, prohibinclo lançar fogo e es-
t abelecendo penas aos cont raventor es - 12 ele maio . .. .. . ... . .......... ..... ... .. . 545 

Qfficio do conde ele Oriola ao visconde de Santarem, declarando-lho que os ministros das 
grandes potencias g uardam reserva sobre os negocio?, e pouco pócle }JOr ora adiantar 
a quanto dissera na anterior correspondencia - U ele maio . ... . . . .. ... .. . .. . . . ... 545 

Qfficio ele Luiz Antonio de Abre u e Lima ao visconde de Sant iJ:em, dando conta do que se 
passára na aueliencia concedida ]Jelo rei dos Paizes Baixos ]Jara ap!·esentar-lhe as suas 
novas credenciaes -12 ele maio .. .. .. . . ... ..... .. ..... ..... .. .. ..... . ... ....... 545 

Despacho de lorcl Dudley a sir Prederick L a.mb, relati vo ao procedimento do senado da ca
mara de Lisboa e elo infante D. Miguel , o que na sua opiniã.o dá indicias de um desí
gnio formado pelos conselheiros cl'cste pm·sonagem para assumir uma auC"toriclade não 
delegada pelo imperador, contra o que ]Jrotesta, eté, determinando ao embaixador bri -
tannico que entregue eopia elo despacho ao visconde eJc Slllntarem -12 ele maio .... .. 54.6 

Despacho ela mesma pl·ocedencia e para o dito destinatm·io, ordcnap.do-lhe que se retire ele 
Lisboa e volte para Inglaterra, se D. Mig uel assumir o titulo ele rei, c commnni•Jue o 
mesmo despacho ao governo portugnez -12 de maio ....... .... .. . .. .. .. .... . . . ... 547 

O fficio elo marquez de Palmella ao vi sconde de Santarcm, dizendo que l ll e consta ter yindo 
uma gazeta do Hio de J a;neiro, na qual se acha tr:mscripto um decreto ou act.o sole
rnn e de sua mngestacle o senhor D . P edro, declarando compl eta a abdicação da corôa 
de Portngal a favor ele sua aug·usta filha a senhora D. 1\üvr[a li-- 12 ele maio ..... . . 547 

Officio elo mesmo embaixador para o mencionado ministro, com refereucia á discussão sus
citada pelo rninistro inglcz em Lisboa ]JOr cansa das prisões ]JOliti cas, á dcsfavonwel 
impressão que produzia em L ond res as noticias elos successos ele Portugal, e ao pro-
ceçler elos pl eni]JOtenciari os brazilciros - 12 ele maio .... . . .... .. . . . .............. . 547 

Continuação da c• rresponclencia supra, em que o ma rqucz de PalJnella.r emfttc o periodico 
Sun, com a traducção iutrgrn l do decreto abdicatorio c faz di1·crsas po11Clcrações-
14 de rnai o ... .. ............ .. ... . .. .. ... . . . . .. .. .. ....... .. . .. .. . .. , .. .. . ... 549 
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Decreto (em inglez) acima ci tado - 3 de maryo .... .... .. . . · .. . . . . . .... ..... . ...... . . . 549 
D ecreto clissolvenelo os r egimentos ele i11fanteria e cavallar ia de voluutnri os reaes do com-

mercio, cr eados IJOr portaria de 28 de dezembro de 1SOB - 14 de maio .. ..... .. ... . . 550 
Portarias lJC!as quaes foram organi sados os sobreditos corpos (nota) . ... . . . . .. . ... .... . . 550 
D ecreto di sso! vendo os ba;t:ilhõos de cayaclores e arti lheiros nacionaes de Lisboa oriental 

e occiclental, e1·eaclos por portaria ele 10 el e julho de 1810 - 14 ele maio . .. . . . .... . . . 55 l 
P ortaria que organisou os sobredi tos corpos (nota) . .. .... : .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . .. . 551 
Officio de Nuno Barbosa ele F ig ueiredo ao visconde ele Santarem, remettcnclo co1Jia do ele

er eto da abdicnçito de D . P cch o :i corôa lJortug ueza, e dando diversas informações 
politicas -14 de maio . . . . . . . . . . . . .... . . . . .. .. ..... . . . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. 552 

Circular do desembargador J osé Bernardo H cnriques ele F aria , determinando · que os cor 
r egedores das comarcas procedam a devassas, e com a pronuncia as r emettam á inten
dencia geral da policia , contra t odos os indivíduos que tentem subornar no ac to das 
clc>.ições dos procuradores das camaras ás côrtes dos tr es estados -17 de maio . . .. . .. 552 

Offi cio elo bariio de Vill a Secca ao vi sconde ele Sautarcm, informando-o da aucliencia que 
l11 e concedêra o imperador de Austria, e r emettendo copia el e uma circu lar elo príncipe 
de l\fettomich rcl:::tivameute aos negocias de Portugal-17 de maio .. . .... .. . ...... 553 

Circul ar a que se refer e o officio supra - 2 ele a.brll. .. . .. ...... . . . . .. ... .. . . ..... . . . .. 554 

VII 
Revolução l iberal no Porto em 16 ele maio . .. . .. ... ... . . . . . . . ... .. ..... .... . . . . .. .... 555 
Proclamação do conselho mil itar instaurado na mesma cidade - 17 de maio . . . . . ... .. . . . 556 
Circular es do conselho militar ao l>ispo, g overnador das j nstiyas da relação e consnles dos 

paizes estr angeiros na cidade elo P orto, enviando cxemplm:cs da dit a proclamação -
17 de maio . .. ... . . . ... .. . .. . . . . . . . .. . ... ... . ... . . . . .. ... . ... . . . . . .. . . ... . . . . . 557 

Officio ao com mandante d as forças navacs biitannicas sm·tas no Douro, ·com igual r emes-
sa - 17 de maio . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. .... . . ... . . . ... .. . . . . . . .. . . .. ... ....... 558 

Manifesto elo conselho militar-18 de maio . . .... . . ..... . ...... . ..... .... . .. . . .. . . . . . 558 
Officio elo bispo elo Porto ao com elbo militar, participando ter feito distribuir os exempl a-

r es dalroclam ac;:ão - 19 ele maio .. . . .. .. .. .. . . .. ... . ... . .. . . .... . . . . . .. . .. . .. . . 561 
Officio ele n tonio Hypolito ela Costa ao conselho militm·, participando que em B ragR, á. 

frente elos corp os de infanteri a n.o• 3 e 9, patenteára os mesmos sentimentos da br iosa 
guarnição do Po1·to, e ele accordo com c. s offic iaes ia marcha.r breve com as forças do 
seu commanclo para est a c'd ade .. .. .. . . .. .. . ..... .. . ... . .... . . . . . . .. . . . . .. .... . 561 

Carta regia exonerando o dito general do g overno das armas el a província do Minho - 10 
ele maio (nota) .. . .. . ....... .. . . . . .. . . .. .. .. . . . .. .... .. . .... . ....... . . ...... . . 561 

Circulares ele con vite para eleitores de uma junta proviscria destinada a manter a legitima 
auctoridacle de el-rei D. Pedro IV- 20 de maio . ... .. . .. ... . ..... . .... .. . .. ...... 561 

Interlocução do coronel Duarte Guilherm e F err eri , na qua lidade de president e elo conselho 
milita r, quando se ía proceder á escolha elos membros da alludicla junta - 20 de maio 562 

Auto da eleição da ju11ta provisoria , lavrado na casa ela camm·a do Por to - 20 de maio . . . 562 
P ortari a no meando o desembargador Manuel Antonio Vellez Caldeira Castel-Branco seCl·e

t m·io do CX}JCcliente da junta - 20 ele maio (identica p m·a Joaqu im J osé de Queiroz) .. 563 
P ortaria nomeando ~ tenente coronel de art ilheria J osé Baptista da Silva L opes secretario 

do expediente mil itar- 21 de maio . . . . . . . . . ... . .. .. .... .... . ..... ... .. ... . .... . 564 
P ortaria nomeando o general J orge de Avillez J nzarte de Sousa T avares coromauclante em 

chefe do exercit o de OlJerayões organisado na cidade do Porto - 21 de maio ... . . . ... 564 
Officio da junta provisoria a Antonio Hypolito ela Costa, encarregando-o do governo das ar-

mas ela cidade elo Porto e seu partido- 21 ele maio . .... .. .. . ....... .... .. ... .. . . 564 
P01tari a nomeando J oi'to Nogueira Gandra official maior do expediente geral da jtmta-21 

de maio . . . . ... . . . .. . .... .. .. . . . . ... . . ..... . . .. ... . . . . . . . ... .. .. ..... . . . ..... 564 
P m tari ;t nomeaml o J osé J oaquim ele Barros L obo sub-inspector elo s correios c postas - 21 

ele maio . ... . . . . . . . ..... . . . . . . .. . .... . . .. . ... . . . . . ... . ... . .. . ..... ... .. . . .... 565 
Officio da j unta provisoria ao bispo elo Porto, participando-lhe a sua installayão e effectivo 

exercício, para que se digne assim cemmtmicar ás auctoridades cceles iastieas ela r es-
' peetiva diocese - 21 de maio . . . . ... .. ...... . ... . . . .. . .... . . ... . ... . , . . ... . .. . .. 565 
P or tari a dirig·id a a Antonio Card oso Menezes Montcnegro, que t em a seu cargo o g overno 

da r elayão e casa do Porto, fazendo-se-lhe igual participação e p<).ra que expeça as 
competentes ordens ás auctoriclades do di stri cto, a fllll ele que por si e seus subalternos 
recoubeyam a junta., alhí s se procederá contra os transgressores - 21 ele ma io . . . . . . . 565 

Portaria nomeando o bacharel J oão Cardoso da Cunha corregedor da comarca do Porto - 21 
. ele maio . ...... .. .... . ... . ... . .... ... . . . . ..... . . .. ....... . . ........ .. . . . .... . 565 
P ortaria encarregando Francisco Antonio da Silva Mendes de organisar o segundo bata-

lhão de volun tarios de D. P edro IV- 2 1 de maio ....... . .. . ... . .. . ..... . . .. . . ... 565 
Nota de Antonio da Si lva Ca,lcl eira, consul elo imperio do Brazil, accnsando duas par tici

pações da jun ta, as quaes transmittiu por copias ao ministro brazileiro em Lonch·es e 
ao consul geral em Lisboa - 21 de maio .... . . ...... . . .. ... . . . . . . ... . . .... . .. ... 56(b 

Portaria nomeando uma commissão compost a de Venancio Bcrnm:cliuo Ochôa, Antonio Ber
mtrdo de Brito c Cunha, Pech o T eixeira ele Mello, Joaquim F en eira Duarte e José 
J oaquim Gomes ele Castro, para ·fisealisar a cobran~.a c arrecadação de todos os cli:-
nhciros publicas- 21 de maio . . .. ......... .. . . . .. . . .. .... . .. . .... . . . . .. .. .. . .. 56G. 
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Portaria clet•~rminanc1o qnc a referida commissão se denollline nmhnínistmtiva do thcsouro 
publico" - 22 ele J11[1.io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. . . . . . ......... .. . ... 5"66 

Portm:i[l. alterando parte elo pcsso[l.l ela mesma commiss~o- 22 de maio ........ . . . . .... . 567 
Portaria incumbindo João iJ:'eclro Ribeiro, José Machado ele Abr<Jn, Antonio Joaqu im Bar

jona, José l<'mncisco Gonçalves c Manuel Rodrigues Braga da censura dos ese.riptos 
que houverem ele publica,r-se pela imprensa - 22 ele maio ... ............. .... . .. .. 567 

Nvt:cias de Coimbra, insertas no Dim·io do Porto, com rcferencia ao movimento constitu-
cionu.l- 2-1 de 'maio . ........ . .. . . ......... . .. . . . . ......................... ... 567 

Proclamação elos chefes militares 1Ía mesma cidade aos habitantes cl'clla - 22 de n'laio . .. . 568 
Excerptos uos Episoclios da ?'evolução l-ibe1'Ul de t828, publicados no Conimbn'ccnse pelo sen 

redactor Joaquim .Martins de Carvalho (nota) . .. ..... . ................... ... ..... 568 
PortaL"ia norneanclo govcrnaclor interino elas armas ela província do Minho, residindo em 

Braga, Antonio Ignaeio Cayolla- 23 de maio ... ... ..... ... ... ............. . .... 569 
Aviso ao vice-reitor da uni1crsidade de Coimbra, participando-lhe a installação da junta 

n'aquella cidade no dia 20 - 23 de maio . . ................. . . . .................. 569 
Pmtaria permittinclo nos estudantes da tmiversidadc, não só para de se retirarem do exer 

cieio das au las elo presente anno lcct.ivo e fazerem aeto no principio do immedia
to, como formarem-se em corpo de voluntarios academicos de D. :Pedro IV- 23 de 
maio ........ . ..... . . . ................... . ..................... . . . .....•..... . 569 

Edital do encanegado ela policia do Porto, providenciando para que o socego publico não 
seja alterado -23 ele maio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 

Ordem elo dia assignacla por Antonio Hypolito da Costa, agradecendo as demonstrações de 
confiança elos habitantes do Porto - 23 de maio .... .... . .. ..... .. ...... . . ....... 57Ó 

Proclamação de Ji'nmcisco Antonio da Silva Mendes aos l1abit~nt.cs de Vizeu-23 de maio 571 
Officio de Antonio Hypolito da Costa ao marquez de Palmella sobre negocios puhlicos-

~3 ele maio ......... .. .. ............... ... ... . . ... .... .. ......... . ........... 571 
Noticias do Porto publicadas na Gazcf,a de Li~boa -15 e 26 ele maio .. . . .... ........... 572 
Proclama<;ão do infante regente aos portuguezcs, <·onvidanclo-os a reunir-se a ell e para de-

bellm·· a reYolta - 23 de maio ....... .. ...... ........ . .... : . ............... .... . 573 
Edital do intenclellte geral ela policia da côrte e casa com o fim ele reprimir aetos subversi-

vos.-23 de maio ...... ... ..... , .. . ... . .................. . .. .................. 574 
Officio elo marqucz ele Palmclla a Luiz Antonio de Abreu e Lima, rcmettendo-llw copia de 

uma nota que dirigíra ao ministro dos negocios estrangeiros de sua magcstacle brita.n
nica, na qu:-tl declfl!ra deixar de considerar-se como mandatario elo governo que rege o 
reino de Portugal até receber as ordens ele seu amo e rei - -.24 de maio ... ..... .. . .. 574 · 

Considerações de Abreu e Lima a respeito do procedimento do eml~aixaclor em Londresn'esta 
êõnjunctnra (nota) ........... . ...... . ................ . .... . ............... . ... 575 

Officio do marquez de Palmella ao visconde ele Santarem sobre o dccrct0 de 2 de maio, 
expondo qtte se vê na absoluta necessidade de reclamar as ordens ele el-rei e enviando 
copia da nota acima a.lludida para lbrd Duclley - 24 de maio ............ ... .. .... . 575 

Nota a que se referem os dois ultimos officios- 23 de maio . .. . ..... . .... ............. 57'6 
'fraducção em fra.ncez do decreto convocatorio dos tres estados do reino, que acompanhou 

a nota supra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 576 
Protesto dos plenipotenciarios brazileiros assignado em Londres a 24 ele maio ....... . .. . 5i6 
Alvará de 9 de janeiro de 1817, com que os mesmos diplomatas documentm·am o seu pro· 

testo ·(nota) . . . ... . ... ... ......... .... .... . ........ . .............. .. .. .... . .. . 57"1 
Officio dirigido a D. Pedro IV pelo marqucz ele Palmclla, expondo-lbe a critica situação 

dos negocias ele ·Portugal, e a sua conducta em sirnilhante conjunctura- 24 de maio . . 578 
Portaria rectificanclo um erro ele data que houve na expedição elo diploma relativo aos mem-

bros da commissíi.o ele censura dos eroript0s impreesos - 24 ele maio . ... ............ 579 
Portaria exonerando ela mencionada commissão João Pedro Ribeiro e José Francisco Gon

çalves, por assim o haverem pedido, provendo em seu logar Francisco Barroso Pereira 
e Antonio de Sousa Ferreira e Faria- 24 de maio ........ . ........ . ........ . .... 579 

Portaria nomeando Tbomé Rodrigues Sobral vice -reitor ela universidade de Coimbra, em 
consequencia ele ter abandonado as referidas funcçõcs Antonio Pinheiro de Azevedo 
e SilYa- 24 ele maio ... .. ... ... ..... . ... . .. .. ......... , ............ . ......... 579 

Circular elo encarregado da policia do Porto a,os corregedores ele diversas ca.maras, remct
tenclo -lhcs exemplares ele editaes, a fim ele qne os faç.am di stribuir pelos res}Jectivos 
juizes ele fóra e orclinari0s para a devida publicidade, assim como dando instrucçues co lq-
soantes á manutençno da ordem·- 24 ele maio . ...... . ............ : . ............. 579 

Portaria nomeando Joaquim Antonio ele Magalhães secretario do expediente ela junta pro-
visaria, para que entre logo no exerci cio das suas funcções- 25 de maio ......... ... 5 80 

Portaria incumbindo os negocios elo reino e fazenda a Manuel Antonio Vellcz Caldeira Cas
tel -Branco, os ecclesiasticos e de justiça a Joaquim José de Queiroz, os da guerra e 
marinha a José Baptista da 8ilva Lopes, c os dos estrangeiros a J oaqtúm Antonio 
de lVlagalhãcs-25 ele maio .. · ... ....... . . . . . . .. .. .... .. ..... .... ... . ........... 580 

Portaria providenciando ~1cerca elo alistamento ele voluntarios dos batalhões liberaes - 25 
ele maio .. . .... . ... ................ .... ... . .... .. ............ . ...... : . .... .. .. 580 

:·.Portaria suspend endo por dois mezes as formalidades que garantem a li·berclacle individual 
estabelecida na carta- 25 ele maio ..... ... .. .... . .. ............. . .. .......... .. 581 

Portaria recommenclanclo ao bispo do Porto que expeça ns ordens necessarias a todos os pa
rochos ela sua diocese para ·se darem ~nlÇ'.aS ao Todo Poderoso pelos fanstos acontec.i -
mentos a favor da et~n sa ele D. I' edro IV c D. l\1arb H - 2Q ele nmio . ..... . ........ 581 
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Portaria concedendo licença para formar =-se em Villa Nova de Gaia uma companhia elevo-
luntarios - 25 de maio . . ... . . ..... ...... . . . ... .. ...... .. .. ... ..... ...... .. ... . 581 

Officio do conde de Oriola ao visconde de Santarem, informando-o de uma longa conferen-
ciá que tiver/li com o conde ele Bernstorff sobre negocias politicos - 25 ele maio .. . ... 582 

Oflicio elos plenipotenciarios brazileiros ao marqu ez de Palmclla, congratulando-se pelare
solução cl'este diplomata de cessar as funcçues de embaixador na côrte de Londres e 
of:l:'erccenclo-lhe os seus serviços a favor ela causa por que pugna, inclusive recursos pe-
cuniarios - 26 de maio . ....... .. ....... . ... . .. ..... . .. . .. . . . ....... . .. . ... . .. . 584 

Despacho ele lord Duclley a si1· Freclcrick Lamb, clcclaranclo que o goveruo britannieo es
tava inclinado a n.pprovar a ordem que dera, de accorclo com os seus collegas, de reti
r ar-se o corpo cliplomatico das respectivas funcçues, em cons~qucncia do infante re-
gente ter violado a constitni,ão a que prestára juramento - 26 ele maio ........... . 584 

Nota circular elo marqnez de Palmella aos r epresentantes das principaes potencias acredi
tados perante a côrtc de Londres, commuuicanclo-lhes a resol ução que tomára ele seguir 
sómente as ordens de seu legitimo soberano o senhor D. Pedro IV- 26 ele maio .... . 585 

Portaria determinando qne se publique uma folha sob o titulo ele Gctzeta o.fficial, na qual 
se. i.mprirr.!,am os artigos. ela junta provisoria .e mais papeis IJcrtcnccutcs á publica ad-
mtntstraçao - 26 de maw . ... ..... .... .... .. .. . . .. .. .... . .... . .... . . . . ...... . . 585 

Portaria permittiudo que se orgauisc na vi lla ele Guimarães um batalhão el e voluntarios do 
senhor D . Pedro IV, debaixo elo commando de J eronymo Vaz Vi eira Silva Mello e Me-
nezes - 26 de maio ................ . ..... . ... .. . . . . . ... .. . ...... . .... . .. . . .... 586 

Portaria concedendo igual licença para em Villa Nova ele Gaia formar-se outro corpo ele 
voluntarios - ~6 ele maio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 

Circular ele Joaquim J osé de Queiroz ás correições das comarcas, participando-lhes que a 
j unta provisoria se acha installacla desde o dia 20, devendo portante as camaras e au
ctoridacles, por actos positivos, declarar a sua submissão, aliás serão consideradas re-
belcles -26 de maio . .. . ... .. ...... . .......... .. ... . .... .. ......... .. .. . . . . . .. .. 586 

Decreto nomeando Alvaro X avier da Fonseca Coutinho e Povoas general em chefe da 
div:isão da vanguarda do exercito grande que o infante regente commancla- 26 ele 
maw ... . ... . ... ... . .. .... ............... . .. . ....... . .. .... . . .... . ..... .. .... 586 

Decreto ordenando que se forme um corpo de dois mil seiscentos noventa e dois homens, 
fardados á sua custa e como os caçadores, denominado «vohmtarios realistas"; e atten
clendo a que entre as pessoas desejosas ele ::11listar-se· ha algumas incompatíveis por suas 
idades e empregos, ordena _o mesmo diploma que junto ele cada nma elas com1Janhias 
ela policia se forme outra ·com a denominação ele «voluntarios realistas urbanos", para 
coadj uvar a policia na ausencia ela mais tropa - 26 ele maio ... . . . .. . ..... .. . . ..... 587 

Plano elo corpo ele voluutarios realbtas .. ...... .... · . . .. .. . .. . ....... ..... .... : . ... ... 581 
Plano ele uma companhia ele voluntarios r ealistas urbanos .... . .. . ......... . .... . ... . .. 587 
Relação dos ofliciaes promovidos para o corpo ele vohmtarios realistas .... . . ... . ...... . . 587 
Decreto ~omeanclo os officiaes que h lto ele ser empregados no estado maior do infante re-

gente - 27 de maio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588' 
Decre~o pelo qual o infan~e D. Miguel, t?nclo determinado pôr-se á frente elo exercito, orga-

msa o seu estado ma10r - 27 ele maiO . . ......... . . . . .. .. .. . . .... . .. ..... ... . . . . . 588 
P lano de organisação acima alluclido . . . ...... . . . .. . .. . ... ... . ................. .... . 588 
Oflicio do conde ele Oriola ao visconcle ele Santarem, noticiando ele Berlim os intuitos que 

suppue nus governos elas principaes lJotencias a respeito dos negocios ele Portugn.l -
27 ele maio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 

Offi cio elo marqurz ele Palmella para os plenipotenciarios brazileiros, respondendo ao que 
cztcs lbes dirigiram ultimamente e acceitando os seus offerecimentos - 27 de maio . . • 589 

Officie de Francisco Samiva ela Costa Refoyos a J osé Baptista ela Silva Lopes, datado de 
Coimbra, participando a marcha que eJ:fectuára com as forças do seu commando - 27 
de maio ....... . ...... .. . .... ... . . .. .......... .. . .. . ...... .. . . ..... .. ... ..... 590 

P ortaria nomeando Antonio Alexandre Rodrigues ele Oliveira para membro da commissão 
de censura elos escriptos - 27 de maio .......... . ... ... . ..... .. ....... ....... ... 590 

Portaria incumbindo ele iguaes f'Lmcçõcs, na cidade de Coimbra,, a AntoniÓ Camello Fortes 
ele Pina., J oaquim Maria de Andrnde, CactRno Rodrigues de Macedo, Manuel Joaquim 

. Cardoso, José Fen eu·a Pestana e Antonio Migueis dn. Fonseca - 28 ele maio ...... . . 590 
'Manifesto da junta provisoria- 28 ele maio . . . . .. .. .. . .... . . . .... .. .. . ............. . . 591 
J>ortn,ria dispensando dos respectivos actos e exames os estudantes ela universidade ele Coim-

bra alistados no corpo ele voluntarios academicos ou qLle no praso ele quinze dias pe
garem em armas para clefeza ela causa liberal , se porventura tiverem sido habilitados 
p <1l as congregações elas suas faculdades para os fazerem, e possam, sem depenclcncia 
cl'elles, matricular-se em t empo competente nos annos immediatos- 28 ele maio . .. .. 594 

Portaria determinando ao desembargador encarregado ela policia elo Porto e a todas as au
ctoridacles civis e militares que temem as providencias necessarias para cóhibir qua.es-
quer actos .snbvPrsivos- 28 de maio .. .. . . ... . .. ... .. ... ... . . ... ... .. ...... . .... 595 

Portaria nomeando Leonel Tavares Cabral delegado da policia em Coimbra - 28 de maio 595 
Ordem elo dia ele Manuel Gomes elos Santos, commandante elo batalhão de voluntarios reaes 

ele D. P edro IV, no Porto, declarando que por ordem ela junta. fi cam isentos do recru-
tamento de linha e milidas os indivicluos já alistados ou que no praso ele quinze dias 
se alistarem no mesmo corpo - 28 ele maio . .. .. .. ..... . ....... .. ..... ... . ..... . . 595 

Proclamação ele Luiz Ignacio de Gouveia, major commandante interino elo regimento de 
milícias cl11 !~'eira promettenclo 2~400 réis el e premio a qualqncr soldado que demmciar 
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on jWender indivíLluo que· prei;cncla stibornal-o ou seja encontrado de noit.e pondo pelas 
esquinas papei3 incencliarios- 28 de ma;io ... . ...................... . ...... .. ... . 596 

Auto da camara elo Porto, em que J:evoga por unanimidade, como ÍlTito e nullo, o de abril , 
pelo qual se acclamám ou peclíra ao infante D. Miguel .assumisse o titulo de rei abso-
luto- 28 ele maio .. . . ... .. .... . ..................... . ........................ 596 

Officio . de Raphnel Gla Cruz Guerreiro ao visconde de Santarem, informando-o das C(f:nver
saçõcs que tivera em S. Petcrsburgo com o conde de Nesselrode, sobre negocias politi 
cos, cujo diplomata não se mostra favoravel ao procedimento do governo portugnez-
28 de maio . .... . ..... . ....... . . .. . . . ....... .. . . . . .. . ..... . . . .. . ... . ..... . ... . 578 

Reflexões da Gazeta ele Lisboa contra a revolução do Porto - 28 de maio ....... .. .. .. .. . 599 
Relatorio dirigido ao infante regente pelo gellm·nl Luiz Ignacio Xavier Prtlmcirim, gover

nador a~·s armas do Algane, dando conta cl a.s stuts operações milHares - 29 de maio 600 
Portru·ia da junta l:u·ovisoria, clcterm~nanclo qu e sejam pnLJicos os artes ele todos os proces-

sos criminaes d ~poi s ela pronuncia - 2\l ele maio ...... . ............ . ............. G02 
Portaria permittinclo que nos cli st.rictos de Tarouca e de lVIoimenta ela Eeilm se forme um 

batalhão de voluntarios ·de D. P edro IV, com o n. 0 5 e sob o commando ele Luiz ele 
Sousa l\I achado - 29 de maio . .......... . ....... . ..... . . . ........ . .. . ....... . .. 603 

Portaria recommendanclo ás com missões ele ccnmra que não deixem_ passar, nos cscriptos 
submet.ticlos á sua licençn, atnques ou epíthetos injuriosos - 29 ele maio ... . ....... . 603 

Decreto ordt'nanclo que nas cidades ele Evora c Elvas, vil! as el e Santarem, Covílbã, Setubal, 
Campo Maior, El\trl'l'noz e Borba se form em batalhões denominados "volunta.rios rea
listas», satisfazendo assim aos desejos el e muitos elos seus h abitantes - 30 ele maio ... 603 

Portaria ela junta provisoria ao vice-reitor da universicbcle de C.•imbrn, para que informe 
sem perda de tempo os nmncs dos estudantes ultimamente ri,;eaclos, motivos e falta s, 
interpondo a respeito ele cada um d'elles o seu parecer - 30 ele maio .. . .... . ....... G03 

Portaria nomeando Baz:ilio T eixeira Cabral delegado da pol icia em Braga - 30 ele maio . . G04 
Portaria da junta proyisoria, determinando que toc1os os prelaclos r eligiosos retirem quaes

quer licenças conceclida.s a seus sub ditos e os faç-mn recolher :l. c)ausura quando se prove 
que propagam as perniciosa,s sementes da a.narcLia em vez elas pacificns rnaxirnas do 
Evangelho - 30 de maio . .. . . ... .. . ................ . ... .. .................. . .. 604 

Portaria encarregando Joaquim Antonio de Magalhães do expediente elos negocias da ma-
rinha e ultramar- 30 de maio ...................... . ........ . ...... ....... ... . fi04 

Circular aos bispos c outros prelados, determinando -lhes que ponham immediatamente 
termo ao excesso ele aJlguns sacerdotes alterarem· a collecta empregamlo no srunto sa-
crificio da missa titules não l'CConhociclos - 30 de maio . .. : . ... . ... .. ........... . 604 

Offieio ele Joaquim An í:onio ele Magalhães ao ·cnca.rrcgado dos negocíos de sua ma.gcshLdç 
el-rei D . Pedro IV junto da côrtc de Stockholmo (e iclenticos pnra as m&is legações por
tuguezas), r emettenclo algun s exemj)lares elo manifesto ela junta p1:ovisol'ia e dando 
varias instrncções, na q ualidacle de secretario elos ncgoc'ios estrangeiros ......... ... 605 

Decreto onlena.Hdo que na villa ele 8etubal se forme um batalhão de voluntm·ios real istas, 
composto ele duzentos noventa e dois homens, fardados á sua custa, conforme rcpresen-
tára a r espeetiva carnnra- 31 de maio ... .. .. . . ..... . ....... .. .......... . ... .. .. 605 

Plano ela. força elo dito corpo ...... .... . .. . . . ... . ..................... . ..... . . .. . . . 60G 
Aviso do ministro elos negecios ela justiça no corregedor da comarca ele Lagos, para que 

proceda contra os imlivicluos implicados na tentativa ele rebellião cl 'aque11a cidade-
31 de maio . . ... ... . . .. ... .... . ..... .. .. . ............... . .. . ............... . . GOG 

Porta.ria ela junh provisot·ia., estabelecendo o formulario dos diplomas expedidos em nome 
ele e l-rei D. Pedro IV- 31 de maio . .... . .. . . . . . . ..... . ... . .................. . . 60G 

Pastoral elo lJispo elo Algarvc, D. Bernardo Antonio ele Figueiredo, exl10rtanclo ns seus clio 
cr.sanos a manterrm-se obedientes e fieis a D. Miguel, como legitimo rei- 31 ele m&io 607 

Nota elo visconde de Itabayaua ao m, rquez ele Palmella, congratulando-se pela il:esolução 
que ostc tomúra de ab:mdonar as funcçues de embaixador em Londres- 31! de mn~o 608 

Offic!o da mesma p1·oceclencia. e para o dito c1cstiw-ttario, enviando alguns exemplares do 
protesto dos plenipotcnciarios brazileiros - 31 ele maio .......... . . . .............. . 608 

Officio ele Rapha:el da Cruz Guerreiro ao visconde de 8a,ntarem, fazendo -lhe ponderaç.ues 
sobre a maral1a polit.ica elos nego.cios elo seu patiz- 3 t ele maio ......... .. .... . . ... 608 

Carta ao redactOT da Trombeta sobre o artig·o .communicado da Gazeta ele Lisboc6, em que 
se mostra. tJ.LW a acclamação do senhoT D. Miguel I pócle preceder a união dos tres es-
tados, etc. - 31 el e mai0 ...................... . .......... .. ................... 60\J 

Modo como José !Vfaria el e Sousa Monteir0 contesta a r egularidade elo acto convoca.torio elas 
·intituladas côrtcs, ..... , . , ... , .......... .. ... . ..................... . . . ........ 621 

VIII 
Brevíssimas palavras relativamente ao estado político elo paiz pouco depois 8lo movimento 

revélucioua.rio ele 16 de maio; bloqueio do Porto ........... . .. . ..... . ........ .. .. 623 
Proclamação elo infante D . Miguel aos solclaclos, quando re solve collocar-se á sua fl:ente 

para extinguir a revolta, - 1 ele .i unho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4. 
Onlmn do dia assignacla no Porto por José Bn,ptista ela Silva Lopes, congratnh11nclo-se pelo 

brioso proeecler ela tropa liberal, cujo num ero de corpos designa -1 de jnnho ..... . .. 625 
Proclamação ela junta provisoria aos portuguezcs, 'convielanclo-os a. serem fieis a D . Pe-

rlro IV - 1 ele jtmho ..... . . . .... .... . ... . .. . ......... . ... . ..... ......... . ...... 625 
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Extracto de noticias milit<<res proceclenbes do exercito da mesma junta - 1 de junho . . .. . . 626 
Portarias ( clnas) deferindo as supplicas ele varias pessoas das classes da nobreza e com

mercio, para organisarcm no Porto uma companhia de voluntarios de cava1laria, c as 
ela p1aior par te dos habitaJ.ltes ele Barcellos pam se formar no seu districto um bat!llhão, 
o qual i;eye o n.o 13-2 ele junho .. .... ......... . ........ . ... .. ' .. . .. .. .. .. . .. . 626 

Proclamação de Francisco Saraiva ela Costa H.efoyos aos soldados, convidando-os a r euni-
r em-se-lhe em <..:oncleixa - 2 de junho .. ... . . . . . ... .... ............. .. .. . ... .. .. . 626 

Nota ele 1\fanuel I soln., vice-consul ele Sardenha, a J oaquim Antonio de Magalhães, sobre o 
bloqueio elo Porto - 2 ele junho .. . . . ... .. ... .. ....... . .... .. . .. ... . . .. ..... .... 627 

Decreto ordenando que as praças ele pret, a quem se deu baixa desde o fim do anuo ele 1820, 
·se r cunam no prefixo termo de dez dias a diversos corpos de primBira linha, cxceptuan-
do -se as que tiverem assentrumento nos ele voluntarios realistas - 2 de junho ........ 627 

Edital elo Ílltendente geral ela policia da uôrte e casa, determinando que no praso ele tres 
dias todos· os indivíduos possuidores ele quacsquer arma s ele fogo, córbe ou perfnrantes 
apresentem uma declaração por escripto e assignacla, sob pena de serem autuados como 
r ebclcles ou traidores - 2 de junho ....... . ........ . ... . . . .. .. . .. .. ...... . . .. . .. 627 

Aviso elo minis tro elos negoc ios da justiça ao juiz ele fóra ele Tavira, ordenando-lhe que 
proceda á necessaxia cl evn.ssa para se conhecerem e castigarem os auctorcs ou conni-
ventes ela revolta n 'aquella ciclacle-2 ele junho .... ..... . . . . ... ...... .... . . .... .. 628 

Aviso elo sobredito secretario ele estado ao corregedor ele L eiria (e iclentico para os das 
outras comarcas), a fim de faci.litar, com a cooperação das auctoriclades subalternas, 
a passagem dos soldados que, constrangidos pelus -circumstancias, se acham nos ]JOntos 
occupaclos pelos rebeldes e clesej a.m encorporar-se nas tropas fi eis ao governo elo infante 
D. Miguel - 13 de junho . . . .......... . .. . ... ... ..... . ... . . .......... .. . . . . .. ... 628 

Decreto perdoando aos officiaes inferiores, soldados e mais praças da primeira e segunda 
linha do exercito o crime ele deserção simples, incluindo n 'este numero os que se acham 
presos ou a cumprir senten~a, caso se apresentem no praso ele um mez ao chefe does 
tado maior, o qual lhes designará o corpo onde elevem continuaa: o serviço - 3 ele ju-
nho . ... . ............... .. . . .. . . .. ....... .. . ... ................ . .. ...... . .. . . 62!> 

Officio de J oaquim Antonio ele Magalhães a 1\i:muel Isola, r espondendo á nota inserta a 
pag. 627, com 1·cspcito ao bloqueio - 3 ele junho .......... .. . ..................... 629 

Decreto fix am! o o quadro elo estado maior ele cada divi são militar - 4 ele junho .. . . . .... 62!> 
Determinações varias 1mblicadas nas ordens elo dia ao exercito em 4, 5 c 6 ele junho .. . ... 630 
Portaria da junta JDrovisOl·ia, abrindo o emprestimo ele 1.010:500~000 réis, resto elo auctori-

saclo p or carta de lei de 31 de março de 1827, para occoiTCr ás clespczas que exige a 
manutenção elo exercito- 6 ele junho .. . . .. .-.... . . . . .... . ... . . .. ....... ... . .. . . . 630 

Protesto dirigido ao visroncle ele Santarem 1~or Antonio ela 8ih-a Junior, consul geral do 
Brazil, com exercício em Lisboa, contra os actos w aticados desde 25 ele ab1·il em pre-
.]mzo ela legitima auctoriclacle ele el-rei D. Pedro IV- 6 ele junho . .. ... .... ........ 631 

Officio elo marquez de Palmella á junta elo Porto, declarando reconhecer a auctoriclade cl'esta, 
e fn.zendo diversas ponderações sobre as ultimas occorrencias no reino - 6 ele j-unho .. . 631 

D ecreto providenciando !lccrca elos indivíduos alistados voluntariamrnte nos corpos ele li-
nha e batalhões reali stas, qnc têem encarte ou servem officios e empregos publicos, a 
fim de se lhes aclmittircm serventuarios ou voltarem ao n ntigo exerci cio - 7 ele junho G33 

Officio do conde de B~1rbacena (Francisco) ao visconde el e Vciros, designando-lhe o local 
onde eleve ctfeituar-se o alistamento para as companhias ele volnntarios r ealistas mba-
nos- 7 ele jul110 ... ..... ..... . . . ... ... . .. .. . . ... . .... ..... . . ..... . .......... . G33 

Decreto ordenando que se suspendam todas as causas nas quaes forem auctores ou réus os 
militares empregados na actual campanha contra os rebeldes, e não se intentem novas 
emquanto estiverem a usentes por similb UJute respei to e um mez depois elo r egr esso, ex-
cepto sendo por delicto commetticlo n'esse pra~o -7 ele junho ...................... 633 

Portaria ela jmlta provisoria, concedendo os soldos ela tarifa de paz ús familias dos milita-
res que tiverem mol'l'iclo 0u morrerem em elefeza ela pa.t.ria na guerra começ;acla no dia 
23 ele novembro ele 1826 1_7 el e junho .... ... . ....... . .. . .................... . .. 634 

Portaria ela mesma junta, demittinclo do serviço Agostinho Luiz da l~onscca, Gabriel Anto-
nio Franco ele Castro e D. A lvaro da Costa de ::3ousa ele Macedo, por seus criminosos 
actos contra o systema constitueional-7 de ,junho ...... . . . ..... . .. . .. . . ......... 634 · 

Portaria mandando proceder ao recrutamento para completar o corpo ele milícias elo Porto -
7 de junho . ................ ... .. .. .. ...... . .. . .. ......................... .. .. 635 

Portaria sobre as sessões ela junta provisorin. -7 de junho .. ................ . .. . ... . ... 635 
Proclamação de Jcronymo Vaz Vieira da Sil va de Mello e Na.poles, commandaute elo b~ta -

lh.ão ele vohmtarios reaes ele Guimarães, aos seus conterraneos, convidnnclo-os a alis
t arem -se - 7 de .i tmho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 

Officio do marqucz de PaJmclla á junta provisoria, participamlo as suas diligencias para 
que o gabinete britam1ico encare sob o verdadeiro ponto de viEta a r esolução que uma 
parte elo re_ino, npo~acla por varios corpos militares, acaba ele abraçar, etc. -7 ele jm~ho 636 

ü-ffic10 do menclOnado t1tular com igual destino, r emettendo qua.tro documentos, que aba1xo 
se d_esignam, c dando instrucções a respeiLo dos saques a.té f. 30:00~, os quaes serão 
acceJtos e pagos por conta do ministro elo Bra.zil em Londres - 7 ele Junho ... .. . · · .. n37 

Declaração dos principaes portuguezes emigTaelos em Londres, ele que accei ta.m q~alquer 
com missão do governo estabelecido na cidade do Porto, sem attencler a graclua~~oes, an-
tiguidades ou qualquer outra circumstancia - 4 ele junho .. .............. ... . .... . cl38 

t Vide rectific:J.ção no fim d'cslo iu(licc . 
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Declarações (duas) de alguns dos citados portuguezes - [l c 7 de jtmho (nota) ........... 638 
Ulficio elo marquez de Palmella ao visconde de Itabayaua sobre a quant.ia precisa para des-

pezas elos indi viduos que tencionarm p:wtir em auxilio da junta- 4 ele junho . .... . ... 638 
Officio do visconde de Itabayana ao marquez de Palmella, como resposta ao a,nteccclente, 

participando-lhe que, alem ela quantia solicitada , presta,rá a ele .t 30:000 para a jnnt~t 
provisoria dispor cl'ella por via ele saques feitos ela praça do Porto sobre a de Londres, 
ao praso do costume - 4 de jtmho . . ............... . ................ . ........... 639 

Auto lavrado em Londres e na casa do visconde de Itabayana, contendo o accorclo feito en-
tre os portuguczes que desejam prestar os seus serviços á ca,usa liberal na cidade do 
Porto - 5 ele jtmho .. . .................................................. .. .. .. 639 

Officio elo marqucz de Palmella a José Lncio Travasses Valdez, govemador militar da ilha 
da Madeira, enviantlo-lhe algm1s impressos por onde se vê a doutrina que professH. pu-
blicamente e a linha ele conducta que julgou necessario seguir -7 ac junho . ... ..... 640 

Carta do marqucz de Pulmelb ao imperador D. Pedro, enviando-lhe pelo negociante José 
Gonçalves dos Santos Silva varios officios -7 ele jLmho (nota) . . . ...... . . .......... 640 

Plano de organisação elo primeiro batalhão provisorio ele voluntarios, composto elos regimen-
tos de milícias ele Lisboa oriental e occidental .... .. ... . ............. . ..... . ... .. 640 

Oilicio do conde de Oriola ao visconde de Santm·em, preve-nindo-o de que o ministro Burn
storff parece menos clesfavoravel á conducta elo governo do infante regente - 7 de jn-
nho .. .. . ........ . ..... . ... .. ................ .. . . ............................ 641 

Proclamação de Francisco Carvalho, commandante elo sctimo batalhão de volnntmios de 
D. Pedro IV, convidando os habita,ntcs ele Montcmór o Velho e seu districto a alista-
rem-se- 8 de juuho .... ... . ........ . ..... . ......... . . _ ....... .. . . . . .... .. . ... . 641 

Carta. elo marquez ele Palmella ao imperador D. Pedro, remettendo-lhe copia clH. nota que 
rccebêra do novo ministcro elos negocies estrangeiros de sua magestade britannica a~sim 
como da resposta, seguindo-se ou ti-as informações cliplom at icas- El de junho ...... .. 642 

Ofliciofl (dois) elo conde de Oriola ao visconde de Santarem, proseguindo nas noticias de 
Berlim - 8 de junho ...... . .. .. . . .. ... .. ... .. . . ....... ... · .. .. . . ............. ... 643 

Officio dos plenip0tenciarios brazileiros ao conde de Oriola, enviando-lhe cxempla,res do 
protesto dirig·ido por elles á nação portugueza contra os ultimos acontecimentos ele 
Portugal - 30 de ma,io .... -. .... . ... ....... . ... : . .......... ........ . .. ... .... . . 644 

Carta do conde da Figueira ao visconde ele Santarcm, r eferindo-se á sua missão em Ma-
drid - 8 de junho . . ................... ........... . ... ... .. . .... . ............. 645 

Oilicio do visconde de Itabayana a Antonio Hypolito da Costa, louvando o procedimento ela 
junta e r emcttendo-Jhe cxemplm·cs dos protestos que esta e o marqucz ele Rezende dil·i
giram á nação portugueza - 8 de j tmho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 

Past •nul do curdea.l patria;rcha ele Lisboa aos seus diocesanos, censurando a revolta contra 
o governo de D. Miguel, etc. - 9 ele junho .... .. ......... . ...... .. . . . . .... . ..... . 645 

P01·ta·ria permittiudo que no batalhão de voluntarios de D. Maria II, primitivamente só des 
tinado para officiaes inferiores de ordenanças, possam alistm·-se otltros incliviclnos, es-
tando nas circumstancias da portaria de 25 de maio - 9 ele junho .. ... ............. 617 

Po1'taria mandando que os 'estudantes ela real academia cirurgica do Porto fiquem clis
pensaclos elos seus exames, nos termos concedidos aos da universidade de Coimbra, 
quando se alistem em defeza ela causa liberal - 9 ele junho ... . .. ,. . . ...... . ........ 64 7 

Officio de Joaquim José de Qtlci.roz ao bispo do Porto, r emetteodo por COIJia uma represen
tação do governador militar de Penafiel, a fim de que dê as necessrurias providencias 
ácerca dos parochos da diocese terem abandonado snH.s fregHezias ou excitarem com 
praticas os povos á rebelliilo e aoarchia-!) de junho .............. . ............. 648 

Officio de Nnno Barbosa de Figueiredo a Antonio Hypol ito ela Costa, enviando copias ela 
nota que dirigiu ao ministro dos ncgocios estra,ngeiros de sua magestaclc chl'istianis
sima e resposta cl'este, para ver a maneira por que lhe parecia mais conveniente sus
pender as suas r elações com o govemo ele Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 

Nota para o conde ele la Ferr0nays e carta respondendo ao signatario, ás quaes se refere 
o officio supra - 5 e 6 ele junho ...... . ... .. .............. . .......... . ....... ... 649 

Officio ele Luiz Antonio de Abl!eu e Lima ao visconde de Santarcm, remettcndo-lhe copia 
da nota que dirigiu ao gove1·no dos Pruizcs Baixos, em consequencia elos Jamentaveis 
acontecimentos de Portugal - 9 ele junho . . . .... . .. .. ....... . .... ... . ....... . . .. 649 

Nota acima alludida - 9 ele junho . ..... .. ..... .. .... .. .... . ...... .................. 650 
Officio do mencionado ministro portuguez em Bmxellas a Antonio Hypolit'o da Costa, ~laudo 

conhecimento da stipraclita nota- 12 ele junho (nota) . . ..................... .. .... 650 
Nota do m::~trquez de Palmella ao conde de Aberdeen, com refcrencia á sua resolução de re

tirar-se temporariamente ele Londres em serviço ela ca;usa ele D . Pedro IV- 9 de ju-
nho . . . . . . ... .. ...... . . .. .... . .... .................. . . ... ... ........ . ..... . .. 650 

Carta cl9 mesmo titular ao imperador D . Pedro, pmticipa,nclo-lhe que passa a Portugwl com 
os demais indivinuos portuguezes residentes em Lonclres, para coo1)erarem na restau-
ração começada na cidade do Porto - 9 ele junho .. ..... ....... . ...... . .. .. . ..... 651 

Officio do marquez de Palme1la ao visconde ele Itabayana, relativamente a occorrencias po-
líticas - 9 de junho . . .................. .............. .... . . ...... . ........ . .. . 652 

Oilicio de Raphael da Cruz Gueneiro a.o visconde ele Sautarem, ailirmanclo que o impera
dor da Russia, assim como foi o primeiro a promover a mudança nru 1·egencia de Portu
gal em fevereiro, ser{L o ultimo em reconhecer as a lterações que n'ella venham a effei-
t~mr-sc- 9 ele junho .................... . .... . ..... . .... . ..... ... ...... · .. .... 653 

Decreto riscanclo do real serviço os desembargadores ela relaç,fto c casr, do Porto, Alexan-

o 
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dre Thomaz de Moraes Sarmento, J osé Joaquim Gerardo de Sa.mpaio, Manuel Antonio 
Vcllez Caldeira Castel-Brauco e Joaquim José de Queiroz, emquanto pelos meios ju
diciaes competentes se lhes não imlJÕe a pena que os seus crimes exigem -10 ele ju-
nho ..... . .. . . . .................. .. .... . ......... . ... . . .... ..... ... ...... . . . . 653 

Determinação inserta 11a ordem do dia ao exercito em 10 ele junho, sobre o plano elos uni -
formes para as companhias ele voluntarios realistas urbanos ......... . .... . . ....... 653 

Ollicio de Gabriel Antonio Franco de Castro ao conde do Rio Pardo, dando-lhe noticias das 
operaçucs militares - 10 de junho ... . ... . ....... . ....... . ......... . ....... . .... 654 

Proclamação ela junta provisoria aos habitantes do Porto -10 de junho . . .. . ...... ... ... 654 
P01·ta.ria ele José Joaquim ele Queiroz ao encarregado da policia elo Porto, recommenclando-

lhc a maior vigilancia sobre os alliciaelores da tropa e dos que espalham noticias ater-
l'acloras - 10 ele junho . ..... . ... . ... .. . . ... .. .. . ...... . ........ .. ........ . . . .. 654 

Eclital do r eferido magistrn.clu da policia em cum1Jrimento elas ordens acima mencionadas -
10 de junho ............ . . . ... . . . ..... ... ... . ..... .. . .. . . .. . .... . ........ . .... 655 

Proclamação de Joaquim de Pinho e Sousa aos habitantes de Oliveira de Azeméis, convi
dando-os a alistar-se em o novo batalhão de voluntarios de D. Peclro IV, de que foi 
nomeado com mandante - 10 ele junho .... .. .... . . . ... , . ........ . .. . .............. 655 

lVIemorandum escripto pelo marquez de Palmella, exponclo as idéas que meditava exeeutru:, 
vindo ú cidade do Pol'to, se triumlJhasse a resi stcncia ao governo ele D. Miguel - lO 
de junho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .............. . ... 656 

Officio do marquez de Rezende e visconde ele Itabayana a. Antonio Hypolito da Costa., par
tici panclo-1 h c que dirigiram ás lPgações elo Brazil uma -circular na qual reconhecem a 
,iunta provisoria como o unico govemo legitimo ele Portugal até que sua magestade 
iidelissima, usando elo poder moderador, proviclenceie definitivamente sobre a governa-
ção do reino - 10 ele junho ... . ... . ..... .. . . .. .... . . ...... . .... . ............... 1356 

. Circulllir a que se refere o officio supra - 30 de maio ............... . . . ..... . .. . ... : .. 657 
Officio do marquez ele Pa.lmella ao visconde de Itabayana, elanclo-lhe instmcçõcs sobre 

o modo ele proceder na missão ele Londres - 10 el e junho .. ......... .............. 657 
Avisos ela mesa elo clesembru·go do paço e do ministerio elo reino ácerca elo vestuario com 

que devem apresentar-se os membros elos tres 'braços do estado na aberttu·a das proxi-
mas côrtcs-10 e 11 de junho .... . . ... .. . ..... . . ... . ............ . ............. 658 

Consider ações ela Gazeta de Lis~oa oobre a validade ela carta constitucional e o legitimo 
successor elo throno portuguez -7 e 11 ele junho ......... . . . ... . ..... !' . ......... . 658 

.Portaria mandando entrega r armamento aos habitantes do Po1·to e Villa Nova ele Gaia, 
quando cFisso sejam dignos pelo seu affecto á causa de D. Peclro IV - 11 ele jtmho ... 662 

Editwl elo enc:.urregaclo ela JJOlicia do Porto, precavendo actos desordeiros e impondo muitas 
aos donos de diversos estabelecimentos que consentirem n'ellcs -11 de junho . . ..... 662 

Cire1.1lar de Joaquim Antonio ele ~1agalhães ao corpo consular estrangeiro na scgnncla ci-
dade elo reino relativamente ao bloqueio -11 ele jtmho .. . . ... . ..... ... ..... ...... 663 

Officio elo conde da Ponte ao visconde ele Santarem, noticiando-lhe o clesfavoravel procedi
mento elos ministros portuguezes em Lonclres c París a seu r espeito, e o azedume n'es-
sas duas côrtcs contra o governo ele Lisboa ....L 11 ele junho ......................... 664 

Decreto auctorisanrlo o ministro elos negocias ela fazenda a promover um adiantamento até 
400:000f%000 réis para auxilim· o tbcsouro publico - 12 de junho ................... GG4 

Decreto concedendo licença. para a organisaçào de corpos lle voluntarios reali::tas nas ci-
dades e villas cujos habitant es ass im o desejam -12 de junho ... ...... : ......... . . 664 

Officio ele J osé Alves ele Carvalho Salvador ao intendente geral da policia, r emettcndo-lb e 
elo seu quartel em Celorico copia de uma participação ele Agost nho Luiz ela Fonseca, 
ua qua.l ·cliz terem si elo l)aticlas as tropas constitucionaes em Penaiicl - 12 de junho .. G65 

Proclamaç-ão ela junta provisoria aos habitantes do Porto - 12 de junho ................ G65 
Portaria ela mesma jtmta, convidando os soldados ela primeira linha que têem obtido baixa 

e os voluntarios reaes r eformados a a.presentarcm·se para o serviço, garantindo-lhes 
20 réis por dia, alem elo soldo orclinario cTe campanha e outras gratificações concedidas 
pelo aviso ele 16 de julho ele 1824 - 12 de junho .. . .. . . .. ...... . . . .... . ........... 665 

Pmtaria permittindo que alguns cidadãos elo Porto, curiosos da caça e babeis atiradores, 
formem sobre si uma companhia, tendo por commanclante pessoa ele inteira confiaiiÇa-
12 de junh0 ... . .......... . ...... .. ........ .. ............ .. ... . ... ..... . . ..... 666 

' Portaria determinando que todos os soldados elos regimentos de milícias que se alistarem 
nos corpos ele primeira linl1a ele infant~ria e caçaclOJ·es, no praso ele oito dias, tenh= 
a sua baixa elo serviço no fim ele quatro mezcs - 12 ele jtmho ...... . ............... 666 

Portaria ordenando a José Justino Vaz Osorio que tome o commanclo elos voluntm·ios ele 
di.dfcrentes terras elas províncias, apresentados avulsamente -12 ele junho .... . .. . . . 666 

Portru·ia prohibinclo que no exercito e corpos de voluntarios liberacs se aclmittam estran
geiros, em consequencia dos il.·ataclos existentes com as outras nações -12 ele junho 667 

Portaria tornando extensivas aos estudantes ela real academia ela marinha ela cidade elo 
Porto a mesma gTaça concedida aos da universidade ele Coimbra, t endo-se já alistado 
ou assim procedam no t ermo ele oito dias - 12 ele junl10 ... . ... . ................ . . 667 

Portada com igual disposição a respeito dos alumnos ela r eal academia cirurgica ela refe-
ridla cidade - 12 ele j tmho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 667 

Carta elo mm·quez ele Palmella ao conde de Aberdeen, despedindo-se pela sua ausencia tem
pararia de Inglaterra, e communic~~nclo-lhe que o visconde ele Jtabayana o fica substi-
tuindo em tudo quanto sejfl. relativo á missão ele Portugal - 12 ele jtmho ...... ...... 667 

Port.ari~ r1nferinc1o a snppliea ele grande numero ele iudiviclnos que s-crviramuo exercito du-

o 
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rantc a guerra peninsular e campanha de Montevidcu, para formarem um corpo regu-
lar contra os inimigos da causa liberal- 13 de junho . ........... .. ............. .. 667 

Edital do corregedor ela cidade de Coimbra, para todos os juizes territoriaes fazerem pu
blico que todos os oiüciaes inferiores, cabos, anspcç.adas c soldados com baixa ele 1820 
em diante, alistando -se no Porto ou Coimbra, terão, alem l1o soldo de guerra, 20 réis 
cliarios - 13 de junho . .................... .. .. . ...... . .. ... . . .. .. ... . ... . . ... . 668 

Oificio elo consul britannico no Porto a Joaquim Antonio ele Magalhães, rcbtivamente ao 
bloqueio - 13 ele junho . . .... . .. .. ... ... . ......... . .... ... . . ......... .... .. . . • 668 

Offici.o el o vice-consul ela Hussia sobre o mesmo assumpto -!1.3 ele junho . ....... ..... ... G69 
Oflicio do vicc-consul da Austria a similhante respeito - 13 ele junho ..... . .. .... . ...... 66!:> 
Carta de lorcl A bcrdeí:'n ao marquez de Palmella, re~pondendo {L cl 'este diplomata, datada 

do dia anterior -13 de .i unho .... . .. . ... ..... ... .. .......... . ....... .. ...... . . . 669 
Officio do marqucz de Palmella a Luiz Antonio de Abreu e Lima, ácerca de assumptos po-

líticos -13 ele junho .. .... ...... .. ....... .. ... .. .................. . .. . . ....... 669 
Officio ele Raphael da Cruz Guerreiro ao visconde de Santarem, c::qJonclo o risco a que fica 

suj eito o infante D. Miguel se não mostra.r aos governos estrangeiros que a força elas 
circumstaucias o obrigotl a ceder á vontade da opinião pub lica,, c declarando cc;;sar as 
suas funcções junto ela côrte de S. Petersbm-go se os tres estados elo reino pozercm el e 
pa.rte os direitos ele D . Maria II -13 de junho .. ....... .. . .......... - ............ 670 

Officio do viseonclc ele Itabayana ao conde de Oriola, remettenclo-lhe lUll impresso com do
cumentos importantes, para melhor avali ar as occoncncias em Portugal e do proccdi-
meuto do signatario - 13 de junho .. . .. ..... . .... .. .. ... . . . ................... . 670 

Observação junta aos alludiclos documentos . . .... . . . .. .. .. ...... ... . .. . . . ...... . .... . 671 
Portaria nomeando uma delegação ela junta provisoria, composta ele Duru-te Guilherme F cr

reri, José J oaquim Gerarclo de Sampaio, F1·ancisco da Gama Lobo Botelho, J oaquim 
J osé de Queiroz, Joaquim Antonio de Magalhães e José Baptista da Silva Lopes, para 
proviclencj.ru· sobre a promptidão elo movimento do exercito ele operações -14 ele juc 
nho ....... . ...... . . .... ... .. ..... _ ......... .. . . .... ........... . .. . .. .. ...... 672 

Portaria c-onferindo plenos poclcr.cs á mesma clclegac;ão, sobre serviços militares, policia e 
substituição ele auctorielaclps nas terras do seu transito -14 de junho . . .. . . . .. . ... .. 672 

Portari a nomeando o coronel Antonio José da Silva Paulet secretario do expediente dos ne-
gocias da marinha - 14 ele junho . ..... ... ... . ......... _ ...... . .. .. ............. 673 

Portaria auctorisando Pedro T eixeira ele Mello a acompanbru· a delegação que eleve seguir 
para Lisboa e a receber todos os dinheiros encontrados no tr::msito -14 ele junho . ... 673 

Proclamação ele Filippe Thomaz Ribeiro da Fonscea, coronel governador militar ele Coim-
bra, aos habitantes el'est a cidade, convidando-os a alistar-se no serviço da causa libe-
ral- 14 ele junho ..... . ....... ... ... .. ... _ ................... . .... ... . .. . ..... 673 

Officio elo consul elo Bra.zil no Porto a Joaquim Antonio ele Magalhães, rogamlo-lhe qne 
obtenha da junta provisoria a ordem precisa para. o commaudante ela fortaleza ela Foz 
deixar saír um barco com o offieio abaixo indicado . ...... . . .. .. - .... . ..... .. .. .... 674 

Offi q.io do sobredito consul ao commandante das forças navacs portnguczas no bloqueio, pe
dindo que lhe commun i1ue se as ordens do governo ele Lisboa tendem a impedir a li-
vre entrada e saída das embarcações ela sua nação -14 ele junho ....... .. . . . . ..... 674 

Determinações insertas nas ordens do dia ao exercito absolutista-H e 15 ele junho ... . . 674 
Proclamação da junta provi sori a aos habitant es do Porto, sobre a delegação ha poueo no-

meada - 15 ele junho . .. .. ...... . ... . .' ... _ ... .. .... . .. . .... .............. . .. . . 675 
P ortaria deferindo üma representação ele Antonio ela Rocha Martins F urtado, commissa

rios c cabos ela policia, em que pedem para formar um corpo ele vohmtarios ele D. P e
dro IV na cidade elo Porto, o qual :ficará com o n.o 24: c sob o commanclo do primeiro 
elos r equerentes -15 ele junho .. . . .... • ... . . . ..... ...... .. . ................. . .. 675 

Portaria creanélo um conselho militar encarregaclo ela clefeza elo Porto, composto ele officiaes 
elo exercito e armacl,a - 15 de junho ................. .. . _ ..... .. ................. 675 

Officio do consul ele Hespanha no Porto a J oaquim Antonio el e Magalhães, accu,saudo a re
cepção ele outro em que se lh e participa a nomeação do novo secr etario do expediente 
dos negocios estrangeiros, envia exemplares elo manifesto da junta e dá noticia elo blo-
queio - lG de junho ...... ......... .. . .. . .. . ... ... . ..... ... . . ... .... . .. .. ..... 676 

Avisos (dois) do conde elo Rio P ardo ao conde ele Barbacena (Francisco), r eferindo-se a rc 
soluç.ões tomadas sobre consultas do conselho de guerra a respeito ele abonos ás pra-
ças prisioneiras e oflic iaes licenciados - 16 de junho .... - ........... . .... . .. .. . .. 676 

Oilicio do corregedor da comarca ele Thoma.r ao intendente ger~ol da policia, dando-lhe parte 
de operações militares do exercito de D . Miguel - 16 de jnnho ........ . ............ 676 

Portaria cletermimmclo que clura.ntc a ausencia ele J osé Baptista ela Silva Lopes :fique en
carregado do expediente extraordinario milit!tr o secretario interino dos negocias ela 
marinha, Antonio José da Silva Panlet-16 de jnnbo ....... . . _ ..... _ ... ..... . . :. 677 

Portaria permittindo que no Porto se forme um corpo militar, fa.rcbclo e pago á custa dos 
requerentes, o qmhl será composto ele indivíduos da escolha cl 'ellcs, fornecendo-lhes a 
j lmta armamento e munições - 16 ele .i=ho ... . . .. ..... .... ....... . ...... .... .. . - 677 

Oflicio elo conde ele O rio! a ao Yisconde ele t::lautarem, enviando-lhe copia ele uma circula.r ele 
Nuno Barbos• e Figueiredo, na qual declara t er cessado as suas relações como minis-
tro plenipotcnCiario junto ela côrte ele París, dando ttss im t estemunho ele lealclacle a ~ 
D. Pedro IV -16 de junho ........... -.. ... .... ... ........ · ............ , .. . . . .. . 617 

Circular respectivl.lJ - 5 ele junho .. ..... . .. . .. . ... .. . ... . . ............... . ... ..... . . 677 
Exccrpto el e outro officio, em rrnc o rcprescntmltc de PortngnJ na côl:'te de S. Peter.-burgo 
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faz ~~lgunms ·cousiLl ci·açõcs suLre os acontecimentos elo P0rto e reitera a sua firm eza ele 
princípios lJoliticos - 17 de junho .... . . ....... .. .......... .. . ................. . . 678 

Portaria da jrmta provisoria, nomeando Luiz H.ibeiro de Sousa Saraiva ajudante elo seere-
t a.rio elo expediente elos nego cios ecclesiasticos e ele justiça - 17 ele junho ... . ....... 678 

Portaria mandando que as r epartições elos negocias ecclcsiasticos e ele justiça, e elos estran
gl'iros, fiquem a cargo elo secretario do expediente elo reino e fazenda, visto terem os res
pectivos enc·arregactos cl'ellas acompanl1aclo os membros da delegação -17 ele junho ... 678 

Deereto perdo ando aos soldados, cabos, ofliciacs inferiores e tambores que deixem o p artido 
constitucional e se apresentem ás auctoriclades militares e civis do governo de D. Mi
guel, sendo incluídos no mesmo indulto os offi ciaes em idcnticas circumstan.cias (porém 
clemittidos de seus postos), á excepçilo elos chefes e cabeças da revolta, para os quaes 
se nega clemencia- 18 de junho .... ...... .. .. . . ..... . .... ... . ................. 678 

Decreto que prorogru 11or mais quarenta cli!ls o praso para a cobrança elo emprestimo de réis 
1 .010:500~000, estabelecido pelo diploma de 6 ele maio, e auctorisa a acceitaçilo de v::t-
rios papeis como dinhell-o - 18 ele junho . . ... .. ... . . . .. . .... .... . .. ... . ... . . . ... 679 

Portaria da junta provisoria crea.nelo um corpo de praças ele pret reformadas para coadjuvar 
a outrrt tropa -18 ele junho . . . ... .. . .. . ...... . . .. . .... ........ . . . ....... . .. . ... 5í9 

Portaria deferindo um requerimento dos h::tchareis José ela Silva Passos e Manuel ela Silva 
Passos, os quaes se queixam da nulliclacle com que foi tirada a segunda devassa pelos 
successos po1mlares de julho de 1827; e como esta nã.o appareça, nem possa formar- se 
juizo seguro sobre o seu conteúdo, ord ena-se sej a considerada extiueta, c corra a fo-
lha de todos contra quem se procedesse - 18 ele junho ........... . .. . .. . .... ...... 680 

Oflicio de Manuel Antonio Vellez Caldeira Castel-Branco ao marqucz de Palmelln, agra
elccenclo-lhe, em nome ela junta provisoria, as noti cias transmittidas ele Londres e r e-
ferindo- se aos uctos cl'aquelle eliploma.ta - 18 ele junho . .. .. . . .. . . . . . . ..... .. .... . . USO 

Extracto ele informações militares -18 ele junho .... .. . ... . .. ......... ... .. . . ... .. . . . 681 
Ofticio ele Manuel Gomes dos Santos á junta 11rovisoria, agradecendo o abono de ttape para 

o batalhão ele voluntarios elo seu commaudo, mas dispensando-o -18 de junho . ...... 681 
Aviso do minist.ro dos mgocios el o reino, designando o di a 23 ele junho para se proceder á 

abertunt elas chamadas côrt es geraes ..:_19 de junho ..... ... . .. .......... . ......... 682 
Proclamação dos voluntarios de D. Pedro IV em Villa Nova ele Gaia aos habitantes do 

mesmo distric to - 19 de junho ..... ... . . : ... . .... ... .. . . .. .. . . . . .... . . . .... . ... 682 
Portaria determinando que o corpo com1Josto de indivíduos que serviram na guerra penin

sular c can1p01nba 'de Monte vi leu sej a clenominado ·« rcaes fusilciros ele D. Pedro ry, -
19 de junho ..... ..... .. ........ .... .. ... . . . .... .. . ... .......... .. ........ . .. . 683 

01Iicio elo consul do imperio brazilei ro no Porto a J oaquim Antonio el e i\J agalhães, decla
rando que o commanclantc ela s forças navaes portuguezas se recusára a aeceitar o de 
14 elo corrente mcz, 1:elativamente ao bloqueio, contra o qual protesta, c remettcnclo 
uma participaçito elo piloto da barra, Joaquim Luiz ele Sousa -19 de junho ... . ..... 683 

D ocumento l.h que se r efere o oflicio supra - 15 de jLmho .. . .. . . . ... . ......... . ..... . .. 683 
Circula.r elo sob1·cclito consul ao ele sua mngestacle britanuica, ainda ácerca elo mesmo as -

sumpto - 19 ele junho .. . .... . .. ............. . ... .. .. . .. ... ...... . .. . ......... 683 
Prot.esto que aco mpanha ::t circular - 19 ele junho .. . .... . ..... .. . . . . . .... . .. , . . .... , . 684 
Extracto ele notici as sobre operações militares -19 de junho ... .. . ....... ... ... .. . . ... 684 
Ofiicio do conde da Ponte ao vjsconclc de Santarem, a res11eito ela sua missão em París-

19 de junho .. . .. ... . ...... .. . .... .. ........ ... ........ . . ... .... . .... .. . .. ... . 684 
D cspad10 elo mini stro dos negocias estrangeiros para o conde ele Oriola, r espondendo a di-

versos oflicios cl'estc eliploma.ta-20 de junho ..... · ... . . ...... . . .... . . ........... 685 
Portarias (duas) da junta provisoria, concernentes a estudantes brazileiros e a outros man-

daclos ri scar lla universidade de Coimbra - 20 de junho . . . ........... . .... . .... . .. 686 
Extracto, datado de Coimbm, ácerca dos comprimentos e allocuçào do vice-reitor e lentes 

mais Mltigos da univcrsiclacle, perante os delegados da junta- 20 de junho ... ... . . . 686 
Aviso do mini stro dos ~H·gocios da justiça a todos os corregedores das comarcas elo reino, 

para q"Q.e immecl iatamcnte procedam a sequ_estro nos b~ns elos inelivicluos implicados 
na rebell ião ele 16 ele maio e mbsequcntcs cl1as - 21 de JUnho . . ... ...... ...... . .. .. 687 

Portlwia da junta provisoria, mandando. suspender ~s causas _ci v~is ou crimes r~l a.tivas a to-
" das as pessoas empreg-adas no serv1ço elo e:xerCJto constltu~wnal- 21 de Junho ..... . G87 

Edital do vice -rei-tor da uni versicladc, prohibinclo o nso ele batma. a quaesqucr estudantes 
até :\: a bertlll'a elas aulas, em consequencia do contraste clcsfavoravel com o brioso com-
portamento elos seus concliscipulos a.rm aelos em clcfeza ela patri a - 21 de junho . .... . 687 

Ordem ele cliYisão, datada elo quartel general ele Coimbra, referindo-se ao combate na vill a 
ela Ega- 21 de junho ..... . ... . ....... .. .... . .. . ........ . .. . ...... . ... . .. .. ... 688 

Extracto de noticias ácerca ela mesma acção - 21 ele junho ... . . ... .. . ................. 689 
Officio do conde elo Funchal· ao visconde ele Santarem, enviando copia ele diversa corres

ponclencia diplomatica, ab~uixo mencionada sob n. 0
' 1 a 4, e fazendo r eflexões ácerca do 

proceder el o infante D. Miguel - 21 ele junho ..... .. ........... : . .... .. ·: . ... ·: .. 690 
N.o 1. Nota de Luiz Moutinho ele Lima Alvan·es e Silva, encarregado dos negoC!OS elo un

perio- elo Bmziljunto ela santa sé, ao conde elo :F'unchal, cl[t.udo-lhe conhecimento ele ter 
o ~1ru:quez de ~almella cessado a.s su.as r elayões officiae~ com o. govemo ~le fa~to _m:a 
existente em L1sbofl., exemplo que o s1gnatano espera seJa segmLlo p elo cligno embat-
xador em Homa- 9 ele junl1o .. . . .... .... .. .. . . ......... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 690 

N.o 2. Officio elos plenipotcnciarios brazileiros ao conde de Orioht em 30 ele maio (estú junto 
ao d'cst;c ultimo, el e 8 ele junho, pn g·. G44)·. 
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N.o 3. Nota üo conLle do Funclml a Luiz Montinho de I"ima Alvares e Silva, respondendo 
á de D ele jnnho e dechu·ando qnc suspende toda a correspondencia com o govemo de 
Lisboa - 20 de junho ........ .. . .. ....... . . .. .. .. ........ . .... . ...... . . . . : . . . . l).go 

N. 0 4. Officío do sobredito diplomata ao marquez de Rezende e visconde de Itabayiltna, ac
cusando a recepção elo de 30 de maio, e r emettenclo-lhes copia ela nota anterior - 20 
ele jLmho . . .. .. .... .. . .. ...... .. .... .. ..... . .. . ..... . .. ~ .... ..... .. ... .... ... . 691 

Av;so de Joaquim J osé de Queiroz ao vice-reitor ela universidade. ele Coimbra, detei·minan
elo-lhe, em nome da junta provisoria, que nomeie uma commissão composta de tres pes
soas de confiança para arbitrar a importaneia em dinheiro do fardamento aos estudan
t es que, por falta de meios pecunim·ios, ainda não se alistarani no corpo academico - 20 
ele junho ... ... : . . . ... ... ......... ... ..... ... ....... .. ...... . ... . .......... ... 692 

Edital do senado ela camara de Lisboa, trans~tévendo o aviso do ministro elos nPgocíos elo 
reino ao marquez montciro mór, em que designa o local onde o bra~o dos povos ha 
ele reunir-se- 21 ele junho . .. ... .. . ............ . .. . .. .... ........... ... ..... .... 692 

Edital do governador interino elo castello ele S. J oão da Foz, prevenindo o publico de que 
todo ·O barco, sem licença legal, que for a bordo elos navios do bloqueio será immedia-
tamente queimado e a tripulação e dono presos - 22 ele junho .. . ........ . . ....... . . 692 

Officio elo conde de Oriola ao visconde de Santarem, inform ando-o elos intuitos ele diversos 
gabinetes estrangeiros quantõ aos negocias de Portugal- 22 de junho . .. .. . ... .. . .. 693 

Extracto de noticias militares publicado no Porto a 22 de junho ....... . .. . .... . ...... .. 698 
Curta ele Bernardo de Sá Nogueira ao marqucz de Palmella, congratulando-se pelo seu pro

ceder e expondo-lhe ntrios alYitres que julga convenientes {t causa liberal- 22 ele ju-
nho . . ......................... . ........ .. ................................... 693 

IX 
Refutação analytica que, sob o titulo Falsidades do rnanifeslo dos ?'Cl:olucionaq·ios do Po?·to, 

mandou imprimir o governo ele Lisboa (sem datH.) .. . ... ... ...... . . . .............. 695 
Analyse do primeiro protesto elos plenipotenciarios elo Brazil, fe ita na Gaze{a-22 de ju .. 

nho ......................... ... .. .. . .... .. ..•..•.•.• ..... .•.. . , ••....•..•... 709· 
Copia authentica do alludido manifesto- 24 de maio (nota) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 709 
Noticia inserta na folha official elo governo ácerca el a ceremonia effeituucla a 23 ele jnnho 

no palacio ele Nossa Senhora ela Ajnda ..... . .. .. .. . . .... .... . ....... .. ....... .. . 715 
Auto du abertura elos tres estados- 23 de junho . .. ... . .. ......... ....... . ........... 716 
Decreto, ele que se faz menção no principio elo auto, nomeando dois escrivães para servi-

rem na dita ccrcmonh~ - 9 ele junho .... ... .... ... .... .. ................. . ... . . . 726 
Decreto pelo qual o infante regente manda restituir os bens, direitos e empregos, t anto ci

vis como militares, a todos os incliv i ~luos que sustentaram e defencler!llm as leis funda
mentaes da monurchia, c concede a liberdade de voltarem á sua patria aquelles que 
em conscquencia cl'isso se l1usentaram - 23 de junho .. ... .... .... · .... . . .. ..... . .. 726 

Portaria ela junta provisoria, estabelecendo na cidade elo Porto um conselho militar c de 
justi ça 1mra o expediente dos negocies pertencentes ao conselho supremo de justiç.a, 
attcnta a interrupção ele communicaçõcs com os trihunaes da capital, e nomeando 
qLtem eleve compol-o - 23 ele junho .. ........... ... ..... . .. ..... .. . . . ... ... . .... 727 

Extracto de participações elo exercito liberal - 23 de junho . ... . ... .. .......... . ... ... 727 
Decreto conferindo pensão ás famílias dos militm·cs realistas mortos em campanha - 24 de 

junho . .... . . , . ... ... . ....... ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 27 
Extracto relativo ao ataque no logar de Tobosa - 24 de junho . . ...... . . ............... 728 
D eclnmçõcs feitas pelo capitão Wittingham do va-por Belfast, em 24 de junho, na altura 

elo cabo Ortegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 
D ecreto ordenando que no r eal 01·ario se est(l;beleça um cofre separado, para se receberem 

quaesquer quantias por donativo gratuito, visto como acrescem as clespezas do exer-
cito c da mal'inha- 25 ele junho ..... . ........... .. ........ . . . . . .... .. ... . ... . . 729 

Ordem do dia, clat ada do quartel em 13raga, determinando que se formem dois batalhues 
provisorios, conforme os de caçadores do exercito, para alistamento elo consideravcl 
numero de praças escusas do r eal serviço, ultimamente apresentadas- 25 de junho .· . 729 

Portaria prohibindo que sejam soltos quaesquer .inelividuos desaffcctos á catllla da legitimi-
midacle sem primeiro se dar parte á junta provisoria- 25 de junho . .. . .. .. ......... 730 

Participação ele José Antonio P ereira ele Eça, comma;mlaute ela col~:~mna da esquerda, com 
os pro menores do ataque ele Tobosa - 2õ de junho ........ . . ..................... 730 

Nota elo consul ela Pmssia, Suecia e Nol'ttega ao secretario da junta provisoria, encH.rre
gaclo elos negocios estrangeiro~, para que permitta a ·saída de uma catraia com o fim 
de levar officios ao commandante elo bloqueio - 25 de j tmho ... . .. . ..... .. .. . ...... 731 

Extracto referindo-se á ucção em Condeixa - 25 ele junho ........ .. .... .... .. . . . ...... 731 
Auto das deelm:ações feitas perante o visconde de Itabayana pelos ]Jrincipaes portuguezes 

emigrados em Londres, prestando-se a anxiliarem a junta provisoria na de fez a ela c!llusa 
constitucional - 25 ele junho ........ . .... . ................... . ....... . .. .... .. 731 

Carta do eonéle ela Figueixa ao v lsconcle ele Santa rem sobre a sua missão em Madl'icl - 25 
ele junho . ... .... ... .. .. ...•.•.. ..• ..•...•.. . . .. . . . .. ... ....... ... .... .•..... 732 

Discurso do marqucz de Lavradio, procurador por Torres Vec1ras, lic1o na primeira confe-
rencia elo braço elos povos ........... . ................ . .. . . .. ... ..... .. . .... . .. 732 

Decreto ordenando que todas ltS di \'idas ela thesouraria geral tlas tropas srjam ad missiyein 

o 
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no emprestimo mandado n.l.J1 ir na junta dos juros por diploma de 6 ele maio ultimo -
26 de jnnl10 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 o o o o o o o o o o o o o o o o ..... .... .. . 73:5 

Officio do general Povoas ao conde de Barbacena (Francisco), noticiando varias op erações 
das fo rças do seu comma.nelo - 26 ele junho .. . ....... o . ....... . .. o o o o o o .. o . o o o o o 735 

Por tarias (duas) chamando a fazerem parte da junta provisoria do Porto o conde de Sam-
paio e Candiclo José Xavier - 26 de junho . . .. . . . . . . o . . . . ...... . ..... . . ... o o o ... 736 

Portaria nomeando o marqucz de Palmella commandantc em chefe do exerci to de opera-
ções - 26 ele junho . .... .. o ......... ..... o . .... . .. o . ........................ . . 736 

Por taria nomeando Thomaz G uilherme Sóubbs commanclante da divisão de operações elo 
norte- 26 de j llnho . . . o .. .. ...... . ... . .... o . .. .. . o .. . . . o o o ... o . o ....... . o o o . . 736 

Poxtarias (duas) nomeando o conde ele Yilla Flor e J oão Cm·los de Saldanha Oliveira e 
Datm par a irem servir no exercito ele oper ações, no logm· que lhes competir, segundo 
a pa.tcntc e antiguidade- 26 de jtmbo o o o .. . ... o . . o .. o ........ o . o . o . . . . o .... .. o . 737 

P01·b.ria incumbindo provisoriamente do governo das armas da Beira Alta o mm·echal ele 
campo gradu1.1odo lh·ancisco à e Paula ele Azcreelo - 26 ele .i unho o o o .. . o o . o o . .. o o o o o . 737 

Carta do m.arqucz de Palmella a Chri stovão Pedro ele Moraes Sarmento, participando a sua 
chegada e a ele outros lJOl'tuguezes ao Porto - 26 de junho . o .. o . . o ...... o o o . .. .. .. · 737 

P01taria do governador das justiças da r elação e casa elo Porto, convi dando os membros 
elo mesmo tribunal que a ssignaram o aut'o rebelde e eamarario de aeclamação elo in
fante Do Miguel rei absoluto, a enviarem por escripto as suas competentes r eclama-. 
ções no praso de dois dias depois ele intimados pel o respectivo guarda mór, a. fim ele 
poder lisonj ear-se ela fidelidade e patriotismo cl'cllcs- 27 de junl10 . . . . . . . . . . . 738 

Port~ria chamando D: Filippe de Sousa Holstcin a fazer p a1 te ela junta provisoria- 27 ele 
Jlmho o o o. o ... . . . . .... o o o o o o o o o o o o o o . . .. . ...... .... . . o o. o. o .. .. . .. . . o ..... . . . 738 

Declaração mandada publicar pela sobredita junta, ele que o combate na Cruz elos :M:orou-
ços fôra vantajoso ao exercito leal- 27 de jnnho .. . . o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o . . o o . o . 738 

Declarações feitas na a l tura de Vianna, por alguns portuguczes vinelos ele L onili·es, sobre 
providencias a tomar - 27 ele junho . . .. .. o. o o .... .... . ... o ... o o ..... . . ... .. .. o. 73\J 

Decreto clemittinclo elo real serviço os der;cmbargadores Antonio Osol'io ele Sonsa Castro 
Cabral e Albuquerque, e Vcnancio Bem arclino Ochôa, por ha,·ercm tomado parte na 
r ebelliã.o que te,·e principio a 16 ele maio, emquanto pelos 1neios jucliciaes se lhes não 
i mpõem outras penas- 28 de junho ....... .. .... . .... ... ...... : . . . . .... . . . ..... 739 

Ordem do dia elo quartel general no paço da Ajuda, elogiando o comport!lmento elas tl'opas 
ela divisão ela vanguarcla e terceira divisão elo exercito ele operações no encontro que 
tiveram com as forças contrarias - 28 ele junho .. o ...... .. .. .. . o . . . . .. . o o ..... o . . 740 

Porta11o ia allivianclo Antonio Hypolito ela Costa elo encargo el e governador do IJarticlo elo 
Porto, p ela impossibilidade el e o accumular com o de presidente ela junta - 28 ele ju-
nho ... . . . ... . .. o . . . ... . .. . .... . .. .. . . . .. .. ... o o o ...... . ........... .. . .. ... .. 740 

Portaria encarregando pr ovisoriamm1tc do go>crno elas anuas do mesmo partido o tenente 
general Thomaz G uilherme Stubbs- 28 de junho .. .... . . ...... . .. . . . ... .. . . .. . o . 741 

P ortaria manifestando os agTaclecimcntos da junta provisoria a Francisco Saraiva da Costa 
Rct:oyos p elos serviços que tem prestado no comiDando elo exercito de 01Jerações - 28 
de Jnnhoo .. . . . . . ..... .... . ................................ .. ... ..... . .. . . .. . . 741 

Portaria detcrminaríclo que Francisco de Paula de Azeredo, emqnanto não toma. o governo 
elas armas da pro>incia da Beu·a., fique servindo ás ordens elo gcnerall:itubbs, e n'csta 
qualidade assuma o commanelo das h·opas estacionadas no Porto - 28 ele junho . ... .. 741 

Offi.cio ele Antonio Ignacio Cayolh a Gaspar ele Sousa. Q.ueveclo Pizano, dando-lhe noticias 
militares elo seu quartel geneml em Penafiel- 28 ele junho o .... .. o .... . . o o . . o o o . o o 74 1 

Portaria nomea.nclo J osé V ictorino J3mTeto oF eio inspector elos corpos ele v oluntal'ios elo 
Porto- 28 de junho . .. . ....... .... . o . . . ..... . ....... . . . . . . . o . .... . .. ... ... o .. 742 

Nota elo visconde ÜfJ Itahayana a lorel Abe1·eleen, pedindo-lhe que declare cumo o nliniste -
rio britmmico considera os dois governos actuaes de Portugal- 28 ele Junho ..... . .. 742 

Edital do encalTegaclo ela lJolicia na cidade elo Porto, concernente a provielencias que re-
primam os desordeiros- 29 ele junho . o ........ o ........... . o .. . .. . . o . . o ........ 743 

D ecr eto ordenando que só se admittam voluntarios com a condição ele continum·em a ser· 
vir mesmo depois de cessar a cau sa clct01ominativa elo augmcnto de tropas - 29 de ju-
nho .......... . .. .. . . . . .... . ................ ....... . .. . ....... . .... . .. .. . ... .. 743 

A viso do ministro dos nego<:ios da justiça a Antonio Gomes ~i beiro, para qu e os magistra
dos tenitoriaes que se 1·etiraram dos seus districtos, por terem sido occupados pelo!:\ re-
beldes, voltem sem demora quando aqn elles os desamparem- 29 de junho .... .... .. 744 

Deeretowelo qua l o infante D. Miguel, conformando-se em tudo com as r esolw;ões dos tres 
est ados, Ol'elena que se forme assento motivado á similhança elo qne se praticou nas 
côl'tes celebradas n o anno rle 164l - 30 ele junho . . .. o .. . ..... . ........ ...... .... 744 

Aviso do ministerio dos negoeios ·ecclcsiasticos e ele justiça ao cardeal patriarcha ele Lis-
boa (c elo mesmo modo aos mais prelados diocesanos), revogando o ele 21 de março ele 
1826, sobr e a fórma da collec ta ela missa. - 30 clr. junho .. . .... o ................... 744 

Extracto publicado no Porto com r eferencia ao combate da Cruz elos Morouços- 30 de ju-
nho .. 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 o o o o o o o o o . o o o .. o o 744 

Officio elo viscomle de Asseca ao mini2tro dos negocios estran geiros, informanrlo-o das suas 
conferencias com lorcl s Aberde<'n e W cllington em L ondres- 30 ele junho ...... . ... 745 

Noticia das r euni ões eles tres estados até 30 de jttnho, inserta na Gazeta de Lú;boa - 1 ele 
julho ..... . ....... .... o ...... . . .... o. o .... .... . ...... . . . . .................. o. 746 

Artigo sob o titulo A legitimiclacle, publicado na Gazeta n,tficiál do P orto . . . . . .. . o ...... . 74.6 
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Formulario para os uivloma s expedidos .}Jelas secreta:rias ele estado e trilJmJaes·, consoaute 
o novo syst emn de govemo - 1 ele jnlho . · ... .......... . . . ........ .... ... . ... . ... 751 

Extractos el e noticias militares p1·ocedentes dos e:xercitos absoluti sta e liberal -1 de julho 751 
Officio ele Francisco de Paula de Azercclo .ao marquez de Pa,)jnellã, expedido elo acampa-

mento na serra de Vallongo em 2 de julho .... . .... .. . . ..... . ....... . ... . .... . ... 752 
Extractos sobre operações das forças constitncionaes - 2 de julho ...... . ... . .... . . . · .. .. 752 
Po1·taria dissolvendo a junta provisoria e depositando• toda a plena auetoridade n 'uma com

missão permanente, composta de João Carlos ele Salda.nha Oliveira: e Daun, Fn~;ncisco 
da Gama Lobo Botelho e Joaquim Antonio ele Magalhães- 2 de julh0 ........ . .. . . 753 

Considerações ex1Jostas ]JOr Joaq\1im José da Silva Mai a a respeito dos acontecimentos po· 
liticos de 16 de maio a 2 ele jnlh0 (excerptos elas suas 1\llemO?·ius ltisluricas, etc.) . . ... 753 

Forças ela primeira linha elo exercito portuguez em janeiro de 18~3 (nota) .. . . ... . . . ..... 759 
Rela~·ão dos corpos mandados organisar pela jtmta provisori a, designando os r espectivos 

numeros, districtos e commandrtntes .... . . . ... .. ... . . ..... ............. . .... .... :J60 
Embarque dos principaes caudilhos elo partido liberal e marcha das tropas para H espa· 

nha ... . . ..... ........ . ....... . . . ... . .................... . ........ . .. .. . .. : .. 760 
Relação dos emi grados para Inglaterra ... .. . .............. . ....... . ... . . . .... .. ... . . 761 
Oliicio de Alvaro Xavier da l!'onseca ·Coutinho e Povoas ao visconde ele S. João da Pes

queira, par ticipando-lhe o seu plano ele operações e r emettenclo copia de .outro o:!Iicio 
que recebêra do visconde do Peso da Regua- 3 de julho . . , .. ...... . .... . ... . ... . 762 

Documento a que se re fere o anterior - 2 ele julho . . .. .. .... . .. . .. ... . . . . . ... . ... . . . . 762 
Decreto fixando o dia 7 de julho para a ceremonia do jurmneuto el e D . lVIiguel corno rei-

3 ele julho .. . . .. . .. .... . . . ... . .. .... . ..... . ............ . ............. . .. . . . .. 763 
Officio do general Povoas para o conde de Barbacena (Prancíeco), pondo-o ao facto elas evo-

luções ela tropa súb o seu commanclo e ela entrada no Porto- 3 ele julho ..... .. .. . . . 763 
Officios (dois) do juiz ele fóra dos orphãos e camarada dita cidade ao mesmo iilnstre mili-

tar, offerecendo-lhe os seus serviços - 3 de j~1lho .. .. . .... , .. . . .. . . ... .. .. .. . . .. . . 764 
Bando mandado publicar pelo chefe da divisão da vanguarda do exercito migucli sta - 3 

ele julho .. .... , . . ... , .. , • .. , . ....... . . .. ........... .. .. . ... . . ... . .. . .. . . . . . .. 765 
Ordem elo visconde de S. João da P esqueira ás tropas que commancla, reconmlenclanclo-lbes 

a maior obecliencia a D. Mig uel - 3 de julho . ..... ..... .. .. ...... ... . ....... . .. . 765 
Officio elo conde da Ponte ao visconde de Santarem, prosrguinclo nas informações ele Lon-

dres - 3 de julho . . . . . ............ . ... . ..... .. .. .. ..... .. .. .. . .... ... . . ...... . . 766 
Officio de Gabriel Antonio Franco de Castro ao conde ele B arbacena (Francisco), r eferin-

do-se aos ultimos successos do exercito al;>solntista- 4 de jt1lho . . ....... . ..... . ... 7G6 
Officio de Agostinho Luiz da Fonseca ao sobredito titulm·, enviando-lhe copias ele outro 

que o conselho militar de Almeida dirigiu a Antonio José C01·tez, e resposta d'este - 4 
de julho ...... . ... . ....... . . ...... . ......... . . . ... . .. . .. . ... ... . . . . . .. .. ..... 767 

Documentos acima U!lludiclos - 29 de j unho . . .... ... .... .. ... .... . . .... ... . . .. . . . .. . . 7f)7 
Officio de Alvaro X avier ela Fonseca Coutinho e Povoas ao conde ele Bnrbacena (Francis-

co), r emettendo-lhe umfl. exposição do quartel mestre ele caçadores n.o 6, em que allega 
os seus serviços á causa ele D. Miguel - 5 ele julho .. . .. . .. ... . . . ........... . .. . .. 768 

·Exposição a que se r efere o officio supra- 5 .el e julho .... ....... .. ... ... .. .... . . . . ... 768 
Ol:licio do visconde ele f:5. João da Pesqueira ao chefe elo estado maior general, dando conta 

do movimento das tropas- 5 de julho , .. ... . ............... . . .... .. ...... ...... 769 
Proclamação elo marqnez pc Chaves aos portuguezcs que o acompauharam em I-Icspanha-

5 de julho .. .. .... . . . .. .. . ... .. . .. ... .. ... .... ......... .. ... . . .. . ..... . . . .. .. 770· 
Officio do visconde de S. J oào da P esqueira ao conde de Barbacena (Franciõco ), continuando 

a informal-o sobre operações militares - 6 de julho ... .. . . ....... . ...... .. ........ 771 
Officio elo bar:1o de 'ronclella ao mencionado clestinatario, relatiyarnente ao cerco da praça 

de Almeida- 6 de jL1lho ...... .... .... . ..... . ....... .. , ........ , . , ...... . ... . , 772 
Auto do juramento que prest ou D. Mig uel perante os tres estados do reino c ele p~·eito c 

menagem d'est es - 7 de julho . , , .. .. . .. .. ...... . ..... .. .. .. . .... . ... .... .. ..... 772 
Copias dos alvarás de que se fez menção no principio elo auto -3 de julho ......... . . . . . Ti7 
D ecreto perdoando aos iucliviclnos presos nas caâeias das r elações ele Lisboa e Porto por 

causas crimes, tendo apenas como parte _ajustiç.a, excepto quanto aos dclictos no mesmo 
diploma especificados - 7 de julho ... . ....... .. . ...... . ...... . . . ......... . ...... 7i7 

Decreto pcrmittindo que á denominação elas companhias ele artilheiros ordenanças, ele Setu-
bal e Palmella, se acrescente a palavra "realistan, conforme requereu o seu comman-
elaute sargento mór - 7 de julho ... . . . .... . .... . . . .... . ......................... 778 

Officio elo visconde do Peso da Regtm ao conde ele Barbacena (Francisco), ácerca ela r eti-
rada das tropas coustitucionaes para Galliza -7 ele julho . ... .. . . ....... . .. .. ... . . 778 

Officio de D. Aharo ela Costa ele Sousa de Macedo ao mes!Jlo titular, a r espeito elos emigra-
dos e remettenclo copia elo que dirigiu ao ca.pitão general ela Galliza- 8 de julho .... . 780 

Documento acima citado - 8 ele julho . .• ....... .. ..... .. . . . . . ... .. ...... .. .. , . . . .... 780 
Officio do visconde de Santa 1\'Iartha ao visconde do Peso da R egua, communicanelo-lhe o 

resulta.elo elas suas opera.ções-8 ele jLmli:o .. ... . .. .. -. .. ........ ... ... . .......... 780 
Determina~·ões insertas na ordem elo dia ao exercito, em 9 de julho .. .. .. . .... ..... ... . .. 782 
Despacho elo visconde de Sa.ntarcm ao conde dlli Pm1te, }Jarti cipanclo-lhe que, depois cla.s 

maiores contestações entre o governo e o commanclante elas forças navaes britannicas 
surtas 110 T e,jo e no Dom·o, este lhe dirigíra um ofHcio r ecoTLheéendo a vali Glade Llo 
b loqueio - 9 de julho .. . . ....... . .. ... . ... . ................................... 783 

Ü11clem do dia datada. do quartel general em Co\·ello ele Gcrez, m1 qual o yi scoml c elo Peso 
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.da Rcgua agradece aos militares Bob o seu eommando a valiosa coadjuvação -10 de 
julho ........... . ................ . ... ..... .. . ........ ..... ' . ... .. .. ... . . ...... 783 

Edital do intendente geral da policia da côrte e reino, fazendo publico que é destituido 
de fundamento um annuncio affixado na praça do Commereio sobre a segurança dos 
estrangeiros residentes em Lisboa -10 de julho ........... . ............ .. ....... . 784 

Edital do corregedor ela comarca do Porto, transcrevendo um officio do goyernaclor P.as jus
tiças ela relação e casa, ela mesma cidade, em qttc recommenda a obscrvancia de d.ivm·-
sas ordens plltra manter a tranquilliclade publica e evitn,r arbitl'ios -10 de julho ... . . 784 

Nota elo visconde de I tabayana a lord Aberdeen, relativamente <Í. legitimidade dos direitos 
ele D. Pedro ao tb1·ono portugucz --1 O ele julho .. . ........ . ...... . ...... ...... .... 785 

Officio do yisconde de S. João da Pesqueira ao capitilo general ela Galliza, solicitando que 
se tirem aos rebeldes ali refugiados, c entreguem a pessoa auctorisada pelo general, os 
dinheiros, cavallos, armas c mais obj ectos pertencentes á fazenda -10 de julho ...... 786 

Officio ele José Guilh e1·mc Lima ao conde da Figueira, enviando-lhe copia de uma nota que 
dirigiu a D. Manuel Gonzalcz Saillwn, na qual declara suspender todas as suas r ela-
ções com o aetual governo ele Portugal - 9 de julho ..... .. ... . ...... ... ... ... . ... 787 

Nota a que se refere o officio supra- 8 de julho ..................................... 787 
Uflicio do ''isconde de Itabayana a .Antonio Lopes ela Cunha, encarregado de negocias de 

PortugnJ em 8tockboill10, dando-lhe parte de que el -rei D. l:'edro IV, pre>endo o curso 
desastroso elos acontecimentos ele março ultimo, passaya a tornai-os na devida considera-
ç.ão - 11 ele julho ... . ........... . .. . . .. ... .. ... .. . . ... . ........ . . . ...... . . . . .. 788 

X 
Assento ftos b.·es estados do reino, escripto em L isboa aos 11 ele julho ele 1828 .. ... . ..... 789 
Heflexõcs sobre o partido apostolico em Portugal (sem data) .... .. ....... . ..... .. . ..... 800 
'Duas palavras sobre o chamado assento dos tres estados do reino jtmtos em côrtcs na ci-

dade ele Lisboa, feito em 11 ele julho ele 1828 ..... . .... . .... .... ..... .. .......... 814 
Decreto resolvendo uma consulta da connnissão incumbida de liquidar a divida publica, 

ácerca elos ncgocios da extincta junta da direcção geral dos provimentos das munições 
de bôca pa'l·a o exercito, etc. - 12 de julho .................... . .. ...... . ... . . ... . 820 

Aivad. ampliando o ele 10 ele dezembro ele 1825, c concedendo o })raso de um anno irnpro
rogavcl para o encarte c posse a todas as pessoas do sexo masculino maiores de dezé
seis unnos, que succecl01·em por mercês de vidas em commenclas ou em quacsquer bens 
da. corôa e ordens - 12 de julho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 

Oflicio do general Pm·oas ao conde de Barbacena (Frm1ciseo), relativamente a assumptos . 
militares -12 de jnlho ........... . ............................................ 822 

Oliicio ele .Agostinho Luiz da Fonseca ao sobl'edito tituhr, remett<'ndo-lhe as instrucções 
intimadas á gnarn.i~·íto de .Aimeida - 13 de julho . .. .... ...... ... . ..... ....... . ... 823 

Ordem ele divisão assignada pelo visconde de S. J oão da Pesqueira. -13 ele julho . . , .... . 82-! 
u~wta regia elo cleseml.Jargador do paço VictOl·ino J osé Ccrvcira Botelho do Amaral, DO

mcanclo o juiz relator cln devassa que se mandou abrir na cidade do Porto - 14 de 
julho. . .. ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 

Officio ele Nazario Eguia, capitão general de Galliza, ao >isconcle de S. J oão da Pesquei-
ra, concernente a emigrados portuguezes - 14 de julho ... . .... ..... .... . . . . .. ..... . 826 

Ordem ele divisão, sttbseripta pelo visconde de S. J oão da Pcscru cira, elogiando os serviços 
da tropa sob o seu commanclo - 14 ele julho ....................... . . .. . .. ...... . . 827 

Eclitnl elo encarregado ela policia no Porto, damlo conhecimento de um aviso elo governa
dor das justiças da l'elação e casa da mesma cidade, pam que sejam entregues todas 
as armas c munições em poder dos voluntarios ele D. Pcclro e D. ~faria, c no de outros 
in.diviclnos niio pertencentes a. tropa regular -14 de julho . ....... ..... . . . .... . ... . 828 

Exposição dirigida peln. camara de Braga a D. Miguel, congratulando-se por lmver este 
infante assumido o titulo ele rei absoluto -14 de julho ..... .. .. ..... ... . ...... . ... 828 

Carta do marquez de Hezencle ao imperador D . Pedro, com respeito a succcssos politicos-
14 de .inll1o . ... .... . ............. . .... - ......................... .. ... . .. .... . 830 

Resposta do soberano á dita c111·ta- 26 de agosto (nota) ............................... 831 
E:..:tracto. de um officio de Nuno Barbosa de Figueiredo ao visconde ele Itabayana, informan-

do-o da opiniilo do go\emo francez sobre o bloqueio do Porto -14 de julho . ....... . 831 
Decreto da.ndo por acabadas as côrtcs qu e o infttnte regente maudára convocaJ.· em 3 ele 

, maio - 15 ele julho ....................................... .. ...... . . .. . .... .. . 831 
Ordem de cli>isã.o do general Povoas, agradecendo o clistincto modo corno as forças do seu 

commando cooperaram }Jara o exito da lucta contra o exercito constitucional - 18 de 
· julho ......................................................................... 832 

Ordem de brigada ele Affonso Fm-ta.do de l\Iendonça., elogiando os regimentos ele cavalla-
ria n .0 ' 7 c 8, qne commanclava - 18 de julho ... .. . .. . ...... . .. ........ . .. . ·.· .... 834 

Officio elo conde ela Ponte ao visconde ele Sautarem, declaranclo-lll c que todos os ga.b1n~tcs 
rstão de accorclo em l'econbeccr D.Miguel como rei ele Portugal, no caso de cumprll' a 
promessa feita na Austria ele ca"fil' com sua soL1·inlm -18 ele jull10 ... . .. · · · . · · · . · · · 834 

Officio ele Raphael da Cruz Guerreiro ao visconde de It.'l.bayann, p~rticipnmlo-lhe ter decla
rado ao gabinete. ele S. Petersburgo não reconhecer nem serYU' outro governo alem do 
de D. Maria II-20 clc jnlho .. .. . . .... .... . ... . : . ... .... ·: .. . . . ........ ... .... 835 

Ordem do dia assignada por Hclll'ique Pinto ele Mesqmt.ll, clcsperlmclo -sc clo8 sens com11lt-
5c; 
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nheiros Lle armas qu:mclo se dif?solveu a primeira b1·igada de ürfanteria. da tlil,isão da 
vanguarda, ele que era. eommamla.nte - 21 cl:e jttlho ............... . ....... . ....... 835 

OfHcio ele José Quirntüw Dias a Antonio Hypolito ela Costa, d!t!ndo-lhe noticia das ocCOlTCn-
eias politicas na ilha T erce ira élesde meiaclos ele ma.io- 20 ele jnll10 ................ 836 

Dc~umcntos juutos ao ofr-iclo Slll)ra (sob n.•• 1 a 21), cousta,nclo de eclitaes, autos de acclamtL-
ç.ão de D . Miguel c D. Pedro, officios ele diversas auctoridáclcs con:;titucionaes e abso -
lut~sta;;, manifesto ele- José Qnin:tino Dias, etc . -17 de maio a 28 <íle julho ........... 839 

Notas elucidativas acuescentaclas pelos coorclcnaelor.es cl'csta obm-Vide pag. 837, !340, 84.3, 
845 e .................. . ................... .. .. .. . .... ... .................... 84G 

Carta -do marquez de Pnlmella ao imperador D. Perlro, inümn.ando-o quanto ao numero de' 
incli viclnos portnguczes emigrados em Inglaterra,- 22 ele j tu h o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7 , 

Edital do intendente geral ela policia ela, céh-te c casa, prohibiuclo prisões m·bitrarias- 22 
ele julho . . ........................... . . ... ......... ..... .. . ..... ... . ·. . . . . . . . . 848 

Carta ele Francisco Gomes ela Silva ao marquez. ele Palmella, louvando-o em nome elo sobe-
muo pelo seu procedimento a favor ela causa liberal- 22 ele julho .......... ... . .... 849 

Oilic.[o do visconde de Itabayana a Ildefonso Leopoldo Bayard, incumbindo-o ele uma mis-
são a Gibraltar, onde está. o mn.rquez de Barbacena- 22 ele julho ......... . ........ 849 

Officio do barão ele Villn. Secca ao visconde de Santarem, dando a demissão ele emba-ixador 
cxtl·aorclinario e ministro plenipotenciario ele Portngal junto elo imperacl0r de Austl'ia, 
c remettenclo uma cn.rta que dirige a D. Migucl - 22 ele julho ..... ... ............. . 850 

Cm·ta acima alluclida - 22 ele julb.o .. .. ...... .. .................. . .... ... ...... . .... 850 
Aviso elo miJ.1.istro dos negocias elo reino a Antonio Plnll.eiro ele Azevedo e Siiva, remet

tendo a .rel ação nominal elos estL1chntes ela universidade de Coimbra que se alistaram 
no bata.lhão de voh.mtttrios a,carlenücos, IJara que sejam riscados - 23 ele julho . ...... 850 

Relação corresponclcnte-23 de julho . ...................... .... .................... 859 
Aviso elo ministro dos negocias ela justiça a J osé Barn.ta Freire ele Lima, para cxpeclit· as 

mais positivas ot·clens aos differentes magistrados teurltoriaes, a ilm ele vigiarem os mi
litares qne, tendo-se a,preseutaclo, gosarem elo regia inclnlto, e os prendam qu ando por 
novos motivos se tornarem perigosos á segurança e tranquilliclacle publiea- 24 ele ju-
lho .... . ... . ........... . ........................... . .. ... ..... . .......... . ... 852 

Oflicio elo conde ela Ponte .ao visconde ele Santarem, communicanclo-lhe o resultaclo ela con-
~fercncia que tivera CO'Q.1 Hydc ele Neuville em PUJrÍs - 24 ele julho . ....... .. ....... · 852 

Extr(Lcto de v.m offi.cio elo con(le ela Figueira ao visconde ele Santarem, remettcnclo copia elo 
decreto ele sua magestt~cle catbolica ácerca elos emigrados portuguezes - 25 ele julho 853 

Doctunento a, que se refere o oflicio supra . . . . . . .............. .. ... ..... ...... ... . .. . 854 
Nota elo cavalheiro ele Almeida ao barão ele Vll~a Sccca, pedindo-lhe que leve ao conu~ci

mento cl<'> governo ll!ustriaco .di versas peças o·fficiaes comprovativas elo eli·relto ele D. Pe-
dro á corôa de Portugal- 25 ele julho ........... . .... .........•.......•.. .. .. :. 854 

Proclamação elo i·mperaelor D. Pedro á nação por~uguezru - 25 ele j~llho ......•.......... 855 

Na portaria ela jnnta provisoria elo Porto, ele 7 ele junho, inserta a pag. 634, ha um f'lTO que 
convem rcctiilcar, quando diz "23 ele novembro elo corrente anno,. Assim está com cffeüo no 
rlecreto das côrtes geraes de 182G; mas, tendo sitlo esse decreto sanccion.aclo em 1827, é um ana
chronismo dizer-se corrente anno, conscqucncia de pouco criterio ela J;1Cssoa que redigiu o do· 
cnmcnto. 

.. 
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