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PARTE QUARTA 

I 
Con·cspO"!HlCnC' in de :uwtorid:tdcs mi gucli~tas ll'J3 Açot·c~.- P r.Jscz uc a polcmic:t :lc· m~a. de (j ll C.Il\ ê Q legitimo I'Ci.- rn· 

f l) rmaçõcs d iplom a th·ns dos t·np rcscnt.:wtc~ de Pll l'luga l em Pa ris c Madrid p:n·a. o governo Ue L is ho:1 . - Ord'C m ele ca 
ptura c fó rmn do processo <las g u ctTilhas.- S nmtnn. das confCL'Pl iCias entl'C Nuuo BadJoFa de JP igncircdo c o s conrlcs elo 
Ia Fc1·ronreys c de Ncu d!Jc re lativamente :.ls n ·opns p01·tuguczas internadas na Gn Jiiza.- Dis('urso cougl'nht latorio rerf
tado em nome da. academ ia real das sclencin.s pcrantu D. Miguel, c r<'spostu d'estc. - S eq~:cstr'O nos bens dos rCn s ((UO 

th·c ram pronuncia. em_ tJe,·ussHs.- Rcorgani:oat:ã.o de milicins na. llc.it·a. Alta e T rar. os 1\lonlcs.- Josi; Quintino Dias 
pal'tidpn. ao 1n:JI'ClUC7. de Pa lml!l1a. quo sus tenta na ilha '.r!):rCf• ira os direitos de D. l\fnria li. - Cart:is do antigo embai
xado r portuguc:t na. tôrte de Londres, re latando a D. Pedro !V os ullimos acontecimentos do reino e as reclamações a. 
faror doi-f emigTados . -- Expos ic;ão dos membros dn. ex-junta provisoria ao tlito soberano ~obre os f CUS actos. - Pastoral 
do b ispo ele Vizeu·. - Lei deroga.toda dn. que estabelccêra. o juizo onde de\·ia.m wr julq:ulos os militares réus de lesa· 
mngcsladc. - Procetlimento de <l i ffel'enlcs chefcti de m i ~sõcs e do corpo consula r port ugucz.- Segundo {lrotcsto tios 
p leu ipotenciarios do Braz i L con tra a usurpação.- P ro1·ogn. de se&scnta cli a.s para. os mutuantes concOI' I'Cl'Cm ao empres
timo <los LOIO:OOO*OOO réis. - O bis[JO do Po r to recommcndn. aos diocesanos que auxiliem a cau•a rleD. Miguel. - De· 
l'J'eto c rc:mdo o logn.r de rcformadot· geral dos estudos.- Carlas e officios <lo marqucz de P~lmella p:~rn o Rio de Jn
nciro c fifadl'itl sobre d iversos assmnptos politicos. - Di spobições concernentes a indulto ou punição de oniciacs e pra.
c;as (le pl'et.- Um dqs pl'imeiro::; caudilhos do partido l iberal ag1·adcce ao principc de Polignac os meios de t.ran~pOI'tC 
olferecidos pelo govm·no franccz pn1·a os emigrados. - Av-iso do min istro do reino a ·todas as ca.maras peJas manifes ta
ções de umo1· e fidelidade dos pO\'OS. - Nova legenda da moPda de bronze de 40 r éis. - I ntiucçõcs qua.ut\l ü. pari ida de 
lol'd Str:Lngford. - O govern o nome ia que m na cnsa da. supplil'a.ç fi o ba de julgar os ninics commcttidos cont t·a o regi
meu o m v igo1·; exti ngue n. comm is.:~5o de ccnst;ra. dos pape is vola.ntcs c escriptos p criod icos, pas~ando ou tl' n. vez a·quc llc 
cxa.mc par3. n. mc:ia do clesemba.rgo do pnço; fli 'OVidencía 1iCC L'C:J. dos abusos na ad mi nh;t ração da. fa.r.enda publica., e de· 
signa q uaes os minis t ros que deYcm p roceder ús devassas. - O marquez de Palmcl la participa ao corpo diplomatico ter 
s ido s upplanta.da na ilha. Terceira a rencção ahsolulbta. - 0 imperador da. Russia recusa receber f]Ua lflucra.gcnte de Por
tugaJ CJHtlttanto não estiver restabclct· ida. n 'esle paiz a auctor!.dade do legitimo mona. rcha.- Soliciraç?io a Ior<l Abcr· 
dcen para conceder nlojamen1o ::tos emigrados em P lymoutb; chegada. de parte d'e1lns n. Lonrlres. - Nolicias expc<lir]as 
n. D. Ped ro l V. - D islinc\·õcs à. dois corpos do exercito miguelista como premio dr.s seus serviços. -Resposta. pouco 
favornve l d, minis t ro britnnnico com rcfeJ·cncio.As vic ti mn.s do ex íl io. - Pelo quartel genera l dns KecPs~idadcs d:i·fC 
s ucci ntn. co nta. d as operações m iHta.res.- D r :-: pachos de va ries dip lomatas de a mbos os partidos .- Dr~ae l-os rela.th·os :L 

devn.s~as. -Pmclamuç~o do mn.g istr:ulo pol icia l da. provi nl'in. t ra nsmon tnntl. - Pdmci1·ns dcmissõ,•s de oflic in cs nffcctos 
ao regi meu da carta.- Rcla~ão a.lplmbcLiea de peStiO!ls que emign~ram por Hcs:pauha. parn. outros pa izcs el a E ul'opa. . 

Qnasi no fim elo tomo IY deu-se conltecimento de um officio dirigido pot· José 
Quintino Dias éÍ. j unta provisoria do Por to, sobre os successos políticos da ilha 
Terceira, e acldiciouámos algum as notas e1ncidativas sem ÜJterromper o texto, re
servando para o presente volnm~ .. a,s mais peças offi ciaes derivadas d'aquelle e ou
tros pontos elo arcbipclago elos A~óres, visto como é forçoso mencionar aqtú parte 
ela corre ·ponclencia que tem íntima ligação com o dito acto revolucionario, em
bora se alteTe a rigorosa ordem ele datas, circumstancia ele pequena monta, por 
isso que o inclice geral remissivo auxiliar{~ a consulta methoclica elos variadíssimos 
assumptos contidos em toda a obra. . .. ....... . .--. ·· . . -····~·-· ····· · ...... ·- ___ , -- . 

Refer indo-nos, pois, aos nltimos dias ele j u*h9. .. :4ih11e!Hf~~~j:cle , ~l.Üh_ó; .<:! i;·: .ainda · 
part ici paçõcs ele diversas auotoridacles ácerca da~ ci'ise . ms'ulártà. . --· . . ,_ . .. •. 

( l :; :; !.:·:·: • • -... :::!: ~ . ·.,. ... ?}.....,:· •• ~ :;.. ·:: .;:- •. 

~-
O fficio ·'" .. ... ....... ..... :::-·: · .,v.~ .. ;.--:.-:. .'-:· .. 

Ill. mo e ex.mo sr. - P elas dez horas ela noite .. Jjo .. .dia. 21. do con:eüt:~ ·~i:Jiléz, as , 
quatro companhias elo 5 . 0 batalhão ele caçaclm'es, .que · se- aeham·,·estaoi-onadas nft · 
cidade ele Angra

7 
se sublevaram nos seus quarteis, no castelJo ele S. J oão Ba

ptista, e, depois ele prenderem os capitães Francisco de P aula da Cunha c Patrí
cio J osé Abr anches, e o tenente J osé Manuel ele Paiva, e obrigado a se darem 
por doentes o maj or e o ::~,jnchntc, commnnrl:Hlas pelo cnpitão do mesmo eorr>o, 



chefe eb revolta, J osé Quintino Dias, pTenclcram o governador d'aqucll a praça, 
alguns officiacs do corpo ele a rtilheria, e smprehencleram as guardas cl'este COliJO 

que. ali existiam. Teve o meu general apenas tempo para Teforçar a sua guarda e 
a ela alütndega c cofres rcacs, com alguns milicianos da cidade que se pocleram 
n'aquelle apuro reunir. Pelas duas horas e meia ela madrugada desceu á cidade 
um destacamento ele quarenta homens elos amotinados, commandado pelo tenente 
do mesmo corpo Francisco Elenterio Lobão, o qual atacou a guarda elo meu ge
ncra.l, commanclada pelo primeiro tenente Ignacio José Pinheiro, que se defendeu 
briosamente, c , depois de algum tempo de fogo, sustentado por uma e outra parte, 
se r etirou o destacamento, ficando morto um paizano e ferido um soldado mili 
ciano . 

Pela manhã Jo dia 22 se apresentou no largo, em frente ela cása elo governo, 
o mencionado capitão J osé Quintino Dias, com as quatro companhias ele caçaelo
res, exigindo fallar ao meu general; que se achava gravemente doente; protestou 
o dito capitão a s. ex. a qne aque lle corpo só pretendia dar uma publica demon
stração elos §>cus sentimentos a favor dos direitos elo senhor D. Pedro, asseverando 
com a su<t palavra c respondendo pelo corpo que commanclava, que se s. ex.' an
nuisse aos desejos cl'ellc e do corpo, não seria transtornada a ordem publica, 
nem soffreria incommoclo pessoa alguma; porém, se pelo contrario s. ex. a se oppu
nha áquella deliberação, ellc e os soldados estavam determinados a levar úvantc 
os seus intentos emquanto tivesse um soldado e lhe restassem alentos. S . ex. \ não 
tendo á sua disposição força sufficiente para rebater tanta ousadia, r espondeu que 
annuia., para. salvar a cidade e seus habitantes; exig iu então o capitão José Qnin
tino Dias, para poder responder pelo procedimento ftttnro elos soldados, que s. ex . a 

passasse ordens para que as armas dos batalhões ele milícias ela cidade e ela villa 
da Praia lhe fossem entregues, bem como toda a polvora enca.rtuchada que existia 
na dita villa. Passaram-se estas ordens, e , quando ellas principiavam a ter o seu 
cffeito, foi então que este officia_1, clcsmasca.ra.nclo-se, poz em execução o seu atrai
Çoado plano . Eu e o meu collega. Manncl José Coelho, tenente coronel, fomos con
duzidos immediatamente para o castello ele S. João Baptista, escoltados por dois 
cadetes; as quatro companhias marcharam para a praça_, fizeram reunir a ca.mara 
preterita., presidida pelo actual juiz ele fóra, e ali accorclaram tirar o governo do 
bispaclo ao deão, para se formar 1m1 governo interino ele pessoas ele sentimentos 
e opiniões iguaes . Com effeito , foram nomeados gover nadores o conego vigário ge
ral João José ela Cunha Ferraz, o coronel engenheiro José Roclrigo ele Alm eida 
c o jniz ele fóra .José Jacinto Valente Farinho, o que se não fez sem a morte ele 
quatro miscraveis inclivicluos el o povo c ferimento ele outros tantos, feitos pelos 
soldados. Consta-me que lavramm um termo on anto, Cl~jo teor não chegou ao 
meu conhecimento, porém não clnviclo que seja conforme ú participação que aquclle 
g·overno interino fez aos governadores subalternos d 'es ta capitania, a qual, quanto 
pude reter na minha memoriÇt, é como se vê no documento n .0 1. 

Na tarde do mesmo clia 22 foi o men g·enera.l coucluziclo, debaixo ele prisão, 
por uma escolta ele caçadores, commanclacla pelo referido tenente Lobão, pa ra o 
castello ele S. João Baptista; e, pouco depois, se me intimou ordem de embarcar 
dentro em uma hora para esta ilha elo Faia! , aonde me acho preso com homena
gem. O primeiro tenente Ignacio J osé Pinheiro teve igual destino para a. ilha de 
S. Jorge, e o honrado capiLão Abranchcs para a ilha de S. Miguel. 

Na minha passagem pela ilha ele S. J orgc fali e i ao g·overnaclor, ·e ficou com
migo não reconhecer aquelle governo interino. O commandante militar cl' esta co:. 
marca pareceu-me ao principio posstúdo cl'este mesmo sentimento, porém a ordem 
elo dia, que remetto por copia a v. ex.a, n .0 2, clestroc a boa prcsumpção qtte en 
tinha a seu respeito . 

Cumpre que v. ex. a saiba que as quatro companhias que se rcvolueionaram 
apenas têem r eunidas duzentas e noventa praças, pouco mais ou menos; porém, o 
governo intruso tem passado ordens para se 1:cunirem em Angra. os destacamen
tos que estão nas eliffeiiCntes ilhas, e, se o conseguirem, fica tendo á sua disposi
ção um batalhão ~.ompleto . 

· Ex. mo sr., pareceu-i11c elo meu dever pnrticipar a '· ex . a na primeira occas!ão 



que se me offerecfl, vencendo bastantes di1nculdad es, es te tão cxtrnordinario acon
tecimento. Emquanto a mim, espero que v . ·ex:.a decida do meu destino; porém, 
emquanto aos infelizes habitantes da cidade ele Angra, eu não tenJw expresr::ões 

· que descrevam o susto e o terror ele que ficaram possuídos, cstanclo á mercê de 
uns homens clesmoralisados e sem freio, que continuamente os ameaçam com rou
bos c mortes . Aqnelles que possuem alg uns bens e os que fizeram mais paten te 
a sincera satisfacão que lhes causou a acclamac?io do serenissimo senhor D. l\Ii
g uel, : ão constr~ngidos a abandonarem as suas' casas e a procm·arem nos matos 
abrigo ao rancor da solüa.clesca e dos holl1cns maus que os alliciaram, pois que , ó 
a qualidade de r ealista é para os pClTersos sufficiente pretexto para os seus ma 
lefi.cios . 

D eus guarde a v. ex. a muitos ann os . Ilha do Faia!, 28 de junho ele 1828.
IIJ.mo c ex. 111 0 sr . José Antonio ele Oliveira Leite de Barros, ministro c secretario 
de es tado dos n egoc.ios ela marinha e ultramar. =Antonio Izido1·o de :Bfo?·rtes An
co?·a, tenente coronel ajudante ele ordens elo governo elos Açores. 

Documentos a que se r e f'erc o officio snpr.a 

N.• 1 

Participâmos a v. s.a que hoje o batalhão ele caçadores n.0 5 tomou a bTiosa 
deliberação de restaurar a legitimidade do senl10r D. P edro IV c de sna augusta 
{ilha a sen hora D. l\faria II, nossa rainha, e foi pelo mesmo batalhao preso o go
vernador e capitão general , e immedjatamentc se nomeou, na conformiclade da 
l ei, o governo interino. (Segue a or dem para :e r etirar a .Angra o destacamento 
do bata lhão de caçadores que houver na ilha.) 

D eus guarde a v . s. ~ ~ala do governo, 22 ele junho de 1828 . = J oão José ela 
Cunlw F m·1·az = J osé J acinto Valente Fa1·inho =José Rod1·igo de Almeida. 

i_o 2 

Quartel do governo da comarca ela H orta, 2G de junho de 1828. "'"7" Ordem do 
dia. - O ill.mo sr . governador militar da comarca, tendo ultimámente recebido a 
Ütusta noticia de qne o 5 . 0 batalhão de caçadores, estacionado na éiclade de An
gra, tomou no dia 22 do corrente rnez a heroica delibm;ação ele restaurar a· leg i
timidade do senhor D. P ech·o IV e ele sua augusta filha a senhora D. l\faria II, 
tem a maior satisfação em o fazer constar aos corpos da primeira e segunda linha 
cl'csta ilh a, persuadido como está ele que todos os iuclivicluos que os comp0em nã.o 
poclem deixar d~ possuir :se elo maior jubilo, vendo que os seus camaradas co-nse
guiram r estituir os habitantes cl'aquella. cidade e de toda a ilha á legitima obser
vancia das soberanas determinações dadas pelo senhor D. P edro IV em 29 ele. 
abril ele 18:26, observancia ele que se não têem desviado os dig-nos habitantes d 'cs
tas duas ilhas, e especialmente os corpos da g-narnição cl'esta vüb. 

T endo o batalhão 5 . 0 de caçado res pr endido o governador e capitão general 
d'estas ilhas no r eferido dia 22, foi logo installado um governo interino na cidade 
de l\.ng ra, ao qual o ill. mo sr. governador militar tem pedido alguns esclar ecimen
tos, que espera r eceber com a maior brevidade ; e como a esse tempo terá de fa
zer embarcar para aquella cidade as praças elo 5 . 0 batalhão de caçadores, que 
aqlú se acham destacadas, ordena o ill .mo sr. governador que estas se apromptem 
para o embarque, que deverá ter logar logo que ch~Jgue a resposta ao officio que 
dirigiu . 

Espera o ill.'"0 sr: governador que o augmento cl'esta força., e do que d'aquelle 
batalhão se acha em S. lVIiguel, será sufficiente para conser var o socego publico 
na cidade ele Angra; mas quando para esse fim fosse necessario destacar cl'aqui. 
alg~lma força da compJbnhia ele linha, está o ill. mo sr. governador bem certo de que 
os mcli.viduos que a compozessem, gostosos aproveitariam uma tal occasião de fazer 
nm clistincto serviço . =Domingos ele Sillos Teixei?·a clct Cnnha, alferes ajudante 
ele ordens elo governo militar ela comarca. · 

. E~t.í. conforme a uma CO})ia que me foi apresentada por pessoa de toda a fé e 
concCJto . = Antonio I zido1·o de J.l!Iomes Anco?·ct) tenente co1;ouel ajudante de ordens 
do governo elos Açor es . 



4 

Oflicio 

· Ili. mo e ex. mo sr. - Posto que me não j ulguc n,nctorísado para tet· a honra de 
me clirign· a v. ex.11 por uma maneira official; comtuel o, sendo assaz extl·aorclina
ria a cansa que a isso me insta n'esta occasião, julgo do meu dever fazer constar 
a v . ex .a a posição em e1ue me acho n 'esta capitania, fóra do exm·cicio ela minha. 
commissão; noticiar-lhe o estado violento e desgraçado em que deixei a 24 a ca
pital; c supplicar-lhe se clig·ue communicar-me as r cnes ordens ele sua magcstacle 
para que assim cu possa com acerto dirigir a mi11ha· ulterior conchlCta por urn 
caminho r egular. 

Depois de contin.uos boat.os, espalhados em Ang ra pelo decurso u~LO in terrom
pido ele mais àe tr es mezes, e até denunciados ao governo por mui diffet·entes vias, 
de que o batalhão de caçadores 5 queria perpetrar uma revolução para fins que 
eram apenas couj ecturados, affir mando-se ao principio ser com o intuito de es ta
belecm· uma irrisoria 1·epublica, por meio da força armada, coacljnvacla esta e ex
citada pela seclucção ele um pe•1neno numero de homens inqu-ietos e impelliclos 
pelos clíctames ela mais desen±i·eada ímmoraliclade, rebentou, com. effeito, este an
nunciaclo vulcão na noite ele 2 1 pant 22 elo mez que hoj e finda. Nos clias prece
dentes se haviam mânifestaclo ao governo gTancles indícios, ou (para fallar a v . ex . a 

com mais exactidão) as provas inclubitaveis ele que se preparava a revolução p:wa 
mori:lento1 que est ava proximo i e o governo soube que ás duas horas da tarde do 
·aia 21 ella dera o primeiro passo ás claras, que fo i momentaneamente atalhado 
pelo major comma.ucbnte d'aqnelle corpo e por outros honrados officiaes, a quem 
se deveu até áquelle dia o g rande esforço ele ter mão á impetuosa corrente cl'este 
projecto criminoso. 

O meu geneeal, quasí na ultima hora, ju1gou a h em manr1ar r eunir algumas 
ordenanças e milicias1 com que r ef01·çon a sua guarda e mais aJgL1ma ela cidade, 
e com o intento1 creio en, ele faz er alguma resistencia, que em taes· circnmstan
cias sempre considerei intttil, a .querer permanece1·, como permanecen s. ex. ", con
tra a minha opinião1 tão perto do foco . E sendo o seu estado morboso tão critico, 
que lhe era excessiYatn.cnte doloroso mover-se ele cima de um canapé, aonde ha
bitualmente r epousava a todas as horas, ali ficou at é que foi atacaelo o quartel ge
neral po1· uma partida dos mesmos caçadores quasi ás tres horas, na escuridão da 
noite, a qual dispar ou descargas ele mosquetaria contra o frontispício do palacio 
do governo1 e sendo repellida pelo fogo ela guarda, teve de retirar-se para o cas
tello depois de lí.aver continuado um pequeno tiroteio na cidade, espalhando o ter
ror, a consteru~ção geral e feito dispersar a diminuta l)Orç5.o ele gente incliscipli-

.nacla que se havia r eunido. -
Nenhuma providencia mais teve Jogar sení'io a de se fechar em as portas do· 

quartel general e recolher-se ·s . ex . a á cama1 agitado por uma violenta febre e con
vulsão que o choque lhe causou, o que fez receiar que a sua fraca ·existencia nl'Lo 
passaria de momentos. Sobrevindo o dia, em continente desceu á cidade em lJ.HLÍOI' 
força o corpo insurg iclo 1 e1 clepois ele haver tomado differentes posições em dive.rsos 
pontos , sempre em attitucle hostil, foi ultimamente collocar-sc na frente elo quartel 
general1 e ahi foi instado o governador e capitão general a fJHC se r ecol hesse sem 
demora no castello ele S. J oão Baptista, acto que, sendo-lhe por extremo arri scado 
e violento, affi.rmanclo o cirurgião mór do corpo, que }Jresente estava, que llill:l si
milhante violencja teria infallivelm ente o triste r esultado de se ver expirar no 
meio do caminho a victima, desistiu o chefe elos insurgidos, o capi tão José Quin
tino Dias, da pretendida exigencia, e se contentoLl a tropa el e me obrigar a mim e 
ao meu collega, o tenente coronel Antonio Izicloro de lYioraes Ancoi·a, a r ecolhermo· 
nos no r eferido castello, emquanto (cl:iziam elles) não era p ússivel qne se r ecolh esse 

: o proprio general, t endo-se primeiro e~torquiclo as ordens necessarias do governo 
legitimo de s. ex.a, mas já com p·erfeita coacção, para que as milícias do paiz en
tregassem o armamento, polvora e todas as munições ele g nerra; partimos então 
para a fortaleza que nos destinaram para nossa pris~o 1 levados por cadetes arma
elos, ás nove horas da manhã; e n'essa mesma tarde vimos para ali. conduzir, fe
chado em umn. caclcirinh~, o capitão gener al, acomtmnhaclo por uma forte c ·colta 



como um prtswneiro, e tudo dirigido pelo tenente Lobão, montado a cavatlo, um 
dos tres llllicos offi.ciaes do corpo que vi ter parte activa na insurreição . 

Na noite do mesmo dia foi ele improviso mamlado embarcar em um escaler 
para a ilha elo Faial o meu colleg;a l\Ioraes, e e'u :fiquei esperando a minha sorte, 
qn.e se verificqu na tarde do dia 24 para esta ilha de S . Miguel, ao nde me acho 
em homenagem . Foram meus com1Janheiros em ig ual sorte os c~pitães cl'aquelle 
corpo, Franci~co d.e Paula ela Cunha. e Patl.·icio José Abranches, e o tenente Josú 
l\Ianuel Paiva, e bem assim o primeiro tenente do real corpo de engenheiros, lente 
da academia de Angra, Roberto Luiz de Mesquita. · · 

Nada direi ele mim a v. ex. a, senão que, sem calcular nem apropria salvação 
da minha vida, que já. d 'antes sabia estar ameaçada elo maior perigo, cu me dis
puz para affi:ontar,. resigna~lo e indefeso, todos os males e desgra\_:aS ela revolu· 
ção, sem me afastar em tão lastimosa crise da obediencia a que o dever me havia 
ligado ás orciens elo meu general, c que julgo ter preeúchiclo este dever até ao mo
mento em que a fo rça me usmpon a liberdacle; d'esse momento por diante nunca 
mais tive acção livre. A respeito, porém, elos officiaes elo corpo que tiveram a mi
nha mesma sorte, j ulgo um clever ela minha honra e da minha consciencia dizer a 
v . ex. a que, arrostando por horas mui briosamente o perigo imminente de serem 
assassinados por seus subditos insurgiclos, elles sustentaram no primeiro ímpeto da 
revoluçl:io, até que fo ram presos, uma conducta de fidelidade e ele firmeza, que 
muito os honra e que faz inveja .. 

E sta revolução, que tem a remota Ol'Ígem que a v. ex." indico, teve agora por 
pretexto os direitos ele sua rnagestacle imperial o senhor D . Pedro,-e a recente re
volução do Porto foi quem lhe deu o ultimo impulso. 

Creou-se em Angra um governo, na apparente conformidade da lei ele 12 de 
dezembro de 1770; mas nenhuma das pessoas que a lei chama na falta ou au
sencia (que aliás não existia) do g-overnador e capitão general, compõem hoje o 
tal governo. O corregedor ela comarca fechou-se em casa, e passou logo a vara; 
o brig-adeiro D . Ignacio deu-se por doente; e o cleão foi excluiclo pelo imperio e 
predomínio ela t ropa. N'estas desordenadas circumstancias não reconheceu a ilha 
de S . Miguel o dito governo, e j á. me consta que nem a ilha elo Faial, nem as de 
S . Jo rge e Graciosa cumprem suas ordens, nem lhe r eco.nhecem a auctoriclaclc, 
porque a julgam illegal e illegitima. 

T enho noticia-S ela capital até 28, e sei que o infeliz governador e capitão ge
neral ainda n' esta data jazia nos ferros, e tenho a receiar tuclo pela sna segurança 
e viela; sem outra consideração mais do que o meu dever publico-, é grande a mi
nha magna por não estar a meu alcance o meio ele o i r salvar. 

Por vias mais legaes será v . ex.a iustnúdo ele outras par ticularidades e cir
cumstancias, ele que esta revolta tem sido revestida; as quaes todas são dignas ele 
mui seria atte.nção, quando sua magestacle se dignar tomar as convenientes medi
das para occorrer aos horrores e grave:s males que pesam sobre a minha cara pa
t ria, a qual considero exposta a um montão elas mais fuuest~i'l calamidades. · 

Deus guarde a. v . ex.a Convento ·ela Graça em Ponta D elgada, 30 de junho 
ele 1828. - rn.mo e ex.rr.o sr. José Antonio ele Oliveira L eite de Bar ros, ministro 
e· secretario de estado elos negocias elo r eino, interinamente encarregado ela repar
tição elos negocias ela marinha e ultramar. = jjfanuel José Coelho B o1·ges) tenente . 
coronel graduado, ajudante ele ordens do governo geral elos Açor es. -

Oflicio 

Serenissimo senhor : - T enho a homa ele par ticipar a vossa alteza os factos 
1n·oximamente acontecidos na cidade ele Angra , e que constam das copias que este 
acompanham, debaixo elos n .0 " 1.0

1 2. 0
1 3.0

1 4.0
1 5. 0

1 6.0 e 7.0
1 os quaes se preten

deram fazer extensivos a esta ilha, e ele facto se fizeram, emquauto tlue se remetten 
a tropa ele caçadores u.0 5, que n'e1Ja se aehava clestaca.cla por ordem r e_gia. 

Pela copia n .0 1 se me participa ter -se n'aquella ilha installaclo mna Jtmta elo 
governo geral interino, pelo impedimento elo governador e capitão gen.eral, -sem 
que. se me declare qual sej a esse impedimento; porém, é sabido que fo1 o procc-



clirncnto da. deposição c prisão que el'elle se fez pela força da tropa ele caçado 
res 6, qne ali se acha . Não sei com certeza a.s rasões em que para tal procedi
mento se fundamm , mas dizem ter sido porque promoveu que vossa alteza fo sse 
pela r.1•mara, clero, nobreza e povo acclamado rei ele Portugal. 

P eb copia n. 0 2 me foi mandado comervar p1'eso n' esta ilha ns ordens d' aquelle 
governo o deão ela sé ele Angra, Fructuoso José Ribeiro. 

Sito ~stes os officios que até hoj e me têem si elo dirigidos e entregues por aqu ellc 
revolncionario governo, aos quaes não s6 llktO dei cumprimento algum, mas nem 
pnbliciclacle, nem ·aecusei a r ecepç:lo, abstendo-me de toda a correspondcncia com 
tal nomeado governo. . 

Da copia n.0 3 se vê o officio que me dirigiu o commandante militar d'estu. 
comarca, José T eixeira H omem de Brcclerocle, acompanhando as copias n. o> 4, f> 
c G, ao qual eu r espondi com o meu officio ela. copia.. n .0 7. Aquelle commanclantc 
em seus protestos assevera serem elles os mesmos que fazem todas as auctorida-· 
eles d'esta ilhu.; porém, estou certo que a nenhumu. das auctoridacles civis consul
tou antecipadamente para assim o affirmar officialmente, pois que, pelo menos, se 
a mim me tivesse consultado, lhe diria o mesmo que pratiquei; e vem a ser : ab
ster-se de toda a correspondencia com tal denominado governo. 

A falta de forças d'esta ilha. para sustentar a defeza da minha pessoa e aucto
riclacle por não ter mais do qne tres porteiros, e da t ropa nada confiar, me con
stitue no r isco de ser tambem pTcso e deposto, continuando a res istir ao cumpri
mento das ordens r evolucionarias, e com especialidade a deixar de fazer a remessa 
elos dinheiros, que se me acha determinada pela junta da fazenda , de Angra, em 
provisão de 7 ele janeiro do corrente anuo. A força moral elas u.uctoridaclcs n'esta 
comarca acha-se quasi extincta, porque ellas têem si:lo com o maior escanclalo 
atacadas con1 falsas quêixas, sem que os accusadores dolosos t enham sido castiga
elos; estes, na maior parte, são os maiores criminosos, que, ficando, como têem 
:ficado, impunes, se arrojam a novos crimes e auctorisam os mais para elles, na 
esperança da mesma impunidade e ludibrio ela auct01·idacle e da lei. 

O governador e capitão general, proximamente eleito para esta capitania, me
lhor poderá informar a vossa alb<:Jza das circumstancias que concorreram na r evo
luç~io ele Angra e ela absoluta necessidade de providencias para a conserva;ção do 
socego d'estu. comarca, em que até hoj e se tem consel·vado, mas que está summa
m.ente arriscado pelo exemplo de Angra e ilha ela ·Madeira, que se u.cha tambcm 
r evolucionada. 

Supplico a vossa alteza as proYidencias que forem do real agrado ele vossa al
t eza, e com que eu possa livremente executar as ordens que por vossa alteza me 
forem dadas, e desempenhar assim o meu dever, com a fidelidade, profundo res
peito e acatamento que a vossa alteza consagro. 

Ponta Delgada, 10 de julho de 1828 . =Ü corregedor ela comarca de Ponta 
Delgada, Fmndsco Luiz Antas Coelho. 

· nocun"l.entos a que se r e fere o anterior 

· N.• 1 

Achando-se installaclo, na conformidade elo alvará de 12 de dezembro de 1770, 
o governo geral interino cl'esta capitania, pelo impedimento elo ex .mo governador 
e capitão general, assim o comnnnúcftmos a v. m. cc, para sua intelli gencia e o par
ticipar ás camaras e ],llais auctoríclades civis da sua comarca, e por todos nos ser 
dirigida a correspondencia official que for ]Jertencente a este governo geral. 

Deus guarde a v. m .cê Ang-ra, 24 ele junho de 1828 . = J oão José de~ c~bnlw 
Fe1·1·az = José Jacinto Valente Fcwinho == J osé Rod1·igo de Almeicla . = Sr. clr. cor
reged0r da comarca das ilhas de S . JVIíguel c Santa Maria. 

E stá conforme. Ponta D elgada, 10 ele julho ele 1828 . =O escrivão ela co-r
reição, Luiz Antonio il!Io?·isson . 

T_o 2 

Saído c1'esta para essa ilha o deão Fructuoso José Ribeiro, convem, a bem do 
real serviço, que clle não sáia cl'essa mesma ilha sem ordem d'este governo, que 
assim o dctcTmina, ~ fim de qtte se empreguem as nccessarias providencias. 
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Deus guar de a v . m.cê Sala do governo, 28 ele j Ltuho de 1828 . = J oão José 
da Cwnlw Fe?'?'az = José J acinto Valente Fa?·inho =José Rod?· igues de Almeida. = 
ST. corregedor da cidade de Ponta Delgadá. 

Está conforme com o originaL Ponta Delgada, 10 de julho de 1828 .. Manuel 
Raposo elos Reis, escrivão do jüdicia l, que o escrevi e assigoei. = llif.wmel Raposo 
dos Reis . · 

N~0 5 

Ill.mo sr. -Julgo do meu dever levar ao conhecimento de v. s.a, como a pri
meira auctoridade civil d'esta ilha e sua comarca, qual tem sido a minha condu
cta relativamente aos ultimas acontecimentos de Angra. Pela copia n. 0 1 ver :i 
v . s . a a communicação official que me fez o governo installaclo em Angra, o modo 
como o foi e a sua irregularidade, arrogando-se a anctoriclnde ele determinar que 
fizesse embarcar as companhias do batalhão de caçadores, que aqui estavam, por or
dem regia, a que não quiz assentir, expondo-lhe, com a civilidade que as circum
stancias pediam, os motivos que tinha para isso, e mandei sair as embarcações que 
vinham para os buscar ; levo u aquelle governo muito a mal o meu procedimento, e 
atreveu-se a dirigir clirectamente ao capitão de caçadores ordens, mandando um 
official para os fazer mnelar e insubordinar as minhas ordens, como v . s a conhe
cerá da copia n.0 2. 

Não quiz insistir mais , mesmo .por conhecer que o mesmo espíri to de desor
dem que l"einava no bakalhão em Ang-ra ía tendo influencia no destacamento; po
dia ter terríve is consequencias a minha teima, em virtude do que determinei o seu 
embarque e elirigi ao mencionado governo o meu 9fficio e protestos, que v . s.• 
conhecerá da copia n. 0 3 . 

Á vista d'istô não me restará maior satisfação do que rnerecer a ap1)rovaçao 
,ele v. s. • pela minha conducta, esperando ela parte de v . s. a a cooperação precisa 
para continuar, como até agora, em manter o socego e tranquilliclacle publica. 

Deus guarde a v . s.a Quartel elo governo das armas ela ilha ele S . lVUguel, 3 
ele julho ele 1828.- Il t. mo sr. Francisco Luiz Antas Coelho, corregedor d'esta co
marca. = José Teixei?·a Homem ele B?·eclm·ocle) governador militar ela comarca. 

Estú confoTme. =O escrivão elo j uelicial, lY.Iam~ez Rctposo dos Reis. 

N.• 4 

O batalhão de caçadores 5, tomando no clia ele hoje a heroica deliberação ele 
resta.m·ar n'esta ilha a legitimidacle elo senhor D. Pedro IV e de sua augusta filha 
e nossa rainha a senhora D. lVIaria II, entre outras medidas que jucliciosamentG 
empregou, achou iuclispensavel, a bem de tão j usta ca·usa, prender o governador 
e capitão general, que immediatamente foi substitLlÍdo por um governo interino, 
eleito e installaclo em sessão ela camara elo mesmo dia, o que o governo interino 
participa a v. s ... , pam que o faça constar ás auctoridadcs e habitantes d'essa ilha, 
cuja conducta se faz digna ele todo o louvor. O mesmo governo ordena que v. s.• 
immecliatamente faça embarcar para esta ilha as duas companhias elo referido ba
talhão, que ahi se acham destacadas. 

Sala do governo, 22 de julho ele 1828 .=José Jacinto Valente Fcwinho = João 
José da Cítnha Fe1·1·az = José Rod?·igo de Ahneida. = I n. mo sr. governador militar 
ela ilha ele S . Miguel. 

Está conforme . = Anel-ré Diogo Dias do Ccmto) secretario do governo. 
Confere com a propria copia. Ponta Delgada, 10 ele ju lho ele 1828. = O es

crivão da coneição, Luiz Antonio lliJo?·isson. ' 

N.• 5 

111. 1110 sr . -Tenho a honra ele levar á .pr esença ele v . s.a a copia elo officio que 
n'este momento acabo de receber do governo interinél cl'esta ilha, e, para eu dar 
execução clevicla, preciso que v. s. a mande dar as competentes ordens, tanto para 
serem rendidas as praças do meu destacamento, que se acham ele guarnição, bem 
como determinando ao feitor ela alfandega para os abonos da lei e transportes snf
ficientes. 

Deus g uarde a v. s.a Quar tel el o castcllo de S. Braz, 2 ele j ulho ele 1828. -



8 

Ill. 1110 sr. José Teixeira Homem de Brederode, goveruadur militar da comarca de 
S . l\iiguel. = Joaqui?n Z ej"e1·ino ele Seqt~eint, capitão elo 5 . 0 batalhão el e caçadores . 

T endo este governo em . cbta ele hoje participado a v . s. a que, para saír para 
essa ilha o ten ente Lobão, o mesmo governo lhe communica que, em Jogar elo dito 
tenente, vao o alferc: Jo:é Antonio Luiz ele Sequcira, clcvenclo v. s. a iicar na in
tclligencia tlc que as 'ordens cl'este governo s~io sttperiorcs ás do governo militar 
cl'ossa jlha, as qnaes v. s.a não cumprirá quando forem contrarias <l.s do governo, 
que assim o determina. 

Sala elo governo, 30 de junho de 1828. = J oà'o J osé clct c~mha F c?'1'CIZ -=José 
Jacinto Valente Fcwinho=José Rocln'go de Al-meiclc~.=lll . 1110 sr . Joaquim Z cfcrino 
de Sequeira, commandantc elo destacamen to de cnçaclores n . 0 5 em S . lVl iguel. 

Está conformo o original.= J oaqttim Zej"e1·ino ele Sequeint, caplt5.o elo 5 . 0 ele 
cacaclorcs. 

, E stá conforme. =AndTé Diogo Dias do Canto, secretario do go\7 Crno . 
E stá conforme com o original. = O escrivão do j uelicial, Manu el Raposo dos 

Reis. 
N. 0 G 

Accuso a recepção do officio que esse governo me clirig·iu com data ele 30 elo 
proximo passado, em que, não attenclcnclo aos p onderosos motivos que eu tinha. c 
tenho ele não querer t er deixado embarcar as companhias elo batalhão de caç9.do
r es n .0 51 que fazem o destacamento que aqui se achava por ordem regia do le
gitimo governo elo senhor D. Pedro IV; e venclo ínsistencia em quererem que ellc 
vá, r emettemlo as ordens directamente ao capitão commandante , e não querendo 
eu qne esta pequena porção ele tropa se insubordine á vista ela deliberação elo 
mesmo capitão e mais o:fficiaes, determino hoj e mesmo o seu embarque; c, para 
salva.r a. minh a r esponsabilidacl e, elevo fazer os protestos seguintes : 

1.0 Protesto qtw r econheço, e b em assim todas as auctoridacles d 'esta ilha, o 
governo legitimo elo senhor D. Pedro IV e as suas sabias e bene:fi.cas instituições 
e ordens; . 

2 .0 Que nem eu n em alguma elas auctoríclacles cl'esta ilha r econh ece o governo 
installado em Angra no dia 22 elo mez passado, como legal governo d' es tas ilhas, 
c assim como gover no ele facto local e necessario para sustentar os mesmos inclis
putave is direito s e manter o socego publico; 

3 .0 Protesto por todo e qualquer r esultado funesto que a .saída elo clestaca
mento cl'esta ilha, ou qualquer medida que para o futuro houver em el e tomar, possa 
trazer , não só á minha responsabilidade, mas á segurança e tranquilli'claclc ele seus 
habitantes . 

Á vista d'isto creio ter manifestado os meus sentimentos, assegm·anclo que 
n 'est es firmes 1Jrincipios eu serei o mais solícito em promover, quanto estiver ao 
meu alcance, para cooperar para tu elo o q ne for boa intelligencia com esse go-. 
v erno e segurança ele suás medidas . 

Quanto aos offi.ciaes c officiaes infer iores presos, que acompanhavam os tres 
officios que esse governo me d irigiu, eu asseguro que tenho dado as ordens para 
se considerarem aqui como em segurança, r espondendo· por elles a todo o tempo . 

Qnartel elo go \·erno das armas ela ilha ele S . Miguel, 2 de julho ele 1828. 
Ill."'0

" o ex ." 05 srs . do governo de Angra, ins tallaclo no clia 22 de junho por 
clelibeTação elo batalhão de caçadores n. 0 5 lJar a: manter os clireitos elo senhor 
D . Pedro IV e ela senhora D . .Maria li. = José Teix('fi1·cG Homem de B1·ede1·ocle. 

E stá conforme. =And1·é Diogo D(as elo Canto, secr etario elo governo . 
Confere com a propria copia. Ponta D elgada, 10 de julho ele 1828. =O escri

vfio ela correição1 J!.,~âz Antonio Jll[o?·isso~~. 

N .• 7 

Ilt.mo sr.-Accuso a r ecepção elo officio de v. s .a, datado elo dia de h ontcm, 
com as copias ele n .0 1 a n. 0 3, e que me foi entregue hontem mesmo pelas se te 
horas ela tarde, quando me r ecolhia de presidir ü. eleição de proveclor e mcsarios 
ela mi:cricorcli a cl' esta cidade, em que me tinha d emorado eles ele as nove horas ela. 
manhã. O importantíssimo obj cc:to ele um tal officío exig e ele mim uma r esposta 



com aqnella reflexão que é propria do meu cle\'.Cr e desejos ele acer tar no desem
penho elo meu cargo ; e porque acabo ele r eceber o correio ele L isboa com grande 
numero ele officios que exigem immecliata e prompt_a execução, me não é possível 
ter o necessario vagar para lhe r esponder miudamente, o que farei com a brevi
dade que possa, segurando desde j ú a v . s." a minha prompticlão, sem reserva ele 
sacrifício algum para a conservação do socego dos povos cl 'esta comarca e execução 
das m'dens ele l<'gitimos superiores. 

Deus guarde a v . s .a muitos unnos. Ponta Delgada, 4 de juJ.ho ele 1828. 
nl. mo Sr. J osé T eixeira I-lOJ;nem ele Breclerocle, governador militar cl'esta comur
ca. = O corregedor ela comarca, F1·ancisco L1LÍz Antas Coelho. 

EsM conforme . Ponta Delgada, 10 ele julho ele 1828. =O escrivlio cb correi
ção, btiz Antonio 111o?·isson. 

O fficio 

TI!. mo e ex. mo sr . - A camara ele Angra da ilha T erceira recebeu os avisos que 
v . cx.a lhe dü·igiu pela fragata P_?·inceza Real.~ com data ele 27 de junho ultimo , 
acompanhando as tres cartas r egias que na mesma data se .lhe expediram, a favo r 
elo vice-almirante Henrique da Fonseca ele Soma Prego, que se diz nomeado go · 
vernador e capitão general d'estas ilhas; e em resposta ~ís mesmas ciu·tas, ~1s qnaes 
se não pôde dar o devido cumprimento, leva esta camm:a á presença do serenis
simo senhor infante r egente, eni nome ele el-rei, o incluso officio, que espera me
reca a r eal consicleracão do mesmo serenissim o senhOJ". 

'Deus guarde a ..;. e::s: .a muitos annos . Camara ele Angra, l õ ele j ulho ele 
1828.-m .mo e e:x.mo sr. Joaquim Antonio ele Oliveira Leite ele Barros. = Alexan
d9 ·e lda1·tins Pcuri!_plona = Raynwndo do Canto e Cast1·o =José ilfm·ia da Silva C'cer-
valho . -

Serenissimo senhor : -A camara da mnito nobre e sempre leal cidade ele An
gra ela ilha Terceira acaba de r eceber, pela fragatll. P?-incezcL Real, as t res cartas 
r egias que em nome ele vossa alteza lhe foram dirig idas com data de 17 de j unho 
ultimo, tocla,s r elativas ú nomeação que vossa alteza Louve por bem fazer ela pes
soa elo vice-almirante Henrique ela Fonseca ele Sousa Prego, para governador c 
capitão general cl'estas ilhas. O prompto cumprimento cl'estes diplomas seria o pri
meiro acto d'esta camara, se imperiosos motivos o contrario não exigissem; po
rém, tendo apparecido, niio só em todo o r eino, mas n'esta mesma ilha, vehemen
tes provas de que a vontade ele vossa alteza se acha inteiramente tolhida, e que 
o r esultado cl 'esta coacção absoluta pócle ser funesto á nação iuteira 1 se não se 
empregar a maior vigilancia no reg·imen elos negocias publicas, não pôde esta ca
mara deixar ele dar todo o peso aos ter mos em que são concebidas as mesmas 
cartas r egias, nas qnaes, faltando aquellas precisas circumstancias que a lei marca 
para a sua legalidade, entendeu a camara com o parecer de pessoas zelosas do 
r eal ser viço; e elas mesmas auetoric1ac1cs a quem consultou, que a execução elos 
r eferidos diplomas se deve dilatar, até que contenham a característica ele verdadei
ras, e expedidas ele livre e espontanea vontade em nome e expresso serviço ele el-rei 
o senhor D . P edro IV, para o que se tomou o accorclão constante ela copia j unta"· 

1 ViLle pag. 846 (notas) do t omo rv. 
No ultimo offi•:io ele 16 ele julho, inserto a pag-. 848 (nota) elo dito tomo e copiado elos An-· 

naes da Tercr.ú·a, faltam as assig-naturas de J oão J osé da. Cunha F erraz, José J acinto Valente 
F arinJw e J osé Rochigo de Almeida, como depois .-eriiicámos pelo proprio autographo, e o se
gundo paragrapho est<Í. incompleto, devendo ser : ccAchou pc1rtanto, este governo, qt~e, não ha
vendo lei que derogue aquellas, não cabia em suas attribni ções o cumprimento e execução das 
r eferidas cartas regias, quu pelas notadas faltas c irregularidades inculcam coacta a vo~tadc 
do scrcnissiruo senhor infante, cujas intenções não devem nem podem presumir -se contr an as >L . 
lei e ás determil1açues de. seu augusto irmão o senhor D. P edro IV, de qu em o senhor infanto 
é Jogar tenente, e n'esta quaJidaclc, e como regente em nome de el-rci, este go17 erno protesta 
todo o respeito a quacsquer determinações do senhor infante, a cuja presença v. ex.' leYa_rá os 
ponderosos moti1·os por que o governo interino deixou de cumprir as rcfed clas cartas reg1as, e 
por consequencia a rasão por que não foi eonfcrida a posse elo go1erno ao general nomeado". 
Na l inua 4_9.• da mesma pagina, onde se lê ccclcmais ilhas, , leia-se ccclemais da ilha,, e na 57 .• 
cc pcrmanccm• em vez de ccpermanecêra» . . · 

Estas rcc tifieaçucs servem só para a primeira edição, porque a scguncl::l. está exacta. 
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Esta camara espera que vossa alteza se dignaní relcval-a da falta de prompti 
da.o no cumprimento de uas orde:ás: na certeza de que, bem longe de sermos eles
obedientes, todo o nosso fim é o de desempenharmos o juramento ele :fidelidade 
que prestámos ao senhor D . Pedro IV e ele guardar a carta constitucional (1ue sua 
mage; tacle nos concedeu . 

Deus guarde c prospere por innumeraveis :umos a preciosa viela de vossa a1-
tcza. Camara de Angra, em 15 ele julho de 1828. = Alexancl1·e J.ltla?·tins Pamplo
na =José jl{w·ia do Ccwvalhal e Silvct = Raynmndo do Canto e Cctst1·o =José 
]JI[a?·ia ela Silva Ccwvalho = Antonio ele Sousa =flfanuel JJrict?·tins. 

Se o nosso intllito fos;e avoh1mar esta obra, auctorisacla sem restricções pela 
camara dos senhores deputados, teríamos ensejo ele trn.nscreYer multiplices opns
cnlos concernentes á magna questão elos direitos ele sober ani::t portugueza, movida 
entre a bsolutistas e constitucionaes; porém, como j à dissemos no tomo a.nterior, 
apenas r~procluziremos aqui os que têem mais ,interesse sob o ponto ele vista his
toriou, cohibindo assim cli:ffusas repetições de argumentos e conservanclo-nos com
pletamente estranhos a quaesquer conveniencias p'artidarias . Algtms cl'csscs im
pressos políticos não designam nome do auctor, nem é provavel descobrir- se apoz 
o lapso ele quasi sessenta annos; outros, apesar elas conj ecturas ele clistiuctos bi
bliographos e varias pessoas que tomaram activa parte nas luctas civis, ainda offe. 
recem duvidas quanto á sua origem, e por isso exigem cautelosa reserva, ou pelo 
menos menção elos juizos contest.:'lveis . 

Antes ele proscguir na longa serie official veja-se, pois, a doutrin::" e_xposta por 
dois antagonistas acerrimos, unico meio de procedermos com impn.rclabclacle. 

Quem é o legitimo roi "? 

lnnstigação politica sobre o legitimo successor da corôa de Portugal 

D epois de um período de qua.si oito annos successivos ele epocbas calamitosas 
e cheias de confusão, fi lhas da insubordinação c ela anarcbia, uma só esp erança c 
apoio r esta aos portuguezes para salvarem a patria, a religião c o tlu·ono. Aqucl
les tempos elo horror e ele clesgTaça· emanaram ele princípios sub,ersiv-os, injustos 
o illegaes; c tes elevem elo uma vez para sempre ser proscriptos éln. mornoria elos 
jJOrtuguezes pela successão es1Jontanca e r eciproca, ele princípi os soliclos c conciHa.
elores. A união entre os povos é quem sustenta e mantem os imperio; florescen
tes; a desunião c a intriga civil é a causa da sna clecadencia e aniqnilação. E ste 
importante documento é tirado das bi torias· das nações. Chcgámos hoje a um pe
rioclo feliz, aununciaclor ele paz e reconciliação . Que r esta, pois, a resolver? Quem 
é o legitimo ?·ei ~ 

Snpposto r econhecemos não compita ao cidadão pacifico decidir com a penna 
na mão ela sorte elos imperios, nem dar aos imperantes uma dig nidade e categoria 
que os confirmem e assegm·em em seus thronos, comtuclo a illusb:ação sobl'C qual
quer verdade política, tendente a promover a ha.rm!Jnia e os interesses da patria, 
é u.til c até necessaria a toda a classe ele ciclaclaos . E preciso que appareçam escri
ptores ele sã .cloutrina, que r ebatam o orgulho elos coripheus contra o throno e os 
monarchas. Em cliffcrentes tempo têcm appareciclo em Portugal varios apologis
tas defendendo a legiti!lliclacle ela succcssão; não é superior o objecto ~1s attribni
ções elo escriptor. Foi este um elos nobres empregos elo escriptores no tempo de 
D. J oão IV. Vimos em nossos dias clcfenclicla a legitimidade elo imperador elo Bra
zil, D. Pedro I; porque hão ele ennuuclecer os a.polog istas ele sen ::mg nsto irmão 
o sercnissimo sen.hor infante D. Miguel? 

Proposição demon.struvel 

O serenissimo senhor infante D. Mig uel é o legitimo rei de Portugal 

Ha em todos os r eino s certas leis ou pactos primorcliaes, qne estabelecem c 
regulam as formulas das monarchias, e pelos quacs os r eis e os povos mutuamente 
se obrigantm. Esta é a doutrina commum c corrente ~lo todos os publicistas . Estas 
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leis são os fundamentos em que sustentam e d',oncle dimanam tudas as outras leis 
economicas1 civis e políticas de qualquer monarchia. Da sua observancia ou trans
gressãp depende toda a felicidade ou destruição dos imperios . N_ão foi estranha 
esta reflexão aos antigos historiadores Livio1 Polybio e Diodoro SJCulo . 

Uma d'estas leis, que tem desde sua origem conservado e livrado ~ortngal 
de tantos incommodos e oscillações, a que estão suj eitos os governos electlvos, são 
as bem reguladas leis ela. successão, estabelecidas ;nas côr tcs de L amego, no prin
cipio da mouarchia1 celebradas pelo seu primeiro rei D. Affonso em 1143. Diz 
uma d'eDas: ((Dm·e esta lei para sempre, que a primeira filha ele el-rei mmca c~se 
senão com portuguez, para que o reino não venha a estranhos; se casar com prm
cipe estr angeiro não herde pelo mesmo caso, porque nunca queremos que nosso 
reino sáia fóra elas mãos elos portuguezes ». (Lei 2. a sobre a sttccessão das filhas 
do senhor rei .) . -

Temos á vista uma lei a mais clara, livre e isenta de toda a interpretação, e 
epicheia. Os portuguezes vão r eivindicar os seus direitos . 

Nuncn queremos que o nosso reino saia fóra das mãos dos portuguezes 

Primeiro fnclo 

O Brazil 1 qne tinha sido um dos monumentos das nossas melhores d<>scober
tas, e wu alvo dos continuados desvelos elos nossos legitimas e saudosos monar
chas portuguezes até ao senhor D. João VI, deveria dru: a Portugal aquclle pre
mio que têem dado as colonias ingTatas its mães patrias em recompensa do ser 
político, UfOral e r eligioso1 que á cust.'t ele inmuneraveis fadigas e despezas lhes con
feriram. E chegada a occasiào, o facho da 1;ebelhão que se accendeu em Portugal 
em 1820, vae a rebentar com nova explosão no ultramar. El-rei se ausenta, 
embarca e se r estitue ao seu antigo solio. Era custosa empreza tomar o Brazil 
suj eito a Portugal como reino unido . · 

El-rei1 comtndo, valeu-se elo unico remedio que lhe restava. Qual foi elle ? 
Deixar seu filho primogenito por seu log::u· tenente no Brazil. Chegámos ao pri
meu·o momento ,em que este príncipe deu o ultimo adeus aos seus direitos ele he-
rança ao throno portuguez . · . 

D . Pedro é acclamaclo imperador constitucional do Bra(íjil e seu defensor per
petuo; onde está aqui o direito á corôa de- Portugal? Escutem 1 não digo todos os 
portnguezes, mas a Europa inteira. Leiam-se es:es papeis publicos1 que n'aquelle 
tempo vieram do Rio de Janeiro, e que em Portugal e na Europa correram as 
mãos ele todos. Que diz ellc n'estes? Nas cartas escriptas a· sett pae conclue -elle : 
ccDeus guarde a -vossa magestade como nós brazileiros havemos mister», palavras 
formaes . cc De Portugal, nada1 nada, não queremos nada», r eclama elle na ultima 
car ta. Abraça e d~í. =a constituição ao seu imperio, pela qual declara cidadãos 
brazileiros atodos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já resi
dentes no Brazil na epocha em que se proclamou a inclepenclencia nas províncias 
onde habitavam, aelheriram a esta, ex11ressa ou tacitamente, pela continuação da 
sua resideUGian . (Titulo n, artigo 4. 0) 

Fallaria1 l egislaria assim quem tivesse ou julgasse ter, clepois d'aquella eman
cipação, algum direito á corôa de Portugal? Não é esta confissão, esta legislação 
uma naturalisação lega.l d'elle e ele todos os portuguezes eomprehendiclos n'ella, 
em paiz estrangeiro, e, segundo a qual, D. Pedro então só pocléra tomar posse 
do imperio do Braz i!, e aquelles serem considerados como seus subditos? Não era 
preeiso uma abdicação mais solemne. 

A h! Diremos que é um· imperante com duas natm·alisações : r ei portuguez e 
imperador brazileiro! Só um partido de partidarios e caprichosos é que poderia 
fomentar, melir e amalgamar similhante contraclicção. Não deu e jurou elle un:a . 
constituição, que lhe prohibe e commina. a pen.a ela abdicação se sair do imper1o 
elo Brazil sem o consentimento ela assembléa geral? (Capitulo I 1 artigo 10±. 0 ) Não 
é cil·cum. cripto o seu tcrritorio só dentro elas províncias brazileiras? (Titulo I, a.r-
tigo 2 .0

) . 

Se isto não são provas evidentes ele D . Pech·o ser um vcrdacleiro príncipe es
trangeiro a r espeito de Portugal, proclamado á face de tocla a sua nação e elo uni-
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verw inteiro, então todos os manifestos·, solemnidades, leis e protestos elevem ser 
reconhecides por outras tantas fals idades e imposturas, e toda a jm·isprnclencia 
hnman Jt eleve caclu~ar . 

Porém, venham em favor ela causa elos portugnezes aquellas mesmas leis que • 
são commuus a todos os homens, lagares e t empos; quer emos que a mesma hu
manicla.Lle, homa c p1·obiclaele offenclida dêem ao imperador elo Brazil este titulo, 
que já por leis civis e espontap.eielaele propria lhe compete. Ah ! .. . 

Os del:icobrielores, porém, e policia,clores elo imperio elo Brazil ou ele D . Pedro 
não terão olhos para v erem verificada a seu respeito a fabula dal:i r~is e ela b-ydra? 

Porventura os portnguezes do Brazil eram diversos d' aquelles que residem em 
Portugal? Portuguezes, ou consiclerae o vosso caracter heroico ou riscae-vos do 
numero elas nações independentes e civilisaelas ! A P r ovidencia geral, que vela so 
bre as monarchias, exig·e t-lm ch_efe que as conserve e augmente; a Providencia 
especial, qt~e se clistingue sobre os destinos elos portuguezes, nos ofl"erece no meio 

· ele nós tÚn verclacleiro e legitimo dynasta ela casa de Bragança, um rei, ou antes · 
um pae, um protector. E ste é o timbre que. por natureza compete aos nossos le
g itimas monarchas. 

S egundo facLo 

Continuaram os brazileiros no seu capricho; obstinaram-se , ~lisseram, procln.
maram, escreveram r epetidas ·vezes «não queremos saber de Portug-ah . Estas on 
outr~s equivalentes expressões tal vez não fo ssem as maris categoricas e decisivas 
que circular·am toda a Europa. Caiu ::1. r evolucionaria constituição de Portugal em 
1823 . El-rei D. J oão VI reassumiu os seus magestatico s poder es, entrou o monar
cha no pleno exercício elos seus direitos . A colonia, que antes não tinha reconhe
cido o governo ele uma Üucção portugueza, devera reconhecer agora. o g·overno elo 
seu legitimo soberano D . João VI. ÜLltra .cousa, porém, aconteceu. 

Intervieram negociações, procuraram-se meios ; os brazileiros, porém, nunca 
cederam. O estandarte ela inclepenclencia cada vez mais tremulava. Finalmente, 
uma ~rancle potencia, sempre interessada na indepenclencia das colonias, excepto · 
das- suas, negociou; tratou-se elos ajustes, effectuaram-se estes, e a inclependencia 
ela Americ;a foi r econhecida em Portugal por clecreto de 15 de novembro de 182õ. 
Escutem agora os imparciaes, os amantes da homa, os defensores da verdadeira 
legitimidade. Que quer dizer em diplomacia uma nação independente ? Nãq é 
·agu·2lla nação que tem um rei livre, que se governa por leis proprias e analogas 
:JO seu paiz, sem deixar outra nação t er infl.uencia coactiva e p ermanente n' ella? 
Nmguern o negará. Se, pois, Portugal cecleu todo o direito ele colonia sobre o Bra
zil, como é possível que este clir eito revivesse n' elle sobr e Portugal? Então como 
eleix:ou, pela categoria ele imperio, elle ele ser reino tmiclo? Se são dois r einos dif
fere.ntes e independentes, como se pócle conciliar a influ0ncia governativa ele um 
sobre o outro? QL1auclo houvesse ele reviver esta influencia deveria ser de Portu
gal ·sobre o Brazil. Brazileiros, quereis ser independentes e lançardes as cadeias 
a quem vos deu a liberelacle ? 

Reconhecei o horroroso attentado que commettestes, e arrepenclei-vos. ((Nós 
somos livres, nosso rei é livTe; nossas mãos nos libertaram, e o senhor que tal 
consentir, morra, e se for r ei, não r eine, mas p erca o senhoriOll 1 disser em os nos
sos maiores nas côrtes ele Lamego, proclamando a sua inclepenclencia. Desengane
mo-nos; quando ha direito de inclepenclencia cessa iodo o clireito r eciproco de sue
cessão ou herança ele uma nação para com outra. A política contraria seria a mais 
subversÍ\Ta e perniciosa á seg-urança elos estados. Não é uma só vez que a Europa 
tem ·corl'iclo em sang-ue por causa cl'es te fal so principio . 

Celebrou-se, confirmou-se um tratado solemne ele indepenclencia entre Portu
gal e o Brazil; estabeleceram-se· varias estipulações ele am isacle e all iança. Nada 
acbâmos estabelecido sobre este opjecto. Eorque se n~o desenvolveram n'este tra
tado, em algum artigo, os direitos elo imperador elo Brazil sobre a successão ele 
Portugal? Nada viria mais a proposito se elle intentasse ou julgasse ter algum 
direito ao· r eino portugnez. E ste silenci9, em ma:teria tão obvia e importante,. ar
gue em jurisprudencia falta ele direito. E um phenomcno . Um soberano sancciona 
decretos ·e ordens, e confirma ajustes sobre relações ele paz c interesses ele com-
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mercio entre Portugal c Brazil, sem unidade ele governo i corno pócle ser o mesmo 
imperante dos clois domínios? Se elle fos se o mesmo imperante, em_ ambos identi
ficaria os mesmos interesses, mandaria em commum 1 as suas cleterrnmações abran
geriam inseparavelmente ambos os r einos, as leis seriam as mesmas, c haveria 
io·ualdade e tmidacle · não seria Portu.ual tão sómente considerado corno all iaclo e 
o ' o . 

amigo do Brazil. 
«Nós somos estrangeiros>>, dizem os brazileiros i dirão os portuguezes : «Nós 

somos urna m esrna nação que vós sois D . Rismn teneatis ! 
Na verdade elles s.ão verdadei ros estrangeiros ; têem embaixador, têem armas 

differentes, têem pri vilegios e todas as outras r egalias de qualquer out ra n~ção 
estranha da Em·opa . . 

Se as armas são o distinctivo característico do r eino, aonde se vêem no r ei de 
Portugal na America estas armas? Quaes são· os brazões portuguezes, os cama
ristas, os conselheiros, os secretarias para o expediente , que t em corno nosso r ei? 
Em que dias aclmitte os cortejos, como r ei ele P ortugal? Se tem estes do is titnlos, 
imperador e r ei, porque se não ha de appellidar com ambos ao mesmo tempo? 
Só se talvez porque não governa ao mesmo tempo P ortugal c ao mesmo tempo o 
Brazil; ou porque é um imperante quando governa Portugal e outro quando go
verna o Brazil. 

T erc eiro facto 

É o legit imo r ei de Portugal o imperador elo Brazil, porque seu pae, el-rei o 
senhor D. João VI, assim o deixára cleclaraqo . 

A carta de lei de 15 ele novembro de 1825, pela qual D . J oão VI tom a o ti
tulo de imperaclor, diz : a D . Pedro de Alcantara, herdeiro e successor d 'estes rei
nos». N'outt·a parte ibidem : ccD. Pedro ele Alcantara, príncipe r eal ele Portugal e 
Alg·arves» . P or cl ecreto ele 6 ele março ele 1826 deixou el -rei uma regencia inte
rina, em seu nome, emquanto os portuguez"es não obtivessem posterior determi
_nação elo seu legitimo successo1·. Quando r ecorclâm os estes snccessos, occorre-nos 
simultaneamente varias circum stancias ou idéas as:>ociac1as, que os presentes c 
vindoüro s nunca pocl er rio de modo algum decifmr. T emos mais um clar ão para 
arrostarmos com as trevas da illusão que intentârnos decifrar. , 

Que direitos ele sncccssão adquirem a D. P edro estas duas declarações? E nova 
nma tal maneira ele ali enar o domínio ou transmittir o imperio . Em que sociedade 
domestica se permitiiria a um pae de famil ias al ienar os sens bens com IJrejuizo 
elos interessados, e sem serem ouvidos sua mulher e filhos? Não ficaria nulla qual
qu er cli sposi~ão? Vamos, pois , a sust entar e~te mesmo principio n' esta illegal de
claraçao . Venham reclamar em favor de Portug·al as leis imprescripti v eis da sua 
independ~ncia ; as leis da justiça tmiversal de toclos os paizcs . 

Em que attr ibuições de um ministeri o cabia o fazer umas taes declarações? 
O Brazil estava r econhecido por um reino independente ; seu filb o p1:imogenito 
estava acclamado imperador cl0 Brazil e ]JOr eJle r econhecido ; Portugal estava f6ra 
para sempre da pos~c cl'aquella colonia. Era um facto novo nos fastos. pol íticos ele 
Portugal. Q.ue dever ia fazer el-rei on o governo? Um facto novo exigia leis nÕvas. 
O facto elo irnperio do Brazil tinh1 alterado, pela snà inclependencia, essencial
mente a m·clcm ela successão i não se deveriam convocar côrtes ? Sim i e só ao rei 
com cllas é que com petia legislar sobre materia noya e ela ultima transcendencia. 

Negará alguem estés princípios? As leis ela successão em P ortugal foram fei
tas em côrtes; ha 11m facto novo, que poderia inB.uir no vigor cl'estas leis; ha de 
ser ellc decidido tão sómente por uma declaração incidente ou ambígua de um 
ministerio? Parece in cri vel que haja partidarios que produzam os referidos textos 
como provas in cc,n~estaveis ela legitimidade de D. Pedro I. Quem tal diria? Se se 
aclmittisse esta poljtica, em breve cp,h·iam todas as l t:JÍS fnnclamentaes elas monar
c~as; as leis das successões seriam arbitrarias e voluveis, e a determinação in
discreta. ele um gabinete on ministerio J)Oderia sacrificar um r eino . 

A inclepenclencia elo reino foi offenclicla i os clictames ela justiça clamam contra 
esta ali nação de direito . Que paiz civilisaclo ela Europa não julgará este exemplo 
o mais pernicioso á estabilidade e consistencia dos thronos? Os reinos têem leis 
fnnclamentaes, que são r cstutà dos da vontade geral ela nação, representada ou con-
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snltacla, porque dizem r espeito ao seu bem geral, como é a successão legitima de 
um r ei ; estas leis geraes só poclem ser alteradas p ela vontade geral dos povos, ele 
união com o imperante, segundo um principio de direito publico. Todo o utro proce
dimento contrario é nullo e doloso; ·torna os reinos como bens alienavcis e sem se
gtu·aRça; acabar-se-hã.o a.s clynastias e sua p erpetuidade. Portuguezes, pugnae pela 
offensa que fizeram ás leis funclamentaes do vosso paiz . ·As altas nações , escutando 
as vossas reclamações, não serão incliffer entes á justiça ela vossa causa, porque é 
commum. Eu desejaria que todos aqnelles que tinham concorrido pm·a simiLhantc · 
desacerto houvessem de ser metticlos em processo. Elles seriam convenciclos de 
ter em dado, não menos o r eino ru quem ele n enhum a maneira lhe competia, ele te
r em confiado as vidas, as fortunas ele t0dos os ci clacl ãos ao cl estino ele um r ei que 
nenhum di1·eito tinh a n'ellas. Eu convido os criminalistas para tratarem cl'csta 
qu estão . 

Se um partido ministerial comprometteu com escanclalo os cli1:eitos ela nação, 
os portuguezes elevem conhecer a sua lesão e tornai-os a r eivindicar. 

Quarto fac~o 

A carta const.itucional ele D . P echo IV. 
Se ha algum facto orig inal que podesse dar o ultin;10 grau ele evicle~wia a.os di

r eitos elo senhor D. Miguel é a ultima carta constitucion al, considerada em todas . 
as suas ·cirClunstancias e particularidacles intrínsecas e extrínsecas . Este facto, 
considerado logo na: primeira origem, offerece a maior affronta que se p ócle fazer 
aos portuguezes . Quem é que urcliu, negociou, agenciou, a fim ele D. Pedro dar 
a: tal carta? Quem? Não o sabemos; o que vimos foi que um inglez, sir Carlos 
Stuaa·t, foi o .mensageiro que h·oU:xe aos portugtwzes a tal carta,. Um prinôpe que 
acceita um r eino qt1e ll\J.e foi oifereciclo, como eile disse e lemos em papeis publi
cas, não tem um ag·ente, üm. cliploma'tico portug uez, um minisko, um plenipoten
ciario para en via.r a Portugal a car ta constitucional: é um estrangeiro de clitferen
tes costumes· e interesses, que vem ele um a antiga colonia portug ueza impor o jugo 
aos s~us antigos possuidores e eles co briclores!!! 

Em que nação, em que histeria se encontr ará similhante exemplo? Só um par~ 
tido que jurasse 9clio á lealdade e {~justiça é que poderia consentir em similhantc 
m<mstrnosiclacle. E a primeira vez que Portugal, cl epois ele tantos trophéüs ele glo
ria, dep ois ele ta~üos monarchas illustr es , veiu a ter um re i ~ só por esta infel.iz e 
desp1·ezivd maneira, sem a;s forriD.aJliclades prescriptas pelos nossos maior es; sem 
a.ccbmação, sem jurameNto em côrtes, só pelo simples facto da carrta que elle n ão 
jnrbn e só mamlou_jur::w, mandada elo modo exposto . C1·ed!ite poste1·i !!! 

V amos agora a considerar a carta em si m es1ona. L ogo no titulo r, artigo 1. 0 : 

<< Elles (os portuguczes) formam uma naçfio livre e indep endente;,. De quem sã.o 
estas expressões, pct'guntarernos nós? Serà0 ele um rei, que, depois de ter gover
nado longos mmos, quiz dar, atteBclidas as circumstancias, uma nova fónua Óill 

m0cl~tfficação . de governo ao seu povo? Não. São de um r ei de uma nação «livre e. 
inélepcnclente, e qne nüo aclmittc outro a]g nm bço de união ou feder ação, que se 

' opp0nba á sua indepenclenci.a>>? (Carta brazi1eira., artigo 1.0
) 

Pois como é possível que um r eino illidepenclente t enha dlireito á successão de 
O LÜ'l'O r e ino ig·nn,lmente independente ? 'Que contradicção! Por esta regra qua,lquer 
outra poteucia poderia legislar sobre nós (a China, a Turqnia, a T artaria), e nós te
riamos a'lguma obrigação ele lhe eheclecer? Supponhamos GJUC antes (por impossível) 
ele se verificarem as condições cl::u sua supposta abclicaçã01 o rei queria cleliberar al
guma co11sa sobre 0s n egocias ele Port1J1gal. Que conselhei1:os e miuish·os havia. ele 
con:s~rlt'ar? -Portuguezes ? Não. Porque então tínhamos um impera111tc com dois go
vernos : seria phenomeno n unca visto esta maneira ele governa\. Brazi~eiros? En
tão tinhamos Portugal dep endente elo govern o ele Brazil, contr a o referido artigo 
ela carta . Não nos atr evemos :JJ suppor que haja alg uern tão demente, que qneira 
que o imperador do Brazil clis]_Jonha de um rein0 tão despo ticamente, a quem eleve 
o seu imperio, antes nossa c?lonia . Desej{H·a <!]Ue m e r espondessem, se alguem 
clisser ao imperador elo Braz1l: c<ÜB portugnezes rebel1 m•am-se contra o rei ele 
Po:·tng·al», 0 clle propozessc isto em camar as, nã'o diri am os brn,zil e iros e d irão : 
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(( Nos não temos nach com o r ei de Portngah, como os portuguezes dizem que 
nada têem com o imp er n.dor do Beazil! Seria, porém, aincla mais sing,ular c~mtem
plar o r ei de Portugal, D. P edro IV, queixar-se ao imperador elo Brazil , D. Pe
clro I! Que r esponderia um ao outro? ... Se no tratado ela inclepenclencia do Bra
zil diz o artigo 3 .0 «sua magestacle imperial promette não acceitar proposições 
el e qnaesq ner colo~ias portugnezas para se r etmirem ao Brazil», como é que 
D. P edro I se abalançou a dar uma constituição e a querer governar, nã~ só .as 
colonias, mas até o reino que as possue? E ele esperar que a Inglaterra., media
neira d' este tratado , r eclame a infracção cl'aquelle artigo . 

Arti o·o 5 . 0 : « Oontiúúa a dynastia r einante ela serenissima casa ele Brag·ança 
na pessga cb senhora princeza D . Maria ela Gloria, pela formal abdicação e ces
são el e seu aügusto pae o senhor D. Pedro I, imperador do Brazil, legitimo her
deiro e suceessor elo senhor D. João VI» . Faltava vermos este phenomeno político 
em nossos dias. Uma das consas que deixaram illesa os de 1820, e julgaram ser 
sagrada, a ordem ela successão, vae a ser alternda pela carta constitucional, que 
se dizia legitima!! ! Varuos a ver as incoherencias e absurdos que se encerram 
n '·este artigo . Ao ler-se as palavras elo r eferido texto, está saltando, até sem ana
lyse, aos olhos uma manifesta e g·igantesca contraclicção . D evem os portugue
zes r econhecer p or leg·itima rainha a D. l\iaria ela Gloria, porqu e n 'ella cedeu e 
abdicou seu pae o imperador el o Brazil!!! Eis-aqui em r esumo o d'tigo . P aremo_s 
aqui. Com que direito (ainda supposto que o tivesse) fez o imperaclor cJo Brazi·1 
esta abdicação ? Porventura o imperador elo Brazil tem algum direito sobre P or 
tug-al ? Então tem direito como imperador do Brazil ou como r ei de Portugal? Se 
como imperador elo Brazil, então n enhum direito tem, porque é brazileiro pela 
sua naturalisação, como r ei ele Portugal não sei que haja algum ar tigo na carta 
que tal determine, porque este o não é. Veja o mundo inteiro a for ça d' este racio
cínio, e acabe de se desenganar e conhecer a verdade ; nem queira clesculpar 
inaclver tencias em materias ele leis funclamentaes. Admittir descuido ou inadver 
tencia, n' este caso, é confessar a incapacidade elo legislador e annullar todos os 
seus actos . 

Póde comparar -se esta cessão {~ cloação ele um possuidor ele uma s terras de
baixo ele certos titulas, cuj o teor não só não pxovasse a sua propriedade, mas até 
deixasse sem effcito o direito supposto. 

«Legitimo herdeiro e successor elo senhor D. João Vln. Diz a consl,itui ção do 
Brazil, capitulo r v, artigo 119. 0

: •< Nenhum estrangeiro poderá succeder na corôa elo 
imperio do Brazilo . Se por esta D. P edro é cidadão brazileiro e natLu·al cl'aquelle 
paiz, aliás não pocleria ser imperador , como pócle ser successor e l1erdeiro cl ~ 
D . J oão VI, sendo prohibicla. pela b. a lei de L amego a successão ele principe es
t ranho? As leis ele L amcgo, dirão alguns, entenclerarp. }JOr estrangeiro um prín
cipe na'sciclo em paiz estranho. ,Fraco r efugio. Quem ignora que o conde D. H e11: 
rique era natural ele paiz estranho? E não se constituiu elle, pela doação e senho1'io 
çl as terras de P ortugal, estrangeiro a r espeito do seu paiz? Não foi a natnraJi sa
ção quem o fez portuguez e tr onco elos r eis portuguezes ? Como, pois, é possível 
que D. Peili·o, pela sua naturalisa~~ão, não e:;tej a compreh encliclo no numero elos 
brazil eir as e tronco elos imperadores brazileir os '? Eu }Jeço a todos os ill ucli elos por~ 
tuguezes que reflictam sobre estes argum entos e me digam se os podem resolver. 
Se, pois, D. Pedro é brazileiro, como poderão os portuguez;es suj eitar em-se ao 
governo ele uma sua filha, que é por todos os motivos estrangeira? I sto seria op~ 
posto, não só á lei õ .a ele L amego, mas até á 1.a sobre a successão elos filhos ·dos 
r eis . Se as cousas perseverassem n 'este labyrintho, era para receiar que os brazi~ 
leiros, por falta ele successão (o que poderia, sem milagre, acontecer) impeclissem. 
a saída da princeza, e então a quem daria ·a r eino seu Jiae ? . . . Porém, se aconte~ 
ce~se para o diante que faltasse a succ~ssão no Brazil, viriam elles procurar m'?
r el a Portugal? Não , porque diriam elles, é contra o artigo 119. 0 ela carta brazi
lei.ra. Pois digamos j á á uma todos os portuguezes : Nós não quer emos r ei, n~m 
·ramha br~zileira, porque é contra a lei 5. a elas leis fundamentaes ela monarch1a. 

<<Contmúa a clynastia r einante el a ser enissima casa de Bragança na pessoa ela 
senhora D. Maria c1a Glori a)) , Se a clynastia é o tronco ele onele se formam e eles-
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cenclem as famílias imperantes, não sei que D. Maria ela Gloria soja dynnsta da 
casa de Braganca. Se os portnguezes tal aclmittissem, t erão sido frustrados p ela 
mmJ.eira a mais' illusoria e cavilosa, os hero ismos que praticaram na r estauração 
de 16 ~10. Abramos, po.i:, os olhos . Diz a COnstituição do Brazil, titulo r, artigo 4. 0

: 

aA dynastia impera.nte é a elo senhor D. Pedro I, actu al imperador c defensor 
perpetuo elo Braz i lu. E stas expressões excedem a um a dempnstração math ematica . 

Onde se falia aqui na clynastia ela. casa de Bragança? .E bem claro que D . P e
dro foi·ma o tronco de uma nova dynastia e brazileira ; porém, se D. Pecl:t·o é o 
tronco de uma nova cl ynastia brazileira, como pócle ser que sua filha D. Mari a ela 
Gloria continue a clynastia ela. casa de Bt·ag~mça? Eu desafio a toelos os sabios e 
versados na dialectica antiga e moderna, para me dizerem se j ú encont.raram al
guma_illaç..,7io ou illnsão similhante. 

T emos o ilnperador do Brazil em uma collisão: Ou h a de dizer que é tronco 
de duas clynastias, o qne é contrario aos prineipios de direito publico universal 
brazileü·o, quo acabfLmos ele citar, ou ha de. dií'ier que é brazileiro no Brazil e 
portuguez em Portugal, e teremos um r ei natnralisaclo em dois paizos ; o por con-

. seguinte r eciprocamente cstrailgeil'o para. ambos ollcs . Se o imperador elo Brazil 
reflcctil' bmn n' est es principias, elle conhecerá qu~, pela nova constituição que dou 
a Portugal, percleu todo o direito ao Brazi1, e peb constituição que deu ao Bra
zil perdeu todo o direito a Portugal.. Quem diria que os p ortuguezes·, defendendo 
os direitos elo senhor D. Mig uel, dcfencl essem tambem os direitos elo im1Jerador 
élo Brazil, seu augusto irmão ! As nações r econheceram que os portnguezcs, na 
acclamação elo senhor D. Mignel, estão t ão longe de fazerem um a usurpação a seu 
ü·m~o, que antes por tal acto lhe asseguraram o imperi o elo Brazil. 

E ele esperar que D . Pedro -r, r econhecenclo a ingerencia do um partido mi
nisterial c infractor elas leis ela monarchia, dê aos portuguezes decisivas provas 
da. sua amisade, e testemunhe coin franqueza quanto conc.orreram na acc]amação 
ele scn augusto irmão para a estabilidade elo imperio brazilciro. Elle muito bem 
sabe que a lei ela constituição brazileira diz assim (titulo n, artigo 7. 0) : a P erdem 
os direitos de ciclaclãos brazileiros os que se naturalisarem em paiz estrangeiro''. 

Artigo 88 .0
: <<A senhora D. Maria II, por graça ele Deus e formal abdicação 

e cessfio elo senhor D. P edro I, imper<1clor do Brazil, r einará sempre em Portu-
gal». . 

Acabemos ele dar o . ultimo esplendor e brilhantismo á verdade. Concedamos 
que o imperador elo Brazil era o ,legitimo succeSSOl' elo senhor D . J oão VI, qu e 
nem a inclepcnclcncia, a naturalisação' ou quaesquer outras formalidades ou leis 
o declaram manifestamen~e csh·angeiro. Era um rei, que depois de exercer o go
ver:p.o no meio elos portuguezes, queria, como o imperador Carlos V ele Hes1Janha, 
abdicar o sceptro. l'ocler ia elle fazel-o á sua disposição c motu proprio sem con
sultar os tr es estados? 'fodos dirão o contrario . Temos, poi s, um príncipe q1:1e. 
nunca reinou entro os portugnezes, imperador em um imperio independente, su
j eito a novas leis funclamentaes; pocleri a elle (na supposiçfLO ele ter direito ao reinQ 
ele Portl1 gal ~ abclic·ar o reino em uma ele suas :filhas ? A carta elo Brazil in anda, 
na ordem da c1esccndel1Cia, succecler nno meEmo grau o sexo masculino ao fcmi
ninou, artigo 117. 0 As côrtes de Lamego, a lei 1. a ela successão diz : (<Por morto 
elo pae herclaní o filho, e depois o neto", etc ., segundo a successão masculina. O 
imperador tem só um filho , que pela. sua carta é o herdeiro proslm1ptivo do im
pcrio. As leis ela fundação da monarchia exigem para snccessor o primogenito ele 
r ei; este já não podia ser pela lei da con stitui~ão do Brazil; por que leis pois po
deria D. P~clro abdicar o reino ele Portugal em D . .Maria. da Gloria, e~trang·eira 
clc .naçã0 . E impossível que as nações não clamem contra uma i:nfracçã0 tão ma
nifesta elos costumes e le'is elos portug'uezes . O snecesso era nunca visto e imngi
naclo na historia ela monarchia; não havia.m leis que o connpreb enclcssem; poderia 
D. P edro só, no seu gabinete, se;m consultar a vontade ela nação portuguoza, fa
zer uma lei tão estranh a á ordem ela successfio? Nunca houvé exemplo em toda a 
historia ela monarchia, ainda. mesmo no meio elo maiores a).msos, que um monar-· 
cha só ou seu ministerio legislasse ou decretasse novas leis ele succoss~io, altermse 
oti c1i spen~5assr 1 sem ouvir os tres c:'taclos da naç?Lo . 
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Se, pois, as côrtes estrangeiras reconheceram a D. Pedro. por legitimo rei de 
Portugal, este facto nada influe na justa reclamação dos portuguezes; a naç~o tem 
o direito salvo. Nem é de entender que as nações queiram, com este reconheci
mento, decidir do direito; são questões domesticas entre os povos, cuja decisão só 
a elles pertence, é um pleito que deve ser decidido pelas leis patrias, e CJl~em me
lhor d.'ellas pócle ajuizar senão os povos a quem dizem respeito? A pohtrca con
traria destruiria toda a inclepenclencia, e as nações pequenas seriam, na exycução 
das suas leis, escravas elas grandes, o q ne é contra o direito das gentes. E por
ventura algum attentado contra os seus direitos e soberania? Não. Logo, que mo
tivo têem para reclamarem·? N'estas circumstancias o reconhecimento das nações 
é -um acto indifferente. Se, porém, se constituíssem em um tribunal de segunda 
instancia, como haviam de julgar sem ouvir os povos e sem conhecimento ele 
causa? Por certo qu e não. E ste reconhecimento não é mna sentença definitiva ou 
judicial sobre a legitimidade elo governo; é tão sómente um signal de boa intelli
gencia, necessari.a para o expediente exterior. Porque Portugal, a Hespanha, a 
Austria, a Prussia, a Hussia r econheceram o imperio de Buonaparte, segue-se que 
elle era o legitimo r ei elos francezes? Porqt~e a Inglaterra reconheceu ou mostra
reconhecer a inclependencia. ela America hespanhola, segue-se que D. F ernando VII 
tem perdido o seu direito áquellas suas colonias? Se este reconhecimento produ
zisse algum direito, então deveriam as potencias reconhecer sempre a primeira 
fórma de governo em uma nação, e nunca outra alguma mudança, o que sempre 
em todos os tempos têem feito . Umá vez que reconheceram o governo ele D. Fi
lippe de Castella, em Portugal, não deveriam reconhecer a legitimidade de 
D . João IV; uma vez que reconheceram D. Affonso VI7 não deveriam reconhecer 
D. Pedro II, seu irmão, pela deposição do primeiro. 

Finalmente, a introducção da carta do imperio elo Brazil em Portugal foi uma 
verdadeira epocha de calamidades, foi o pomo da discorclia la,nçaclo entre os por
tuguezefi, o facho ela guerra civil que se ateou com horror entre os povos. Cida
dãos mortos, presos e expatriaclos, herdades inutilisadas, eclificios destruidos, em
barcações aprisioJJ.adas, famílias clesgraçadas e reduzidas á ultima mendicidade, 
províncias assoladas, templos saqueados, desacatos sem numero, os ministros ·da 
Igr~ja vilipencliados, os mysterios mais augustos ela religião profanados, a immo
i'alidade desenfreada, a virtude opprimida, os bons desprezados, os maus exa.lta
clos, a probidade gemendo, o crin1e triLLmphando; os pa,rtidos chocando-se, vili
pendios, clicterios, sarcasmos irritando e desunindo. Eis-aqui 0 quadro horroroso 
que offerece Portugal pela referida éonstituição. Portnguezes, em circumst::mcias 
menos apm·adas acclamastes um novo monarcha, um novo governo. L ede as his
torias e imitae os vossos antepassados. 

Temos, graças aos céus, o remedio para 'toclos estes males entre nós, o legiti
mo snccessor elo senhor D. João VI, o senhor D. lVIiguel L Acabem-se as dissen
sões; acclamemol-o rei. Em clifferentes epochas melindrosas da monarchia os por
tuguezes têem por esta maneira decidido da sorte ela successão e ela legitimidade . 
Uma serie ele resoluções em identicos factos constitue um direito. Não ha, que re
ceiar elas nações estrangeiras; não é uma facção militar que proclama nova fórma 
de governo contra a politicà estabelecida pelas altas potencias, como os revolu
cionarios ele 1820; é a nação, representada segundo as antigas formalidades da 
münarchia, que acclarna o seu legitimo rei o senhor D. Miguel I! Reconhecer a 
legitimidade do seu reinante, sustentar os verdafleiros direitos da monarchia não 
pócle ser um crime. 

As nações olharão esta r esoluçtio como mais um exemplo ele fidelidade ao 
tln·ono portuguez, ao rei e á legitima success~o., que ellas tanto sustentam. A 
quem convem mais do que a ellas sustentar a legitimidade elo senhor D. Miguel I? 
O contrario seria caminharem para a sua mesma ruína. Não p6c1e ter noine de re
~eUião aquelle acto que sustenta a ordem, a estabilidade da monarchia, da legi
tima successão e da verdadeira dynastia; é até injtuioso esperar que na illustracht. 
Emo~: se siga o l'ontrario. Se as altas nações em 1640 não reputaram p~r uma 
rebelhao contra a H espanha a Cl·eação ela dynastia ela casa de Bragança, hoJe, que 
estamos em tempos mais luminosos e em direito o mais exp1·essivo, e em que se 
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trata de restabelecer a vcnladeira orcl m d'esta dynastia, quo clhs reconheceram, 
como não poderão approvar esta resolução? Portugal renovou então a antiga al
lian~a, pelos ajustes ele paz com Inglaterra. França, uma das grandes potcncias 
alliadas, se lembrar~~ dos grandes serviços que então fez a Portugal, e hoje não 
quererá que estes sons ser•iços fiquem fi:ustraelos. As ouh·os nações sabem muito 
bem que o seu primeiro dever é o sustentar a mesma causa, que é a ele Portu
gal. Não ha n'esta :10clamação soberania nacional, porquanto este falso principio 
snppõe o povo superior ao rei; ha a unanimc vontaclc elos pm·tugueze.·, que pedem 
ao senhor D. l\Iignel que se aeclame IJelo seu leg·itimo rei; que pecl ma este im
perante que faça pôr em ex.ecuçao as leis da monarehia a seu re peito; quem póde 
negar este direito de petição ao povo? Não foi por elle que os monarchns ela Eu
ropa subiram a seus solios? Não foi por elle que se estabeleceu a mona.rchia por
tngueza em D. Affonso? 

Porém, a questão é com o imperaelor do Brazil; as nações serão os juizes. A 
uoanime, unisona, legal acclamação elo povo, em qualquer sentido qne se tome; é 
o unico direito pelo ·qual o imperador elo Brazil fui elevado áquella dignidade. 

Diz a constituição brazileira (capitulo IV, artigo 11G. 0 ) : «Ü senhor D. Pedro I, 
por unanime acclamnção elos povos acttlal impera.clo1· constitucional e cl fensor per
petuo, imperará sempre no Brázil» . Temos, pois, que a unanime acclamaçao dos 
povos é um principio fundamental ele acquisição no clireito l)l·azileiro, consignado 
na lei da carta. Se, pois, o sceph·o elo Brazil pertence a D . Pecho I, só por este 
direito de a.cclamação, e este só o auctorisou para se fazer nma potencia sepal'ada 
ele Portugal; se pelo direito ele acclamação elos povos se constituiu legitimo impe
rador elo Brazil, porq11e não deverá elle reconhecer este direito nos port~1~uezes~ 
quando não houvesse outro, na acclamação unauimc elo povo para seu leglt1mo rm 
o senhor D. Miguel I? D ecida o tribunal das altas nações. Se o imperador elo Bra
zil não admittir este principio, elle mesmo se declararia o maior inimigo do seu 
throno; }Jelo I'Cconhecimento, porém, cl' este direito em Portugal, elle o torna mais 
estavel e seguro, confirmando o seu. Não é, portanto, contra as regalias e interesses 
elo imperador elo ,Brazil o reconhecer a nova acclamação, antes é um meio ele con
'servar os seus . E esta uma questão que já está cleeidicla pelas nações . Se a In
glaterra, a Anstria, a Russia, a França, a Prnssia reconheceram este cUreito na 
inelepemlencia elo Brazil, e o fizeram, pelo seLl exemplo, reconhecer em I ortugal, 
não 6 ele esperar que mudem os seus princípios a nosso respeito; o facto é re
cente, o seu caracter é firme. Ellas serão as nossas medianeiras . A sua 'política 
não é contraclictoria. Reconheceram estas o Ju to direito ele legitimidade ele D . Fe
clro I, na acclamação dos povos do Brazil, como não reconhecerão este mesmo di
reito em Portugal na 1manime acclamação elo senhor D. Miguel I'? A justiça e 
icl ntidacle ela cansa é a mesma. 

A legitimidade elo senhor D . lHiguel I é, pois, uma lei snzn·enw para toda a 
nação portugueza., umct lei de eteTna venlaclei. 

Que1n é o l.egitimo rei c:l.e Portugal._? 

Questão portuguel\a submettida ao juizo dos homens irriparciaes 

Ve~c~r~i ~:l~ ~ó .CEie~ nd,:cJ:sa.ri~s. . .. 
Mas quantos n. meu rei forem coutrnrios. 

Quando o espírito ele partielo, o amor elos abusos e o oclio ás reformas políti
cas se apoderam do coração dos homens, apodera-se el'ellcs um f1:enesi que os 
cega, faz-lhes desconhecer os mais solidos princípios, as noções mais simplices, 
ele modo que para chegarem a seus ..fins não recusam adiantar-se pela estrach elo 
crime c ela rebclliã.o, e precipitar-se com apatria em um pelago de desventuras . 

1 Publicado por F1·ancisco Mm:ia Pu·es, mas devido á. pcnna do }Jadrc Francisco Rccrei•J, 
conforme este declarou e consta elo Dicciona1'io bibliographico de Jnnoccncio. Identicas circum
staucias se deram quanto aos seguintes opusculos: O folheto "Quem é o legitimo 1·ei?" rict01·io
sa-m~mte vindic_ado das frivolas impug!wções dP. um portt~.?l!e.z :esidente em. Londres (4.• ele 35 
pagmas); Ult~mo 1·ecurso dos anlagomstas do dngma da le,qtt'llmdaclr, rcduzulos á ultima cc-nfu
tação, etc. (4.0 de vr- 135 paginas), imr rcseos ponco depois. 
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N'este t r iste estado observâmos de longe a Portugal, que os sectarios elo npos
tolici$mO pretenclem a todo o custo clespoj ar elas instituições que o senhor D. Pe
dro IV, seu legitimo monarcha., espontaneamente lhe outorgára ao cingir a corôa 
cl'aquelJ a monarchia . .r ão elevemos deixar de notar que, no momento da mort!3 ele 
cl-rei D. João VI, se cluvidasse t Ko pouco n'aquelle paiz qual era o legitimo her 
deiro ela corôa ele Portugal, e que dois annos depois se ventilasse com tanto calor 
esta questão. O animo indagador facilmente encontrará a causal ela clivergencia 
nos acontecimentos que se hão manifestado em Portugal no clccm so cl 'estes ulti
mos tres meze: . Cmioso é ver hoje ·clisputar a herança portugueza depois ele tan'-o 
tempo 'decorriclo, depois que um governo legal regeu o reino em nome elo .sobe
rano legitimo, depois que se mando u cunhar moeda com a sua effig ic, depois que 
se lhe enviou mna deputação p ara ir receber as snas ordens e depois que foi por 
éste modo reconhecida a legitüniclade e plena fr·u ição dos dil'eitos magestaticos. 
Ainda mais; os governos estrangeiros, sempre Merta pelaconservação elos princi
pias europeus, por seus embaixaclores felicitaram o novo monarcha c renovaram 
com elle as .antigas allianças que existian). com. o seu cl efLmto pae, por maneira 
que não deixaram logar algum ele clu viela qlHmto ao reconhecimento. 'l'üclo isto 
são factos que n~io ha ahi qllem os clispute; mas ele nada valem para os facciosos, 
porque, quando se trata ele satisfazer suas paixões , não ha factos, nã.q ha evi
dencia. 

D esde o fallecimento ele el.rei D. João VI até á chegada da carta. constitu
cional nl1o houve escrupulos, e só quando em j unho de 182ü Úlllcleou no Tejo a 
corveta L ealdade com. tão valiosa outorga, qnal a da carta, é que começaram a s 
duvidas e a clivergencia ele opiniões. O governo hesitou em sua prom.pta publica
ção; bnscaram.se to elos os meios ele sn:ffocar o impulso ela alegri a nacional, a fim 
ele faz er acrec~tar que taes ínstitnições não agraclava).ll ~L phualiclacle elos portu
gnezes"; porém, como a opinião publica rompeu por todos os obstaculos, foi força 
que se publicasse a car ta., mas ao mesmo passo começou-se a. machinar contra 
ella e contra o monarcha que a promulgava, porque não havia apparencia ele abo
lir a carta, conservando a auctoridacle 3.o r ei . Então começou a ouvir-se o nome 
elo infante D . l\Iiguel, a insinuar-se, bem que com algum rebuço, em papeis publi
cas vendidos ao partido apostolico, que elle era o · legitimo rei ele Portugal, e 
D . P edro liD1 intruso, por estrangeiro . Girou o dinheiro, seclnziu-se parte elo exer
cito, armou-se a r ebellifío e proclamaram-se, a par elos pretendidos clireitos à.e 
D . .i\iigue1, os do infante D. Sebastião, lavrando-se cl'isto autos publicas que cir
cularam por toda a Em·opa. 

Pôde, porém, o espírito publico romper, ainda cl'esta vez, atravez ele todas as 
intrigas, e vencer a força elos intr igadores ; a maior parte elo exercito permaneceu 
firme no seu juramento e nos seus deveres, e os rebeldes foram. repellidos em to
elos os pontos por onde atacaram, e por fim obrigados a buscar asylo fóra ele Por
tugal. P arecia haver n'aquelle reino serenado a tempestade; e, com effeito, alguns 
tempos houve ele paz, apenas interrompicla pelas doutrinas subversivas ele a_bj e
ctos follicularios, apoiados pelo governo, ou ao menos por 1)arte cl'elle, qúe mui 
pouco proveito tírou ele seus escriptos, porque á ruindade da causa se j untava a 
inhahiliclacle tle seus defensoi·es . 

Chegou por fim ao 'rejo o infante regente, e então respiraram os apostolicos, 
que, rodeando-o, bloqueando as avenidas do })alacio e abusando t alvez clít. sua boa 
fé, occuparam os primeiros cargos, clepozeram todos os homens affectos á causa 
elo senhor D . P edro IV, e entregaram o eommanclo elos corpos .a o:fficiaes immo
raes, desligados por crime ele r ebellião e amnistiaclos. 

Na mesma epocha foi clissolvida a camara dos deputados, e esta medida vio
lenta, a que os governos só recorrem em casos ele summa urgeucia e perigo ma
nifesto da patria, foi praticacla sem ca,usa justificada, só nom o pretexto fi·ivolo 
ele que não havia siclo convocada conforme os estylos antigos, como se poclessem 
haver est_ylos antigos para uma instituiçao nova. Esta manifesta infracção ela ca~·ta 
claramente mostrou á nação e ao m1mclo qual era o espí rito ele que estava possmclo 
o governo; e, com e:ffeito clescle aque1le momento se toTnou absoluto, e o governo 

. ' 1 representativo, ao menos de facto, acabou de existir em Portuga · 
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Viu-se enião n'aquelle r eino, e, o qu e mais é, em Li sLoa, suu, capital, êÍ fac e 
de um governo que r egia em nome de D. Pedro IV, gimrem grupos da ralé du, 
plebe, dando gritos e pxoclam_anclo um rei clifferente d'aquelle em cujo nome se 
governava o r eino, sem que o mtendente geral da policia, Bastos, que tanto havia 
trabalhado })ara a u surpação, ou alguma das q,uctoridades constituídas, désse um 

, só passo para os punir, ou, p elo menos, pa1·a os recluzir ao silencio. A censú.ra 
fez emmudece1· todos os periodicos que tinham a nobre ousadia de defender as le
gitimas instituições, emquanto mag·istrados degeneraclos, como os corregedores 
Semblano, Vmar e T eixeira Homem, lançavam em lugubres masmorras os escl"i
ptores de publicações censuradas! Os escr evinhaclores servis eram os mücos que 
encontravam pi·otecção a preço de -vomitar injurias contra o goveTno r epresenta· 
tivo e negar os direitos a D. P edro IV. 

Pouco clepois as camaras municipaes do reino foram insinuadas por ordens do s 
commandantes dos districtos para dirigir ao r egente r epxesentações em que de
viam pedir se declarasse r ei absolnto e abolisse a carta; mas antes que este ma
nejo He pozesse em pratica, no memoravel dia 2õ de abril, uma turba ele hom ens 
da ínfima gentalha, capitaneados por alguns cxeaclos do paço e o:fficiaes desligados, 
se dirigiram ao senado da camara de Lisboa, que, fazendo corpo com elles, pro
·clamou, no meio de alaridos e nojentas orgias , r ei n-bsoluto o infante r egente, la
vrando d'isso auto, para cuja assignatura conviclou os moradores da capital, }Jro
cedimento (alem de revolncionario e anarchico) inconsequente e criminoso. 

Passaram-se dias e na Gctzeta do governo appareceu, debaixo do titulo ele a Ar
tigo communicado >> 7 uma :liingida azeda r eprovação cl'este proceder do senado7 

advertindo-lhe, e ~'Ls outras camaras, que deviam supplicar a sua alteza a convo
cação dos estados do reino para, conforme as leis fundamentaes ele Lamego, deci
direm a quem pertencia o throno de Portugal. A altaneria e tom decidido d'este 
artigo7 o seu objecto c o apparecer na Gaaeta.~ tão vigiada pela commissão no
meada pelo ministerio, não póde deixar duvida que ella foi obra elo governo, que 
contém clo1:ltrina sua e patenteia o meio por que pretende caminhar aos seus fins, 
isto é, veríficar a u surpação e attentar contra os direitos ele D . Pedro IV e de sua 
augusta filha, a rainha de Portugal7 D. Maria II, em quem abdicou. 

Se r estasse duv.icb, quanto ~\,s· intenções dos ministTos portuguezes e ela facção 
usurpadora, b astaria ler esse sem numero de abjectas publicações, que pTotege e 
tolera, para conhecer seus fins, sendo para lamentar a escravidão e aperto em que 
se acham os bons engenhos nacionaes, que lhes não permitta r efutar t ão sophisti
cos como miseraveis escriptos, que envergm1ham a pah-ia e seus vis auctores . • 

Distantes d'essa patria infeliz, não podemos, como poTtnguezes, se r· inclifferen
tes a tanta traição; e sentindo a falta de cabedal proprio, descemos á arena para 
examinar esta importante questao e procurar mostrar quão abusivamente se têem 
citado as leis fundam entaes ela monarchia, torcendo-lhes o sentido genuino, e pre
tendendo estabelecer direitos onde não existem . Trataremos primeiro de r efutar 
os argLrmentos que se t êem produzido contra os clireitos do senhoT D . P edro, e, 
estabelecidos estes e ·refutados aquelles, fm·emos as r eflexões que parecer em ajus
tadas, tanto sobre a intentada convocação elos tres estados, como sobre o procedi
mento do senado de Lisboa e das camaras do reino. 

ARTIGO 1.• 

LEI FUNDAliENTA.L E LEGITIMIDADE DO SENHOR D. PEDRO IV 

A unica lei fundamental ela monarchia portugueza é a carta constitucional ou- . 
torgada pelo senhor D. Pedro IV, e por ella toda a antecedente legislação, em 
tnclo que lhe seja opposta, se acha de facto e de direito abolida. D'aqui se deduz 
que a constituição de Lamego, mesmo concedendo que sej a veTidico o exemplar 
que cl'ella corre impresso, e que não poucos criticas ele muito peso têem por do
cumento suspeitoso, por ser escripto em um latim alheio do que se usava n'aquelle 
seculo, e por outras muitas ras?es que seria aqu~ inutil deduzir, passo u ele lei vi
o-ente a ser mero monumento hístonco, só propno pará nos dar a conhecer o pa
~to social por que nossos avós se ligaram com 03 seus monarchas, e o direito pn-



21 

b ll.co que r egia n'aquelles tempos r emotos. l\{as como a facção . a~ostolica teima 
em não · admittir outra lei flmclamental e não quer r econhecer direitos que n 'ella 
se não fundem, passaremos a aclmittir os princípios que estabelecem n'esta im
portante discu ssão, e faremos por demonstrar que são erradas as consequencias 
que cl'elles t iram, por má logica e deliberada malignidade . . . . 

O argumento principal que os inimigos da carta propõem contr.a a legltímidade 
do sm1hor D . Pedro IV, e que pretendem fazer valer como o rnals.forte, po~· tan
tas e diversas maneiras, é que o nosso augusto monarcha, em quahd~de de Impe
rador do Brazil, é príncipe estrangeiro, e como tal privado pelas le ts fundamen
taes ela monarchia de succeder na corôa de Portugal, e que esta ipso jacto devolve 
a herança do sceptro portuguez na pessoa do infante D. :Miguel. . 

Nas leis fundamentaes elas côrtes ele L amego (dizem ellcs) alogo f01 assentado 
que o reino nunca podesse pertencer, nem passar a pessoa alguma fóra elos portLt
guezes, estabelecendo-se por isso que a primeira filha de el-rei não casasse nunca 
senão com portnguez, e privanclo ele ser rainha aquella princeza que casasse com 
príncipe estrangeil·o)). Admitta-se embora esta estipulação. Que prova isto ao caso? 
A difficnldade está em poder capitular-se de príncipe estrangeiro um príncipe que 
nasceu pol'tuguez, só porque possue outros estados e senhm·ios ou cinge a corôa 
ele um paiz alheio; não se provando este principio, a con,clusão que d 'elle tiram 
por si mesmo cacluca e se clestroe. Que não é este o espil·ito ela lei claramente ~e 
mosti·a, pm·que ordenando ella expressamente que não possa ser rainha de Portu
gal a princeza que se casar com_ príncipe estrangeil·o, não priva da corôa o prín
cipe herdeiro por casar com a soberana de outros estados. 

Os apostolicos, contentes ele estabelecer princípios que deslumbrem os homens 
ignorantes ou pouco lidos, nunca tratam ele apresentar factos historicos que sir
vam ele apoiar seus argumentos, ou, se os apresentam, são sempre alterados, por
que mui bem conhecem que os factos historicos são o meio mais seguro ele conhe
cer o espirito ela lei. 

Quem consultar a historia encontrará que ella não apresenta uma só prova ele 
que a constituição de Lamego tivesse por estrangeiro o príncipe portuguez que 
possue estados em paiz estranho, mas só o que n' elle é nascido e em cnj::ts veias 
n ão circula sangue portuguez . Quando as intrigas elo clero, favoneacl as ·pela côrte 
de Roma, que n'aquelles seculos se arrogava o poder mais lato e abusivo sobre 
os r einos ela Europa, tir~tnelo-os e conferindo-os a seu bel-prazer, consegturam des
tbronar o tão desgraçado quanto virLuoso rei D . Sancho-H, o papa Imiocencio IV, 
no concilio lugdunense, determinou que os portuguezes elegessem outro rei, coin · 
tanto que fosse portnguez, conforme o requeriam as leis cl'aquelle reino. E em 
quem r ecaín esta eleição? No infante D . Affonso, irmão ele el-rei . 

E quem era n'essa epocha o infante D. Affonso? Conde soberano de Bolo11ha, 
p elo seu casamento com a condessa Mathilcle, e como tal subclito de el-rei de Fran
ça, a quem tinha feito preito c-homenagem, na qualidade de grande feudatario ch-. 
corôa., e, o que é mais, nem sequer foi obrig·ado a renunciar aquelle estado, pois 
no seu juramento se intitnla conde de ,Bolonha : Ego Alphonsus) comes B olonice) 
?Wttt.S clcl/)'ce numw?·ice Alphonsi ?'egis Po?'tttgallice, p?·omitto et jzwo. 

E se então a qualidade de soberano estrangeiro e de vassallo elo rei de França 
não privou ela corôa a D. Affonso quando a constituição de ·Lamego estava em seu 
pl~no vigor, como se poderá deixar ele reconhecei' que em nossas leis fundamen
taes só é .iulgaclo pri~cipe estrangeiro aquelle em cujas veia-s não gira o sangue 
portuguez? 

Que r esponderá a is.to o ignorantissimo J . C. C. M., auctor elo Theo?·ema poli
tic?) que em um quarto de papel pardo impresso t eve o arrojo de querer deciclir -
a Importante questão portugueza? «A qualidade ele cidadão portug·nez (diz elle) 
perde-se pela naturalisação em paiz estranho. (Assento em côrtes ele 1641.) n 

D'aqui segue-se que para este grande talento, assento em côrtes e lei é a mesma 
cousa. Que lastima ! E haverá lá em Portugal muita gente boa ou má, que seja 
da mesma opinião? Não o acreditâmos, porque sabemos que, para os que conhe
cem essas leis, que elles citam, sem as entender, assento em côrtes nfLo é mais que 
uma pro':a ele que os ti·es estados pediram ao throno que assim se determinasse, 
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-porque, senclo aqnellas c0xtes consultivas o não legislativas, os seus accorclr~os nã.o 
podiam cons titui r legislação, sem que o monarcha os mandasse r eduzir a· lei e os 
promnlgasse eomo tal. Ora que similbante lei não existe, esUL fóra ele duvida, 
porquanto, a existir, muito cautelosamente seria ella copiada e citada por aquelles 
que tanto arrnido fazem só com um assento, que tanto vale como deitar palavras 
ue vento . 

o O senhor D. Pedro ele Alcantara (continúa o sr . J. C.) natüralisou-se no Bra
zil qnanclo se acclamou imperador cl'este paiz, estranho a respeito ele PortugaL'' 
A taes asseTcÕes sómente o riso seria resposta condigna, se riso coubesse em ma
teria tão seria e delicada. O senhor D . Pecha IV, porque é imperador do Brazil 
naturalisou-se no Brazil; e onde viu o auctor esse acto ele natural.isação? O qnc 
nós vemos é, pelo contrario; que o senhor D. Jo~io VI, creanclo e reconheccnclo 
o Brazil imperio independente, e conferinclo a seu augusto filho o t itulo ele impe
rador cl'aquella parte do munclo, em carta ele lei de 15 ele novembro ele 1825, es
tava tão longe elo sentir elos apostolicos, que expressamente afi.ança o contrario, 
dizendo : <•Houve por bem ceder, e translnittir eni meu sobre toclo.s muito amado 
c prezado filho, D. Pedro de Alcantara, heTCleiro e successor d'estes meus r ei
nos", etc. 

Ora eis-aqui uma auct01·idade que n~io é suspeita, nem para desprezar. O se
nhor D. João VI declara expressamente que seu augusto filho é o legitimo sue
cessar cl' estes reinos; e, para corroborar ·mais estes direitos, não diz que reco
nhece a inclependencia elo Brazil, porém que elle cria a independencia elo Brazil, 
e pata mostrar que esta inclepenclencia provém cl'elle e não ela revolução, con
serva o titulo ele itnpe1·ador. Na presença cl'este diplo:tna, quem negará que o se
nhor D . Pedro está rigoTosamente no caso . elo filho ele um rico aclministraclor ele 
morgado, a quem seu pae cedesse em stla viela nma parte ela casa para livremente 
a desfructar, e qt~e por morte cl' elle n·ão pó de, por nenhuma jurispruclencia, deixar 
ele aclclir o r esto ela herança? 

E como ha ele· suppor-se que isto seja contra a lei funcbmental, quando D. Af
fonso III, senhor ele um estado e feuclatario em paiz estrangeiro pôde, sem offensa 
d'elle, ser rei de Portugal? Se este monarcha não foi julgado estrangeiro perante 
a lei, como o será aquelle que r eina em um paiz que fez parte da rnonarchia por
tttgueza, e que não é, como era o outro, subclito de u1u rei estTanho? Seria crível 
que os sectarios elo apostolicismo, depois de oito seculos, entendam melhor o espí
rito ela constituição ele Lamego, que os net.os d'aq•telles que a j-maram c que vi
viam em tempos tão proximos! Por certo ninguem o acr editará, e a historia por
tugueza falla altainente em nosso favor. Passemos a ontros exemplos. 

El-rei D. Affo11so V, quando eontrahitt segundas nupcias, reccbeú por esposa 
a rainha D. Joanna, e passando a cele.brat os seus desposorios na cidade ele Pla
cencia, elle e sua augusta consotte fora1n ali acclamados reis ele Castella, de Leão 
e e\e Portugal. Respondam ag01·a os senhores defensores da elegibilidade de D . Mi
guel. Foi porventura D. Affonso V jn1gaclo roonarcha cstrangeim? Porque era ao 
mestno tempo rei (1e Castella e L etto c1e1xou ele governar Portugal? Bem pelo con
trario, mesmo de Castella enviou decretos para este r eino, em cnjo cumpTimento 
não )]ouve sombra ele Çluvida. Como, pois, se pretende que as leis funclamentaes, 
que não obstaram a qne D. Affonso V poclesse r eunir tres coxôas, obstem ao se
nhor D. Pedro IV para r eunir as corôas de Portugal e elo Brazil? O senhor D. Af
fonso V não deixou ele ser havido por portugucz depois ele acclamac1o r ei de Cas
t~lla e L eão, e _o senhor D. Pecho_ IV ~a de ser considerado estrangeirl) por h:i).ver 
s tclo acclamado Imperador elo Brazll? Pode D. Affonso V, possuindo outros estados 
e residindo . fóra elo reino, expedir de lá suas reaes ordens a Portugal, c não o ba 
de pocle1' o senhor D. Peclro IV? Oncle está ou de qtte nasce esüL differença.? Se 
u. ha; cede -toda em favor do senhor D . Pedro IV, tanto em sua legitimiclacle, 
como em seu ]Jrocecler. Em sua legitimidade, porque o senh01; D. Pech·o IV não 
vassou, como D. Affonso V, a· ser soberano ele um paiz que jtí fosse estrangeiro 
qnanclo elle Ià entr ou . O Brazil era um estado portugtlcz, e consiclm·ado parte in
tegrante da monarchia lnsitana até ao momento da sua indepenclencia c , mesmo 
clep0is c1'clla, nmgnem clir~L que ficou tão .·eparaclo cb metropole, '!,.;~: o se11hor 
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D .. João VI não conservasse sobre aquelle imperio o direito domillical, pois, sem 
contradicção, assumiu o titulo de imperador do Brazil, debaixo de Cl~jo titulo se 
exa,raram até ao momento da sna morte todos os diplomas publicos, que circula
ram, não s~ em Portugal, mas por toda a Europa. 

Em seu proceder, porque o senhor D. Pedro IV, pelo acto de sua abdicação, 
revalidada em 3 de março do corrente anuo, bem dá a conhecer que não é da sua 
intenção o r eunir as duas corôas. Bem diYersas foram as circumstancias que con
correram na pessoa de D . Affonso V, em primeiro logar, porque acceitou as corôas 
ele Oastella e L eão, que já eram reinos ' estrangeiros; em seg·undo Jogar; porque, 
reunindo tres corôas, mmca abdicou o governo de Portugal. E tanto não abdicou, 
que, aincla depois de ter ido para França tomar o habito de religioso, e depois elo 
príncipe D . João se haver por isso acclamado rei em 10 de novembro ele 1477~ 
Yoltou poucos dias depois a Portugal e tomou posse do reino. 

Continuemos a constlltar a lústoria , e ella a cada pagina, com os sem; exem
plos, nos darà armas para pulYerisar os sophismas dos inimigos elo senhor D. Pe
dro IV. 

No anuo ele 1498 se deliberou em côrtes que o senhor D. Manuel, que estava 
casado com a rainha D. Izabel, herdeira das corôas ele CastellR, Leão e Aragão, 
passasse a Castella, para lá, com sua esposa, serem jurados, como na verdade o 
foram, por herdeiros e successores cl'aquelles reinos . Como é isto? Pois as côrtes 
ele 1498. estavam tão pouco inteiradas das leis fundamentaes de Portugal, que n?.io 
só julgaram que o senhor D. :Manuel não perdia a qualidade de portuguez, her
dando os reinos de Castella, Leão e Ang?to, mas até lhe supplicaram que tomasse 
todas as medida,'S para legalmente assegmar a posse ele tão rica herança! A h! Qnc 
falta fizeram os nossos escriptores facciosos n'aquella assembléa para explicarem 
as leis ele Lamego ! . 

Mais outro exemplo, e este seja o ultimo, que sirva para mostrar ele uma 
maneira indisputavel que o que nossos antepassados entendiam IJelas palavras 
príncipe estrangl3iro, em nada combina com o sentido que lhe querem clar 'os par
tidarios ela facção uslli'padora. O principoe D . Miguel ela Paz, filho rle el-rei D . l\1a
nuel, nasceu em Saragoça em 24 ele agosto ele 1498 e foi logo jurado herdeito 
elos reinos ele Castella, Leão e Aragão. Agom pergnutémos . O que fiz eram as côr
tes de Portugal reunidas em Lisboa a 7 ele março ele 1499 ? Dedararam acaso 
incapaz de r eger Portugal e estrangeiro aquelle príncipe nascido em Aragão ? Bem 
pelo contrario, sem contraclicçfl.o o juraram herdeiro elos reinos c1e Portugal e elos 
A:lgarves; e D. Manuel, por carta regia do mesmo mez de março ele 1499, den a 
forma por que o mesmo príncipe D. lVIiguel devia governar quando succedesse em . 
uns e outros r.einos . 

Eis, pois, com toda a clareza demonstrado que, nem o possuir outras corôas, 
nem o ser subclito de outro r ei, nem mesmo o nascer em paiz estrangeiro, fazia., 
aos olhos ele nossos avós, nem á face das leis de Lamego, perder a um príncipe 
a qualidade ele portuguez, e que só não ter sangue portuguez o constituía estran
~eil·o . Portanto, o senhor D . Pech·o IV, que é filho ele um rei portngnez, qne 
nasceu em Portugal, e que Teina em um estaclo que fez parte ela mouarchia por
tugueza, não póde ser julgado princ1pe estrangeiro . 

Passemos a outro argumento favorito dos absolutistas. 

ARTIGO 2.• 

GUERRA DO DRAZIL 

A guerra elo Brazil e sua revolucão é outro argumento que os mumgos ela li
berdade produzem com affinco, par,; demonstrar que o senhor D . Pedro IV não 
pócle ser rei de Portugal; e para este castello de refugio se acolhem eles de muit~, 
quando se encontram batidos pelo s peremptorios argumentos com que são ~lesfei
tos seus sophismas . «Um príncipe (dizem elles) que reYoluciouou o Bra~1l, qu.e 
declarou guerra á metropole, que usmpou aqnella corôa a seu pae, perdeu o ch· 
rei to á corôa e não póde ser rei cl'estes reinos pela lei fuuclamentah · 

D eixemos a lei fundamental citada a todo o proposito e quasi sempre fóra de 



24 

proposito, e vejamos se esta obj ecção tem maior solidez elo que a antecedente. Em 
primeiro Jog-ar, onde existe a lei ela constituiç.ão ele Lamego que tal clete1:mine, ou 
onde se apresentam facto.3 tirados da historia portugueza, que ao menos par eçam 
favorecer tão ousada asserção? Em segundo logar, como é que se atrevem os mal
vados inimigos do senhor D. P edro a accusal-o de imputaçfio tão grave? Foi elle 
porve11tura o auctor ela r evolução do Brazil? Não, por certo . A r evolução com
municou-se, como um incenclio, ele Portugal ao Brazil, que, sendo uma colonia 
adulta, estava, como todas as que se acham em igual estado, disposta para a in
dependencia. Tão longe está que o senhor D . Pedro a promovesse, ·que a elle 
se deve o ella não ter ido tão longe como nos estados que a' cercam, pois sem seu 
denodo e pessoal actividadc o Brazil formaria mais uma r epublica na America. 

· Sem perdermos palavras, appellâmos para a Europa inteira, que é coeva dos 
acontecimentos ultimam ente occorriclos. E ste pTincipe, obrigado a opta1· entre ser 
soberano do Brazil e a perda total cl'aquella colonia, tomou o partido mai s pru
dente, e, digamos mesmo, o mais generoso, preferindo o collocar-se ::'L frente dare
volução para a dirigir e moderar, declaranelo-se defensor perpetuo elo Brazil1 do 
que fomentar os germens ela elesordem e anarchia, que se tornariam a ruina 
d'aquelle imperio . ~em isto foi usurpação, como ::dfectam erer os apostolicos ; bem 
pelo contrario, foi acto de louvavel obediencia ás instrucções dadas por seu au
gusto pae ao partir elo Rio ele Janeiro para Portugal, instrucções em que lhe r e
commendava mui expressamente que, no caso ele se apresentar o momen to de uma 
separação inevitavel, tratasse ele occupar o tbrono antes que o visse occupado por 
algum aventureiro . 

O senhor D . P eclro IV recordou estas instrucções ao senhor D . João VI, em 
uma carta que foi publicamente lida em uma das sessões elas côrtes e correu im
pressa com todos os outros documentos, sem que aquelle monarcha em tempo al
gum impugnasGe o que seu aug·usto filho tão affi.rmativamente asseverava, prova, 
portanto, inquestionavel da exist encia do facto . 

Lembremos n 'este logar o trabalho que tiveram os brazileiros para r eduzir o 
senhor D. Peclro IV a acceitar a corôa; rogativas ele camaras, r epresentações do 
seaado do -H.io de Janeiro, ass:ignados de seus subditos e instancias dos seus pro
prios ministros foram baldadas por muito tempo . D esafiftmQs quem qu er que seja 
a mostrar-nos um só documento saído elas secretarias brazileiras ou elas auctori 
dacles constituiclas, que mandasse ás camaras que acclamassem o senhor D . P e
dro IV. E ste exemplo vergonhoso estava reser vado para 0ut1·os tempos e para Otl
tro ])aiz ! 

Porém (dizem os facciosos), declarou guerra á metropole. Não (dizemos nós, 
e diremos nós), r epelliu com as armas e em justa guerra as invasões que dirigi
r am e ordenaram contra o seu imperio aqu elles que se lisonj eavam com o quixo
tesco· e inexequivel projecto ele r econquistar o Brazil e faZíel-o descer da catego
ria de reino, a que fôra elevacle, ao abatido estado ele colonia. l\fas dado, e n ão 
concedido, que o senhor D . Pedro IY possa ser arguido como filho e como subdi
to, que poderia d'ahi r esultar em prejLlizo de seus dir eitos á corôa ele Portugal, 
segundo os usos e leis da monarchia? Nada, absolutamente nada. Seri a: elle acaso 
o primeü·o pri~cipe portuguez que tomasse armas contra seu pae ? Fqram aquel
les que o praticaram elesher c1ados e pTivaelos ela successão elo r eino? E certo que 
n~o .. Logo, que ~orça tem este argumento contra o senhor D . Pedro? Quem con
st itmu os apostoh cos juiZies n'esta c< usa, e a que fim nos allegam as leis fnncla
mentaes? Alleguemos-lhes, p0is, a histoúa portugueza, que esses senhores nunca 
lel'alll, segunclo parece. Os exemplos convencem mais elo que os argumentos, e 
pelos factos ve1'emos se alguns dos príncipes que tomaram armas contra seus paes 
foram privados ele ,reinal' . 

D. Affonso IV, filho ele el-l'ei D. Diniz, tomou contra elle as armas e accen
deu uma guerra c~vil, que desolou todo o reino, combatendo-se os dois partidos 
com todo o encarmçamento que se refer e na. chronica ele el-rei D. Dig.iz, a quem 
copiaremos, para que não nos accusem de exagel'ação, })Ois que r epetimos as phra
ses ele um historiador sisudo, e de cuja veracidaele não póde haver suspeita: «El
I•ci sabia que tudo pra a fim c1e seu filho cl' cllc se vingar e vir sobre elle. P elo 
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que escreveu aos povos que os não enganassem as palavras falsas do infante, pol'
que o ajuntamento que queria faz er m·a para lhe fazer guerra. Com isto man
dou el-rei publicar por traidores todos aquelles que para o infante viessem, posto 
que seus vassallos fossem , contra os quaes procecleria como eontra aquelles qu1e 
tomavam armas e commettiatn trai cão contra o ·seu r ei e senhor; e mandou a to
elas as justiças que os matassem o~cle quer que o& achassem, sem pena. E defen
deu que em nenhuma villa nem castello acolhessem ao infante, nem lhe dessem 
mantimentos, nem aos seus, mas os tratassem como a inimigos ele el-rei . E para 
faz er secretamente suas causas tirou el-rei de si a rainha, e a mandou a Alem-
quer , para que não avisasse o infante. . · 

<< Vindo n'este tempo el-rei a saber que os ele L eiria cleram 'entrada ao infante 
e tinha o castello, foi-se para lá mui irado com tenção de queimar todos aquelles 
que foram culpados na entmda, e quando chegou a Alcobaça achou ahi os mais 
cl'elles, que se foram acolher ao mosteiro. 

aEl-r ei, posposto toclo o aeatamento elos altares e sepulturas dos r eis, com que 
se elles abraçavam, os mandou tir~r para os justiçar . A este tempo lhe veiu recado 
que o infante entrára por for.ça o alcaçar de Santarem. lVIas o infante, receiando 
a ira e potencia de el-rei, se foi cl'ahi para Torres Novas, onde se diz que foi 
ao enterramento ·de Affonso Vaz Pimentel, que era um fidalgo seu privado. Tanto 
que el-rei chegou a Santarem logo mandou Lourenço Annes Redondo, que j á estava 
por elle no alcaçar ele L eiria, que logo decepasse e matasse todos os que consen
tiram · se desse a villa ao infante, pelo que el'le decepou e gueimoJI nove homens 
dos mais principaes da villa; e el-rei mandou tornar á igreja os que prendêra em 
Alcobaça, movido ela religião d'aquella casa, de que elle era muito devoto . 

«O infante partiu ele Torres Novas para Thomar, onde não aehanclo mantimen
tos nem forragens, se foi d'ahi a Coimbra e se apoderou elo castello, e logo elo ele 
lVIontemór o Velho. D 'ahi mandou o infante chamar D. P edro, seu irmão bastar
elo, que anelava em Castella desterrado, que se viesse á cidade do Porto porque 
ell e ía para lá; e indo o infante ao Porto, ele caminho tomou o castello ela F eira, 
que era em tena de Santa lVIaria., ele que era alcaide, por el-rei, Gonçalo Rodri gues 
de 1\'Iaceelo. D 'ahi tomou o castello de Gaia, de que era alcaide Gonçalo ele Pü·es 
Ribeiro. E logo foi ao Porto e o tomou, onde o conde D. P edro veiu ter com elle, 
e cl'ahi em diante sempre o acompanhou. Do Porto foi ter á villa de Guimarães, e 
persuadido de um Martim Annes de Briteiros, cercou a vil! a, por lhe dizer que tinha 
intelligencia dentro, e que lh'a faria dar. Mas dentro da villa achou poT crefensor 
d 'ella a Mem Rodrigues de Vasconcellos, que comsigo tinha boa gente . E p0sto 
que o infante o tentou com muitas palavras brandas e promessas grandes e mer
cês, e depois com medos ele morte e outras penas, elle, como homem valoroso e · 
leal que era, lhe nã? quiz entregar o castello, e lhe respondeu que, emquanto el
rei seu pae fo sse ·vivo, a quem elle fizera· homenagem, 1be não entregaria a villa, 
e que sobre Ih'a defender, morreria. 

«El-rei, sabenclo que o infante tinha em cerco Guimarães, com muita g:ente 
que ajuntou ela Extremaclm•a, se veiu lançar sobre Coimbra, que est ava pelo in
fante, e lhe poz cerco. O infante, havendo clez dias que estava no dito cerco, o 
veiu soccorrer a Coimbra, e antes que chegasse á cidacle, se concertou com el-Tei 
que se levantasse, como logo se levantou, e que se fosse a S. Martinho elo Bispo. O 
infante veiu á cidade e pousou em Santa Cruz. Vendo el-rei que o infante dilatava 
a concordia, se v.eiu para S . Francisco, onde se fez muito clamno Ros olivaes e es
trago nos arrabaldes . .Ahi se acharam ele uma parte ·e ela outra os mais fidalgos 
de Portugal. Entre uma parte e outra havia r epairos, ele que se escaramuçayam, 
onde morria muita gente, onde ás vezes, como se faz na guerra civil, como esta 
era, os paes matavam os filhos e os irmãos os irmãos.» 

Até aqni a chronica, e d'ella se deprehencle a ex.istencia de uma guerra temi
' el, longa e matadora entre o infante D. Affonso e seu pae el-rei D. Diniz; mas 
a historia nos certifica ao mesmo tempo qu!il nem por isso aquelle príncipe deixou 
de ser o quarto dos Affonsos e o setimo elos r eis de Portugal, de onde se conclue, 
por uma necessaria illacão em boa -logica e por força ele um legitimo raciocínio, 
que nem as leis fundam~ntaes , nem os exemplos que o facto nos tem apresentaclo, 



auctorisam os argumentos ela facção apostolica. Logo, quando mesmo existisse a 
simples occorrencia ela guerra, nfio podia o senhor D. Pedro IV por similhante 
motivo ser privado da successão á corôa cl' estes r einos . 

Demonstrado, pois, em these que a simples occorrencia cl~ gnelTa o não priva 
ela successão, passemos a observar o caso na hypothese ela g uerra entre o Brazil 
e Portugal, e ent~to achar emos que, se o facto acontecido entre o infante D. Af
fonso e seu pae el-rei D. Diniz não privou aquclle princi pe ela successão na co
r ôa ele Portugal, com muita mais rasão, e uma extraorclinari a differ ença, não 
eleve n em pó el e ser agora cl' ellc privado o senhor D. ~edro. Exponha-se a cliffe
r ença. 

Na guerra que t eve Jogar entre o infante D. Affonso e el-r ci seu pae houve 
manifesta clesobecliencia elo filho, conclemnacla pela respeitabilíssima lei ela natu
r eza, e incontes'ta,rel rebeldia ele vassallo, que todas as leis civis fulminam. Pas
sando do facto, na sua essencia, a examinar as circumstuncias ele que se acom
panhou, então acharemos que o infante, seduzido e allucinaclo por 1,1ill bando de 
perversos, malfeitores e gente inteiramente clesmorali.sach, perp trou os maiores 
ex~essos (não é dicto nosso, é a chronica quem o diz), as maiores clescortezi as e 
as maiores atrocicl ades contra seu pae, seu rei e seu senhor. Ah ! (~uc ;pessimos 
r esultados, que funestíssimas consegum1cias são pelo commum .as que tu·am sua 
origem ela companhia, exemplos, seclucção e influencia ele malvuclos! D eus pre
serve sempre o lado ele toclos os príncipes elo halito empestaclo ele taes monstros! 

A g uerra, p01·ém, entre o Brazil e Portugal foi absolutamente limpa , isenta c 
purificada de todas essas nuvens opacas, medonhas e carrancudas . Houve guerra 
de paiz a paiz, mas essa guerra nem foi inspirada por malfeitores, n em accesa 
p or animos atrozes ; nem um filho se bateu braço a braço com seu pae, nem um 
vassallo batalhou peito a peito com o ·seu r ei. Houve hostilidades, mas nrio houve 
desacatos. Gemeu a humanidade, mas não estremeceu, e n~m ao menos teve ele 
que se envergonhar a n a tureza . Sim, diga-se ele uma. vez . O senhor D. Pedro IV 
n'esta guerra sempre se mostrou subclito respeitoso e filho obediente; não pro
moveu a r evolução, nl'to accenden a g uerra, e quando circumstancia.s imperiosas 
e inevitaveis o fizerum imperador e defensor perpetuo elo Brazil, fez o que lhe 
cumpria fazer para evi tar a g uerra entre os dois paizes, cuj os interesses , opin iões 
e systema desde logo se tornaram tão diversos . Deveria p orventura o imperuelor 
pmjurar a, fé promcttida aos bmzileiros? D everia o defensor perpetuo da liber
dade elo Brazil entregar os pulsos cl'ac1uelle paiz ás dtlras algemas elo despotis 
mo? Isso queria m os apostolicos; mas n'este seculo depravado, seja dito em honra 
ele alguns, ainda ha homens, p oucos sim, que respeitam a suntidade do jnramento, 
que dão peso a uma palavra ele honra, e qu e se env01·gonham de apparecer com 
o ferrete de p e1juros á face elo mundo e ela postcriclacle . Passemos adiante. 

O infante D. Pedro, altamente r esenticlo pelo assassinio cTe D. Igncz ele Cas
tro, e desejoso ele vingar a todo o custo o seu sangue, unindo -se com D. Alvaro 
e D. Fernando ele Ü:1stro1 innãos da sm11 amante,. tomou armas, appelliclou g·ente, 
especialmente na Galliza, oncle aquelles eram muito poderosos, c entrou em Por
tugal, pondo tllClo a ferro e fogo. Muitas povoações foram q11eimadas, expugna
ram-se muitos castellos, muitos lagares soffreram , e a propria cidade elo P01·to se
ria sem duvida, entrada e posta a saco se o infante não se movesse elas rogativas 
elo seu bispo, varão ele muito respeito e a quem o infante t inha partictllar devo
ção. Finulmente, esta guerra se apagou em torrentes ele sangue portugucz, mas 
n em por isso D . P edro achou obstaculos para herdar o throno ele seu pue e ser 
um dos monarcbas que mais dig namente o occuparam. 

Finalmente, se pela guerra elo Brazil perdeu D. P ec'Lro o direito a h er cbr Por
tugal, como póclc a facção usu11Jaelora, que fnlmina t ão rigida sentença, fallar em 
elevar ao throno o infante D . Miguel, que, aincla com maior r asão, eleve ser (pela 
jurisprudencia facciosa) privaclo ela successão, como chefe ela conspi ração elo in
fausto dia 30 ele abril ele 1824, contra seu augusto pac · e senhor? Por que r asão 
D. Pedro, que acceitou o imperio elo Brazil com o beneplacito ele seu augusto pue, 
ha ele ser privado ela corôa ele Portugal, e ainda mais sua filha a senhora D . Ma
ria II, que nascen no Brazil quando este fazia parte integr ante ch monarchia por-
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tugneza, ao passo qu e o senhor D. Miguel, depois de uma r ebellião cnmmosa 
contra seu pae, se julga habilíssimo para succeder-lhe, apesar de quantas leis 
flmclam entaes nos quer em citar os apostolicos ? 

Mas para que é tomar can saço? O motivo é claro a todas as luzes. O senhor 
D . P edro IV cleu e decr eto u uma carta con stitucional, que deve fazer a ventura 
da nação e r eprimir os abusos, e o senhor D . Miguel , infelizmente rodeado pela 
escol'la e fezes da malclacle, promette r esuscitar o systema ela il)iquidacle e ela cp
pressão em qüe o apostolicismo póc1e m edrar e opprimir os povos em seu nome. 

AHTIGO 3.0 

REFliL\ÇÃO DE ALGl:KS SOPHIEillAS PUBLICAD OS D[ LlSBOA. PELOS ESORIP1fUltES 

001\fPR.t\,DCS PELA F..I.CÇ:\0 USUR PADORA 

Entre os abjectos· folliculm·ios que envergonham Portugal n'esta epocha de op
probrio, nenhun s m erecem mais distincto loga.r do que os r edactor es da T1·ombeta 
e da Est1·ella. Estylo, logica e doutrinas são tudo cl•) mesmo jaez; e seus illUteis 
esforços para encontrar pTetextos que sirvam ele palliar a injustiça, podem com
p arar-se aos que faz o naufrago proximo a afogar-se, que para salvar-se põe 
todas as forças em agu entar-se sobr'e as aguas, lançando m ão dos mais fraéos m··
bust?s clebrnçados· sobre as margens escarpa.das, que, cedendo ao seu peso, se eles
arrmgam e submer gem com. elle ! T omemos, pois, o fas tidioso trabalho ele refutar 
alguns elos paradoxos d' estes periodiqueÍJ:os, cujas doutrinas · são, com pouca di:ffe
rença, iguaes ás ele todes os outros escriptor es elo partido influente, e cujas -pu
blicações, por seu vôo acanhado, não alcançam da foz do T E)j o até ás margens do 
Tamisa. 

Diz a T?·ombeta, n. 0 5\): «Que o senh or infante attencleu á voz dos seus povos, 
que lhe pedem annulle um pretenéliclo acto constitucional, creacl:o em quatro dias 
n'um paiz estTanho e que muda arbitrariamente a ordem da hexauça ao throno 
portuguez ». Tudo é falso n' este apontoado, e as falsidades que elle contém são 
face]s ele comprovar. Em prim eiro logar , é falso que a nação portugueza pedisse 
ao senhor infante r egente que abolisse ou annullasse a carta constitucional, que 
e.lla pelo contrario tinha r ecebiclo com. as maiores clemonsh·ações publicas ele ju
bilo e de gratidão, e taes que nem o governo pôde .suffocar, posto :fizesse quU~nto s 
esfoTços eram possiveis para o conseguir. Alem d'isto a nação portugueza estava 
l egitimamente r epresentacl a na camara dos deputado~, livremente eleitos, e na ca
mara her editaria, com1Josta ela nobreza e do clero; e como só estas duas camaras 
p odiam exprimir os votos da nação portugueza, e tal supplica não fiz eram, logo 
segne-se que é .falsa a asser ção. · . 

Igualmente mentiroso é o facto ele ter o infante r egente abolido a carta, por 
quanto, cli ssolvenclo a camara eleotiva, ainda que o fez sem causa, e seduzido peio 
partido que o domina, usou comtuclo de uma prerogativa que o poder moder ador 
lhe conferia, mas não aboliu n em podia abolir _a carta, que tinl1a sido promulgada 
por nm poder superior ao seu, quE\ ell e proprio r econheceu, e a que obedeceu, 
co·m9 primeiro subclito e delegado ele el-rei seu irmão. 

E falso, finalmente, que -a carta muda a ordem ela h eran c;a ao throno ele Por
tugal, porque ella a estabelece ele paes em filhos por orclem ele primogenitura, como 
a constituição de Lamego . 

ccEsta corôa em nenhum caso pócle r ecair na joven princeza D . Maria , ainda 
· que se admittissem os clireitos ele seu pae. » (T1·ombeta, ibidem.) . 

P elo contrario, ainda que se aclmitti sse que o senhor D. Pech·o IV, acceitando 
a corôa do Brazil, fi cá.ra sendo estrangeiro, a corôa mmca poclia cleixar de r ecaír 
na senhora D . Maria II, que nasceu no Brazil quando elle er::t parte integrante 
da monarchia portugueza, e muitos annos antes de sua independencia. Mas como 
já no artigo 2 .0 cleixámos provado plenamente, com o exemplo elo pr.incipe D. ~1i
gu_el,. nascido em Saragoça, que sempre entr e nós foi portuguez, á. face cl_a l e:~>, o 
prmCipe que nasceu ele sangue portugnez, não nos demoTaremos em r epetir argu
mentos que não têem r esposta. 

«Nos estados ele Lishoa, convocados em 1641 na r estauração do r eino, como 
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o foram os de Lamego nu sua fundação, o r ei e o povo unidos de novo, dctermi
nm·am, de accordo e de um modo o mais absoluto e mais intimo no interesse elo 
estado e do príncipe, as condições ele naturalisação e a ordem na herança i. foi dito, 
conforme ao primeixo contrato, que a successão ele Portugal nã.o poclena nun~a 
recaír em príncipe estrangeiro, nem em seus filhos, fossem estes os parentes mms 
chegados de el-rei, ultimo possuidor . ~ (T1·ornbeta_, ibidem .) 

O que, como acima demonstrámos, quer dizer que a succcssão n~io podia I:e
caír em príncipe que não fosse nascido ele sangue pbrtugnez, como com effe1to 
eram os Filippes, a quem aqui se allncle; e na verdade, Filippe II era o parente 
mais proximo do cardeal rei, mas não tinha sangue portuguez . 

«E acrescentou-se a esta condição fundamental que, no caso onde~el- :·ei cl'~s 
t es reinos fosse chamado ~í. successão ele outra corôa ou ele um mmor 1mperw, 
seria obrig·ado a viver em Portugal; que se tivesse dois filhos varões, o filho mais 
velho iria reinar no reino estrangeiro, e o segundo reinaria no de Portugal, e gu_e 
só este ultimo seria reconhecido herdeiro e legitimo successor.n (T1·ombeta_, Jbt
clem.)' 

Aqui é o logar proprio ele provar uma proposição que adiante tocámos ligei
ramente, isto é, que uma deliberação das côrtes antigas, por isso que não eram 
legislativas, Jamais pócle ter effeito legal, sem lei que o determine. Haja embora, 
como n'este assento citado pela T1"0111beta1 resposta approvatoria do mona~·cha; é 
necessaria a lei, e sem ella não produz legislação . Ora, que alem elos capitnl~s e 
resposta a elles é absolutamente . necessaria a lei, bem se cleprehende das mes
mas respostas do senhor D. João IV, porque em todas ellas, a cada u~ elos tres 
estados, conclue elo ,':leguinte modo: «Mandarei fazer lei na fórma que tmha orde
nado D. ·João III, com a moderação e cleclarações que parecer que convem ap 
bem commum elo reino)). 

Da força d'esta resposta se conclue com evidencia (ainda que aliás o não sou
beramos) que a lei é essencialmente necessaría para levar a vigor a materia ex
pendida nos capítulos, visto que elles até mesmo podem ser alLerados, segundo 
inculca a mesma resposta, quando · diz «COm a moderação e declarações que pare
cer que convem ao bem commum do reino» . E ele facto, em decü:ão a uma replica 
ela nobreza, para se ordenar a lei na fórma qne conviesse, nomeou para tratar da 
sua reclacção aos clrs. Thomé Pinheiro cb. Veiga, Luiz Pereira ele Castro, J O'rge 
de Araujo E staço e Antonio Viegas. A lei, porém, nunca appareceu, nem se pro
mulgou, como é bem sabido, pelos que compõem a solfa ao trombeteiro. 

Tanto é verdade que não a houve, que até se l?rova pelo capitulo II das mes
mas côrtes e pela resposta que a elle se refere. Eis a r eSJilOSta: «Que sendo vossa 
magestacle servido que se faça esta lei sobre a successão do reino, se encorpore 
no volume das ordenações d'elle, para qtte fique divulgada e not01\a., por este 
modo, não sómente entre os naturaes, mas tambem entre os estrangeiros>> . Res
posta ele sua magestacle: C< Assim o mandarei fazer na nova compilação elas orde
nações elo reino». E aonde estão essas ordenações? Quando é que se fez essa nova 
compilação? Não só a Hova compilação não teve logar, não só não se fizeram no
vas ordenações, senão que até foi o mesmo senhor D. _João IV quem, l)Or lei de 
2!) ele janeiro ele 1643, confirmou as ordenações elos Filippes, que são as que aincla 
hoje subsistem em vigor. 

Aqui está, portanto, demonstrado que estes capitnlos elas côrtes e suas com
petentes r esp@stas não foram sanccionaclas por lei; e, não o tendo ,siclo, é por isso 
mesmo evidente que nem podem ter nem vigor, nem effeito legislativo, e mesmo 
no caso que tivessem passado em lei, nã,<il provariam n.unca que o reino se devia 
devolver ao infante D. :Miguel, porquanto não foi o senhor D. João VI quem ac
cumulou duas cor ôas, mas sim o senhor D. Pedro IV, e só nos filhos d'este pode-
ria verificar-se a partilha elo reinq. · 

Mas, prosegne a T1·ombeta: aE, pois, verdade dizer-se que protocollos insigni
ficantes, que decisões apaixonadas e ordenações illeg-aes não podem constituir a. 
legitimidade>) . 

. Com e:ffeito , é passar ele auclacia a extrema ignorancia! Estes protocollos, cha
mados insignifica;ntes, são nada menos que as decisões dos congressos ele Trop-
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pau, Leybach e Vienna, que formam o direito publico da Europa, e que todas as 
testas coroadas estatuiram e reconheceram, ou clara ou tacitamente, como a base 
ela sua segurança e da paz geral. Por este direito publico ficaram abolidas todas 
e qnaesquer r asões que se lhe opponham, e as grandes potencias auctorisadas para 
intervirem nos negocias cl'aquelles estados que as quizerem infringir .. Fundado 
n 'esse direito occupou Luiz XVIII a H espanha com cento e quarenta IDJl homens, 
e os e:s:eTcitos austríacos Napoles e o Piemonte. Fundado n'esse direito hão ele as 
grandes potencias r estituir a Portugal seu legitimo r ei, concorrendo para livrar 
aquelle r eino infeliz elas ga.rras ele facciosos e usurpaclores . 

«D. Miguel, }Jais, tenente de D . Pedro, é agente revogável; a questão é sem
pre a mesma : é a colonia que rege a metropole, e igualmente um príncipe estran
geiro e ausente que governa com effeito. >> (T1·ombetct) ibidem.) 

Eis-aqui como os míseros follicularios assalariados discorrem. O Bra.zil não é 
hoje colonia, nem Portugal a sua metropole. T ão verdadeira é a primeira asser
ção, como a segunda, elo Brazil r eger Portugal, pois este governa-sq por uma 
constituição differente da brazileira ; tem um centro de poder executivo seu pr<il
prio, e os seus cargos civis e militares são exclusivamente exercidos por portu
guezes; logo é um reino independente e separado·. O ser pertencente ao meEm0 
monarcha nada muda no estado das cousas1 salvo se por Lisboa1 onde tudo é con
fusão, r eina uma logica differente d-a que se usa por estas terras. Quanto ao resto 
do perioclo, jà provámos que o senhor D. ·Pedro não é estrangeiro, e o estar au
sente nãQ é obstaculo para reinar, como se vê pelos exémp1os de D. Affonso, 
D. Manuel e elo príncipe D. Miguel, se chegasse a ser r ei. 

Acrescentare~nos mais que a colonia r egeu a metropole quando o senhor 
D. J oão VI permaneceu no Brazil; mas então ninguem ousou levantar um queÍ
xume, nem ehwidar ela sua legitimidade 1 porque o seu governo era, posto que mui 
moderado, absoluto . Hoje apparecem as questões e duvidas, que n~scem de moti
vos obvias já apontados, sendo certo que ao proprio bey ele Argel não :;:e d-ispu
taria hoj e em Portugal a legitimidade1 se porventura este viesse estabelecer o des
potismo em Lisboa .. Quem duvida que, se tal acontecesse, logo em campo estaria 
o senado e mais camaras, para fazerem illnminações brilhantes e arengas nojen~ 

, tas, emquanto sorclidos e venaes prégaclores se espanejaríam em epinicios, cha-
manc19 ao p1·oprio bey santo propheta e apoio da r eligião!!! . 

«E um principio geralm ente admittido por todos os jm-isconsultos, que ne
nhuma lei póde ser revogada ou alterada, senão pela mesma ou superior auctori
ehde, áquella que a estabeleceu.» (T1·omb eta) n .0 66 .) 

Eis um }'>rincipio r epetido pela Gazetct e por todos os escriptores assalariados 
em Portugal. Conceda-se,_ pois, o principio . Qual é a sua consequencia? Será por
ventl.wa a cln gazeteiro, trombeteiro e outros qccej andos? Não, por certo. A con
sequencia é e só póde ser esta : que sendo a carta constitucional estabelecida pelo 
senhor D. P edro IY, legitimo rei ele Portugal1 só por elle ou por D eus, unica au
ctoridacle superior á sua, pócle a carta ser r evogada1 e nunca pelo infante D . lVli
gne1, que, sendo lagar tenente ele seLL a.ngusto irmão, jurou cumpril-a e guarelal-a 
como seu primeiro subc1ito. 

Continuemos a analyse. 
<<Segue-se cl'este princi})io que as leis fu:ç.da.mentaes ela' monarchia portt1gueza, 

quaes são sómente aquellas que são estabelecidas em cô~tes, jamais podem ser 
alteradas senão por outras côrtes legitimas ou p0r uma a.uctoridade superioT ás 
mesmas côrtes. n ( T1·ombetct) ibidem.) _ 

Em primeiro lagar , os tres estados elo r eino iuntes em côrtes , como já fica 
demonstrado, não faziam leis; as suas a,ttribcúções limitavam-se ,a pedir a el-rei as 
fizesse sobre tal ou ,tal assumpto, e no arbítrio ele el-rei estava o attenclel-as ou 
indeferir-lhes. Igualmente fa.lsa é a asserção ele serem as leis jtmdcmnentaes aquel
las estabelecidas errn cô1·tes. L eis funclamentaes são as que fo1•mam 0 direito publico 
ele uma nação e que servem de base a todas as outras que se fazem para o regi
meu interno d'ella. Taes são as que determinam· a sua fórma de governo, a ~uc
cessão elo r eino 1 os direitos do cidadão, etc. Ora nas côrtes faziam-se supphcas 
para leis economicas, criminaes, policiaes e outras, e, sem duvida, n ã.o ha juris-
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consulto algmu qu o n. isto chamasse leis funclamontMlS , porque se tornam de auno · 
parn. anno neccssarias ou desnecessarüts, uteis ou prejucliciaes, conforme o vari.a.r 
da.s circumstancias. Nas côrtes mesmas ele Lameg-o, com que no s atordoa essa al
lnvili'o ele borradores ele papel, aohâmo s algnmas, com especialidade a,s elo aclnlte
r io, que não são fnnclamentaes . 

aNem o rei sem os estados, nem estes sem o rei, t êem tanta auctoriclade, que 
possam moclificar o que u ma vez foi ordenado em cô1·tes . >> (T?··ombetct, i Lidem .) 

Cm1fessemos que é t al o tedio que nos causam os disparates e inconsequencias 
cl ' este escriptor ignor ante e aleivoso, que largaríamos a tarefa ele o r efutar, s_e não 
conhecossemos que elle é o orgão principal dos facciosos ,. que com est es ~UJ sera
veis sophi smas e ?tltro.s embustes pretendem enganar ~ pleb e e concluzt l-a a?s 
seus fins. Se o r m sem os estados não p óde nem mocl·ijiccw o que umct vez .fo?· 
estabelecido mn cô?·tes, qual é essa auctor.iclacle superior às eôrtes que acima diz 
que p6de cdtm·cw cts leis estabelecidas em cÔ?'tes? Por certo que não é facil sabel-o! 
Com maipr auctoridade que o rei não conhecemos senão Deus, e não no s consta 
que elle alguma vez tomasse o trabalho ele alter ar as nossas leis . 

Ora que o r ei podia a seu bel-prazer alterar e modificar, como lhe par ecesse, 
o que fôra assentado em côrtes, claramente se deduz ela já citatb resposta elo se
nhor D. João IV: ((Mandar ei faz er leis com a mocleração e cleclarações qu e par e
cerem que convem ~o bem commum do r eino n. Porém, que admiração. causa i~ to, 
quando na m esma pagina da T1·ombeta se en contra outro absurdo mnda mawr. 
<(Desde o r einado ele D. P edro li (diz elle) nunca ma is houve côr tes em Portugah · 
Como todos ,·abem, uma elas principaes attribuições das côrtes an tigas era o .serem 
ouvidas nos bnçamen tos dos tribu.to.s e fintas; se, pois, nos consecutivos rema~los 
ele D. João V, D . José I, D. Maria I e D. João VI se lançar am tributos e m1-
post os novos, e se :fizeram muitas leis, rubolindo, amplianclo ou modificando mui
tas das antigas sem o concurso dos estados, segue-se que todas estas leis foram 
abusivas , clespoticas , illegaes e de n enhum valor. Na verdade é fazer grande honra 
áqnelles sob eranos ! 

c(Com que justiça pretende elle (o senhor D. P edro) , esb~clo no Brazil j á r e
putado príncipe estra11gei ro, c j :t reputado senhor de um imperio independente, 
arrogar -se licitamente o s.enhorio e titulo ele r ei de -P ortll gal? » (Tq·ombeta, ibidem.) 

Com a justiça que lhe confere o clireito de herança, como fi lho primogenito 
elo senhol' D. João VI, porque um reino, como b em disse o dr . J oão das R egras, 
tem a natureza ele um morgaclo c segue a Yaronia, preferindo a linha direita á 
transversal. E este direito pareceu 'tão claro, que, logo clepois ela morte ele seu 
aug·usto pae foi r \O}conheciclo como r ei ele Portugal por toclns as testas coroadas ela 
Europa e pelo governo elo r eino, que logo começou a trabalh ar em seu nome, até 
que el-rei promulgou a carta; porque então começou a promovm·-se surdamente a 
r eb ellião e a g uerra civil, fomentada p ela impuuiclacle e su stentada p elos desfaça
elos inimigos ele el-rei, que, conservaclos em sons empr egos, usaram da anctori
lla cle para serem os primeiros conspiradores. 

<<D ecretando-lhes, sem audiencra elos inter essaclos, uma car ta cons titucional» . 
( T'rombeta, ibidem.) _ " · 

Aqui. bate o ponto. A carta é a lJedra de eseanclalo dos traidores c de toclos 
os apostolicos, para quem se tornou odioso o governo elo senhor D . P edro I V. Se 
elle qui2iesse, com@ aclia.ntc dissemos, ser r ei absoluto, continuariam sem opposi
ção alguma a r econh ecei-o, e teriam por grande ventura a sua r esicl encia a 2:000 
legu as de Portugal, porquê n em el-re<i pocleria observar de tão longe as suas pre
varicações, n em lá chegar os queix umes dos p ovos opprimiclos, porque elles te
riam sobrados m eios, ou ele interceptai-os ou de enfraquecei-os tanto, que expíras
_s em nos degraus elo throno sem ser em ouvidos elo monarchq ! O oclio ela liberdade 
e o amor dos abusos os cega de t al maneira, que não r eceiam calcar aos pés a le
gitimidade e os princípios europeus, santificando e proclamanclo o princípio anar
chico da soberania do poYo, já quererldo, como quer c,3ste borraclor ele papel, que 
o r ei não possct legislct?' sem a~tdiencia elos inte?·essctdos, j á provocando e leo·itimando 
a.s tumultnosas acclamaçõcs ela plebe e elas camaras elo r eino, c já quere~do attri
btür aos es tados o direito de conferir a corôa, que nunca lhe.· pertenceu . 
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n Indo cl'aqui par a o Brazil ser imperaclor1 ou para Castella ser r ei ele H espa-_ 
nba

7 
perdia todo o direito e seus descendentes á herança do throno portuguez.1J 

(T?·ombetct1 ibiclem.) 
Qtle miseravel a ranzel! Por ir para Castella ser r ei1 perdeu o direito a Portu

g·al o senhor D . Affonso V? Por ir para Hespanha ser r ei de Castella7 L eão e Ara
gão1 perdeu o senhor D . Manuel o direito á corôa portuguez,a ? Então porque o 
ha de perder o senhor D . P edro? Será }JOr ser ~mperador do Brazi l? ... Com ef
feito1 elifficilmente clescuJpariamos similhante apontoaclo ele sandices7 se porventnra1 
em seguimento elo período que analysfLmo R1 p.ão encontrassemos uma ingenua con
fi ssão ela incapaciclaclc e falta ele argumentos nos defensores ela má causa ela sup
posta legitimiclacle elo senhor infante D. Miguel. 

«lVIas a desgraça é (diz elle) que os cliscutsos cl'esta natmeza não são os que 
levam a palma. 11 (T?·O?nbeta1 ibidem.) 

Sem cluvicla que os di scursos d' esta natureza nem Ievam1 nem podem levar a 
palma1 e se em Portugal se poclesse tratar esta materia com a franque.za e segu 
rança com que nós d'ella escrevemos em Lonch·es, homens ha de sob <'\jo n'aquelle 
paiz que nos teriam forrado o trabalho el e ' r efutar clespr~ziveis sophismas1 c as 
doutrinas subversivas com que foi enfatuado o abj ecto escrevec1or elo mais vergo~ 
nhoso }Japel que tem saído elo prelo portuguez . 

Mas como deixaria o club trombeteiro ele publicar estas e outras atrocidades 
em um p,aiz onde é licito gritar morra D . Pedro IV1 ao mesmo tempo que se se
pultam em ma~morras os que por obras ou pala,ras mostram affecto e aclbesão ao 
r ei em cujo nome são governados ! A Em·opa o sabe1 esta epvcha sedL meroora
vel na hi storia elos ab:mrdos humanos . Como ha cle7 pois1 manifestar-se a opinião 
publica senão pelo clesprezo1 pelo silencio elos bons portugnezes, que fali a tão 
clara e intelligive1mente1 que até o h·ombeteiro vê-se obrigàdo a confessar que 
ccdiscursos el'esta natureza não são os que levam a palmah> Nós tomâmos termo 
de tão memoraveis expressões1 qne provarão · em todo o t empo que uma facção ele 
satrapa s1 ele frades e de ambiciosos1 e não os portuguezes1 negou a obecliencia ao 
r ei e tramou a ruina ela carta e a da perda ela liberdade. 

ARTIGO 4.0 

FOLHETO PUDLTC.IDO E:U LTSDOA. CO~r O TrTULO «QUEM Ú O LEGIT!à!O REl ?, 

T enc}o analysaclo os escriptos que mais circularam em Lisboa ácerca dos pre
tencliclos direi tos do infante1 cumpre-nos co'nsagrar algumas linhas ao exame elo 
folheto que ali se publicou com o titulo d e Quen~ é o legitimo 1·ei? · 

As cloutl·inas cl' este opusculo são as mesmas ele todos os mais impressos ; ]Jem 
outras podiam ser, sob o vergonhoso imperio ela vendida censura fraclesca; porém 
clifferem muito pelo estylo e maneira ele as expor. Comecemos a ana]yse por al
guma icléa nova1 que não EC ache j á r efutada. Vejamos a pag. 6 o que diz ácerca 
do senhor D .. P ech·o : 

c• Diremos que é (D. P edro) um imperante com duas naturalisações : r ei por hl
guez e im1Jerador brazileiro! Só um partido de partic1arios e capüchosos podia 
fomentar1 mclil· e amalgamar similhante contraclicção! '' 

Naturalmente ser{; o mesmo partido que faz que Francisco I seja imperador alle
mão1 archicluque austriaco, r ei hunga.ro e r ei bohemio. Eis-aqui um monarcha com 
quatro naturalisações1 ::em que ningnem até h0j e se admire cl'isso1 como ning uem . 
:::e admira que Fernando seja r ei napolitano e r ei siciliano; Nico]au I 1 c:r;ar russo 
e r ei polaco; J orge IV 1 rei inglez e r ei hanoveriano ; e1 sem sairmos de casa1 
acharemos D. Manuel acclamaclo r ei portuguez1 rei castelhano1 rei leonez e r ei 
aragonez . Ora se o argumento colhe a favor ele todos estes soberauos1 por que ra
são deixará ele prevalecer a favor elo senbor D . Peclro, r ei portuguez e imperador 
brazilei ro? A iclenticlade ela sobera-nia nao faz a iclenticlacle elos r einos ; ninguem 
se atreveu ainda a sustentar similbante absurdo; aqueUes serão sempre inclepen
clent~s quando se r ej am por stlas leis particnlares1 como acontece a P?rt~tgal e ao 
Braztl7 sem que por isso percam os soberanos ou descàiam ·ele seus dn·e1tos . 

(!Continuaram os brazilei ros no seu capricho1 obstinm·am-sc1 dissera m) pro ela-
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maram, escreveram r epetidas vezes não· quer emos saber ele Portugal, estas e ou- · 
tras equivalentes expressões talYez não fossem as mais ca.tegoricas e decisivas 
que circularam toda a Europa.» 

Grande fol'ça ele c1ialectica transluz n'este perioclo, e, sem amontoar palavras, 
perguntaremos : e isso que prova? Que os brazileiros obstincwam-se) disse?·am) p?·o
clamcl!l·am) porque queriam a toclo o custo a sua inclepenelencia . 1Vlas, porventura, 
é aos brazileiros ou ao senhor D. P edro IV que se devolve a herança cb monar
chia lusitana? Para que é confundir c ousas que são ele sua natureza tão clistin
ctas? Quem lança mão ele taes artificios tacitamente argue a fraqueza ele suas ra
sões . 

«Que qu er dizer em diplomacia uma nação independente ? Não é aquella na
ç~io que tem tm1 r ei livre, qne se g-overna por leis proprias e analogas ao s·eu paiz, 
~em deixar outra nação ter influencia coactiva e permanente n' ella ? Nioguem o 
n egará.» 

Nem nós tão pouco; mas negâmos que na 11açrLo portugueza tenha c1eixac1o, c1e 
se verificar todas essas circumstancias. Em primeiro Jogar, Portugal governa se 
ou, para melhor clize1·1 governou-se por uma constitui ção c1i:ffer ente da brazileira . 
Suas leis são ·feitas pelos seus· parres e c1eputaclos, e sancciona c1as pelo clep.ositario 
elo poder r eal. Os brazileiros estão excluielos elos empregos publicas ., Para obter 
justiça ou mercê não ternos, como outr'ora, que r ecorrer á côrte do Rio ele Ja
neiro. Sobre nós não carrega um ceitil sequer elos tributos e contribuições brazi
leiras, e, finalm ente, entram nos cofres ele Portugal todos os r endimentos do esta
elo, sem que c1'elles tire o Brazil a mais pequena vantagem. D'8qui naturalmente 
se deduz que Portugal é t ão independente do Brazil como o Brazil o é ele Portu
gal; e então que importa que o nosso rei sej a igualmente senhor ele um grande 
imper io1 que de mais a mais fica ·alem do Atl antico, se nós nada tcl!l10S que clepen
cl er d'esse imperio, nem elle de nós? D eixa algnem porventura de ser livre pro
prietario ele um preclio que edificou p orqu e paga um fôro annual ao dono do seu 
terr eno? 

«Se, pois, Portugal cedeu todo o direito ele colonia sobre o Brazil, como é pos
sível que es te direito revivesse n' elle sobre Portugal? Então como deixou, pel:.t 
categoria de imperio, elle de ser r eino unido? S e são dois r einos differ en tes e in
dependentes, como se pó de conciliar influencia govern:.ttiYa ele um so bTe o outro?>> 

Aqui continúa o mesmo ~?Ophisma de confundir mui ele proposito o imperador 
elo Brazil com o povo brazileiro. O imperador elo Brazil é r ei de Portugal pelo di
r eito inauferivel de herança e primogenitura. O auctor, l)ara illuclir os ig norantes, 
falla-nos em influencia governativa do Brazil sobre Portugal. Mas onde esüí ess:.t 
sonhada influencia ? São l)Or acaso os ministros elo Brazil os que compõem o mi
nisterio portng·uez? As leis feitas pelas nossas camm·as dep endem porventura da 
sancç?Lo b1;azileira ? Então como é que existe essa pretextada influ encia ? Sem du
vida existe, mas não no Brazil; circumscreve-se ao espaço, em que clomina a do
losa maldade dos chefes apostolicos e a estupidh. credulidade elos perversos ade-
ptos ela omiillosa seita. · 

aÉ um phenomeno . Um soberano sanccionar decretos e ordens , e confi.nnar 
ajustes sobre r elações de paz e interes~ es de commercio entre Por tugal e o Bra
zil sem unidade do governo . Como póc1e ser o mesmo imper ante dos clois domí
nios? Se elle fo sse o mesmo imperante em ambos, identificaria os mesmos intercs
~es, mandaria em commum, as suas determinações abrangeriam inseparavelmente 
ambos os r einos, as leis seriam as mesmas; etc. n 

Assim aconteceria se Portug·al e o Bra.zil não foss em dois estados clistin
ctos e independentes . Por aca~o as leis que J orge IV sancciona no parlamento 
britannico obrigam o povo do Hanover? Ou os ukases elo imperador Nicolau para 
a Russia. não são distinctos elos que promulga par a a Polonia? Não se rege esta 
pelo systema representativo e aquella pelo autocratico '( 

«A carta de lei ele 15 ele novembro de 1825, pela qual D. J oão VI toma o ti
tulo de imperador, diz : << D. P edro de Alcantara, h erdei ro e successor cl 'est es rei
anos>> . N'outra parte ibidem : <<D. P edro ele Alcantara, príncipe r eal ele P01-tug·al 
ae Algarves». Por decreto ele 6 ele março ele 1826 deixou el-rei uma r egencia 
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intet·ina em .seu nome, cmqnanto os portugllezes não obtivessem posterior clc
tenninayão elo seu legiLimo succcssor. Quando rceo~·df~mos es~es successos oc
correm-nos simultaneamente varias circumstancias ou 1déas assoCiadas, que os pre
sentes e vindom·os .nunca poderão de medo algum clecifrar; te~ os mais um clarão 
para. arrostm:mos com as trevas da illusão, que intentâmos decifrar .>> . 

E este o caso de dizer: Davus S'Wn, non CEdi:J.nWl. Este estylo enygmatrco, es
tas expressões clelphicas, confessâmos que são para nós indecifraveis1 e o verda
deiro prototypo elo Bathos, de que falla Pope. Não podemos compreh~ncler. qual 
seja este novo clarão com que o auctor dissipa a illusão cl~ circumstanOias ·e l(lé~s 
associadas, que elle proprio affinna que os presentes e vmdouros nu~ca poclerr.o 
de modo algum decifrar . Talvez que n'isto queira dar a pensar aos nesmos o me~mo 
que a T1·ombetcb escreveu com uma impudenci-a e estupidez que assombram, Isto 
é, que os mações (porque os mações são o môlho de pasteleiro elos apostolicos) in
seriram aquellas palavras no sobredito decreto ás escondidas elo senhor D . João VT. 

É crivel que o auctor, que em saber não é da estofa do Chicm·ia, Qneriol, 
Heliocloro Carnei!:o, Madre ele Deus, Salles, QLleiroz, Bmro Lopes, João Chry
sostomo e outros animaes cl' esta estofa, nfio quizesse abrir mão da vantagem que 
para. o vulgo lhe resultava d'esta perficlia, e ao mesmo tempo tivesse pejo ele avan
çar daramentP um absurdo e des.proposito similhante? Não, por certo; porquanto, 
para ter vislumbr~ ele probabilidade similhante acontecimento seria necessal'io: 
1.0

, que o senhor D . João VI assignasse aquelle decreto sem o ler; 2. 0
, que ele

pois ele publicado nunca tivesse a cmiosidaele ele lhe lançar os olhos; 3. 0
, que 

nunca fallasse a niugnem ácerca elos termos em que creá.ra e ,reconhecêra a incl0-
penclencia elo Brazil; e 4. 0 , que em todas as pessoas que o rodeavam não houvesse 
um só homem de bem, que lhe advertisse aquelle atraiçoado proceder; aliás, -como 
seria possível que, \'Ívenclo ainda tanto tempo, · -não reclamasse el-rei contra isto, 
punindo o ministro de estado que fez exarar o diploma? 

ccQue direitos de successão adquirem a D . Pedro estas duas declarações?" 
Nenhuns, porque os direitos elo senhor D . P edro IV á successão não são adqui

ridos; nasceram com elle . Nem dependiam ele taes declarações; ellas servem só
mente de mostrar o espírito de que o pae e o filho estavam animados quando ce
lebraram aquelle tratado, pois que o fillio reconheceu no pae o direito suze.ranico 
sobre o seu imperio, permittindo-lhe usar do titulo ele imperador elo Brazil; e o 
pae recoilheceu no filho o j us da herança de Portugal, dando-lhe o tratamento de 
príncipe real de Portugal e A.lgarves e ele successor n'aquelles reinos . 

«Um facto novo exigia leis novas. O facto do imperio elo Brazil tinha alterado , 
pela sua independencia, essencialmente a m·clem da successão; não se deveriam 
convocar côrtes? Sim, e só ao rei com ellas é que competia legislar sobre materia 
nova e ela ultima transcendencia. D 

Damos, e não concedemos, ao auctor que a independencia do Brazil alterasse 
a ordem ela successão, que fosse necessario convocar côrtes para estattrir direito 
patrio e peculiar sobre este objecto . Que se segue cl'ahi? Que não havenclo, por 
não haver-se assim procedido, este direito eleve r egular o direito natural, que 
manda que ao pae succecla o filho, e a lei elos morgados, ele que o r eino tem a na
tureza, que manda que o primogenito entre na administração elo vinculo por morte 
de seu pae; seg-lmdo estes dois direitos, não póde de maneira alguma o senhor 
D. P~dro IV deixar de succecler ao senhor D . João VI na corôa ele Portugal. 

«E a primeira vez que Portugal, depois de tantos trophéus de gloria, depois 
de tq,ntos monarchas illustres, veiu a ter um rei ... sem juramento em côrtes. n 

E a primeira vez?. E aonde achou o auctoT esta importante descoberta? Em 
que côrtes foram jurados o senhor D . Pedro II e o senhor D . José I? Em que 
côrtes foi jma,cla a senhora D . Maria I? Em que côrtes foi jmaclo o senhor 
D . João VI? E necessal'io que o auctor conceda uma d' estas duas consequen
cias, que em boa logica se encerram nos seus princípios, ou que em Portugal 
não 8 necessario jm·amento em côrtes para reinar, ou que estes monarcbas não 
foram legítimos, porém,. sim, usurpaclores e intrusos, porque nenhum cl'elles foi 
jurado em côrtes. Demonstrada, por factos incontestaveis, a falta de ve1:clade com 
que se assevera que Portugal 6 a vez primeira que teve um rei sem ser Jurado em 
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côrtes, cumpre desmcntil' a segunda n.ffi rmativa mentirosa, ele nrio ter sielo jurado 
em côrtes o senhor D. Pcch·o IV. As dnas camaras elo reino, que são as côrtcs 
le~·itimas da nação portugueza, extraordinariamente convocadas segundo a carta, 
o juraram e reconheceram legalmente antes de principiar seus trabalhos legislati
vos. Isto foi presenciado por todos, e não ha em Portugal um só homem que se 
atreva a negar tal verdade . 

Não deixaremos n'este logar de r esponder n, um sopbisma com que sabemos 
de certo que os apostolicos não cleixarã:o ele querer subtrahir-sc aos nossos racio
cínios, allucinanclo o povo ignorante, · c vem a ser «qne o senhor D. Pedl'o reinou 
c decretou antes ele jurado em côrtes» . O ·eino de Portugal é hereclitario; o nas
cimento e direito de herança fazem o rei e não o juramento em côrtes, e por isso 
todos os monarchas portugnezes têem começado por empunhar o sceptro, e depois 
chamaram côrtes para os recouhecerem; nem ellas pocliam juntar-se sem convo
catoria real. As datas o provam, e para não sermos prolixos em citnções, só apon
taremo8 que D . João IV começou a reinar em 16401 e em 16L.l:l é que convocou 
côrtes e n'ellas foi jurado. D. :Manuel, chamado ao throno pelo testamento_ ele 
D. João II, recebeu a noticia do fallecimento e1'este monarcha em Alcaccr elo Sal, 
e logo, como diz o bispo Jeronymo Osorio em sua chronica latina, começou a tra
tar elos negocios elo r eino. Da citacão clm·amente se collige que primeiro tratou 
ele organisar o governo e de mLlitas ~providencias uteis para o bom r egimen cl' ellc, 
e depois é que chamou as côrtes, que se convocaram em MontemÓT. 

cc Se no tratado ela inc1epene1encia do Brazil, diz o artigo 3 . 0, sua magestacle 
imperial promette não acceitar proposições de quaesquer colonias portugLlCZ~S 
para se reunirem ao Brazil,. como é que D. Pedro se abalançou a dar uma consti
tuição e querer governar, não só as colonias, mas até o r eino que as possne ?» 

O senhor D. P edro prometteu não unü· ao Brazil colonias nenhumas, porque 
estas pertenciam a Portugal, que estava então em poder de seu augusto pae, que 
só lhe . cedia o Brazil. Agora deu uma constituição porque tal foi sua soberana 
·vontade, querendo reger o reino e suas ·colonias por similbante fórma. Ora, r e
caínclo-lhe a soberania d'elle e d' ellas por herança paterna, quem pócle disputar
lhe o direito de governar seus subclitos como lhe apraz? N'este procedimento nada 
ha que não seja justo e legitimo, segundo todos os princípios ela jurisprudencia 
universal. 

«Com que elircito (ainela supposto que o tivesse) fez o imperador elo Brazil 
esta abclicação? Porventura o imperador do Brazil tem algum diTeito sobre Portu
gal? Então tem direito como imperador do Brazil ou como rei ele Portugal? Se 
como imperador elo Brazi], então n enhum direito tem, porque é braZileiro pela 
sua naturalisação; se corno rei ele Portugal, não sei que haja algum .artigo na carta 
que tal determine. Veja o mundo inteiro a força c1'este raciocínio .» 

Aqui não ha raciocínio de especie alguma; ba um chorrilho ele palavras e ele 
contrapostos para obscurecer adrede o que ele sua natureza é mui claro . O senhor 
D. Pedro IV é rei ele Portugal porque é filho primogeuito elo senhor D . João VI; 
abelica, porque é livre a reis e a vassallos o desfazer-se elo que legitimamente 6 
seu. Dizer o auctor que não vê na carta artigo que tal mande, é uma especie tão 
irrisoria, que não merece resposta seria. 

A abclicação não é lei, nem IJreccito ele lei, e muito menos ele uma lei funda
mental; é um acto vohmtario, q11e pó ele nascer ele muitas e mui cliversas causas. 
Christina a.bdicou o throno ela Suecia para ir philosophar em Roma. Diocleciano 
abdicou o imperio porqtw lhe pareceu melhor cultivar legumes em uma horta, que 
soffrer as intrigas elos palacianos. Carlos V abdicou para metter-se frade. E ne
nhuma cl'estas abdicações foi regulada por leis fundamentaes . Não nos cumpre 
escrutinar os motivos ele profu~da politioa que levaram o senhor D. Pedro IV a 
abdicar; mas, attenta a magnanimidade elo seu caracter, podemos suppor que fura 
para tirar aos portugimzes e brazileiros todo o receio de qne clle, reunindo as 
duas corôas, qt1izesse annnllar a sua incle}Jcnclencia. Em uma palavra, abdicou 
porque foi sua vontade, e abclicon condicionalmente para mn.nter os portuguezes 
na posse ele um governo representativo, com qne intentou felicjtal-os. 

ccContim1a a clynastia reinante da screnissima casa de Bragança na pessoa ela 
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senhora D. ·Maria ela Glor:ia.. Se a clynastia é o tronco cl'onde se formam c descen
dem as fami.lias imperantes, não sei que D . Maria da Gloria s~ja clynastia elE•. 
casa de Bragança ... E bem claro que D. Pedro forma o tronco de uma ~ova cly
nastia brazileira; porém, se D. Peclro é o tronco de uma nova dynasha, como 
pócle ser que sua filha D. Maria ela Gloria continue a dynastia da casa de Bra
gança?>> 

A T1·ornbeta affi.t·mQu que o senhor D. Pedro IV perdeu o ser portngnez, por
que é imperador do Brazil! Este anctor vae mais longe; quer que ~ ~enhor D. Pe
clro cesse ipso facto de ser membro da casa de Bragança porque e Imperador do 
Brazil! Com effeíto

7 
não nos admirará receber pelo primeiro paqtwte algum on~·o 

Í}upresso, que prive o senhor D . P edro do reino elos céus, só por ~star no Brazt~ . 
E na verdade valente apertar ele cordeis; não o querem estrangmro 7 mas engel
tado! ·Não nos dirão estes senhores por que modo ou justiça o senl1or D . P edro 
pôde deixar de ser filho ele seu pae o senhor D. João VI? Se este era o chefe ela 
f~milia de Bragança, como poclem seu s filhos e netos, et nati nato?·um) et qui nas
cent'l.//1' ab illis) não serem da familia ele Bra.gança? Desculpe o leitor este lapso ele 
facecia, mas qltem será tão melancolico que sustente o riso á vista de similhantes 
absm·dos. Não dizem todos os historiadores que a casa de Austria reinou em Hes
panba clescle Carlos I até Filippe V?. Não diz todo o mundo que a casa de Bour
bon r eina actualmente em H espanha? Como, pois, se não did que a casa de Bra
gança reüm agora no Brazil? 

Contioúa o auctor fallanclo da abdicação do senhor D . Pech·o IV, e diz: «Po
deria . ellc faz el-o á sua disposição <? ele mo tu propl'io sem consultar .os tres esta
dos? T odos dirão o contrario>). 

A esta pergunta faremos nós outra, que .temos por mui ponderosa, e diremos 
primeiro ao auctor se vJLl bem onde o levava este argumento? Se considerou ma
clmameute toda a extensão das consequencias que d 'elle se podem deduzir? Se o 
senhor D. Pedro lV não podia abdicar o r eino sem o concurso elos· tres estados, é 
certo e inclisputavel que muito menos poderia o senhor D . João VI alienar oBra
zil sem au:cliencia d' et>tes estados, p orque os monarchas portnguezes juram manter 
a integridade ele suas pessoas ! Logo foi nullo e illegitimo o tratado cl'aquella se
paração, porque não pócle ser valido em direito o que é feito por quem não está 
auctorisado para o fazer; então, pousado o primeiro principio, não póde, por legi
tima consequencia aos olhos dos portuguezes, estar o Brazil separado ele direito; 
e 7 em tal caso, com muita maior r a são ao senhor D. Pedro, e não a outyo, per
tence a herança do r eino. Desejâmos que os srs . apostolicos nos r efutem esta dou
trina, e desafiâmos que neguem a conclusão que tirâmos dos argtm1entos com que 
pretendem embair o vulgo . P assemos agor a á ultima r e:B.ex"ão do auctor quan to 
ao reconhecimento do senhor D. P edro .. 

«Se, pois, as.nações estrangeir as (cliz elle) reconheceram a D. Pech·o por le
gitimo rei ele Purtugal, este facto nada influe na justa r eclamação dos portugue-

. zes . . . Se este reconhecimento procluzisse algum direito, então deveriam as po
teucias r econhecer sempre a primeira fórma de governo em uma nação ... Uma 
vez que r econheceram o governo de D . Filippe de Castella em Portugal, não ele
veriam r econhecer a legitimidade de D. João IV. » 

Isto é uma nova confusão de idéas e de factos, destacados de proposito para 
baralhar a questão. O estado actual ela Europa é mui diverso do d'aquelles tempos; 
então decidia a força ele tudo, e todo o g-overno se r econhecia quando podia man
t er-se. Um príncipe se apoderava de um reino estranho pelas suas armas; outro 
se r evoltava e se constituía a seu modo, sem que os outros povos se julgassem 
com direito ele intervenção . Os suissos sacudiram o jugo da Austria, e a Europa 
observou tranquilla a guerra cl' estas duas potencias at~ que fatigadas fizeram paz . 
Os h olbnclezes revoltaram-se contra Filippe, constituíram-se em republica7 cle
fend,eram com tenacidade a sua inclepenclencia; os príncipes 1Jrotestantes ela Alie
manha e a rainha ele Inglaterra os ajudaram, por princípios ele r eligião e não de 

-politica, mas o resto da Europa se conservou incliffer ente. Hoje, pelo contrario, 
tudo mudou; ha um clireitq publico que sustenta o cquilibrio europeu, e to elas as 
grandes potencias vigiam por que ~lle se não quebre; não pócle estabelecer-se go-
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verno, não póde alterar-se suas fórmas som que por todos se r econheçam . Um 
príncipe não se apoderaria, já não di~Zemos de um r eino, mas de uma província, 
sem ver todos os r eis· armados contra si'. Um reino, c1uc, como a Hollaucla, qui
zessc r epublicanisar-se, acharia hoj e n.lliados ou protectores? De certo que 11ão; 
acl)aria inimigos poderosos, que o obrigassem a curvar-se ao antigo j-ugo. 

Como , pois, se ousa a:ffirmar que o reconhecimen~o elas potencias estrangeiras 
não produz direito e é co usa ind i:fferente? Bem pelo contrario, es tamo s em um 
seculo em que os princípios são tudo, e por elles todos combatem ; sem o reco
n hecimento das potencias europêas não ha direito que solido sej a. 

ARTIGO 5.o 

CORTES .AN'TIGAS OU OS 'l'RES ES'l'ADOS 

Deixando de parte os mais argumentos r ebaticlos e r epeticlos por todos os par · 
ticlarios ela usurpação, e que ple11ame11te se acham r efutados n' esta curta analyse, 
passar emos agora ao entrincheiramento das chamadas côrtes antigas ou tr cs esta
_clos elo r eino. Notaremos primeiro a versatilidade de princípios e as contradicc;.õ~s 
q Lle continuamente se observam no lJarticlo u surpaclor! P ar ece, ao ler os seus 
escriptos , que na.vegam, sem lem~, em um navio impellido de di ver sos ventos; 
uma.s vezes mostram audacia desmedida, outras veze~ uma timidez qti.e assombra . 
Possuídos da ancia de cohonestar as suas manobras e de imbuir o v ulgo em dou
trinas que lhe sejam favoraveis, assoalham contradicções e as desmentem com o
seus proceclercs . Dir-se-ía que têem dois centros clistinctos ~e que climanam ims 
pulsos que reciprocamente se combatem. Parte assentam que as vociferaç-ões da r alé 
ela plebe e os termos elas camaras bastam para desthronr.r o se.nhor D . Pedro, 
parte julga nccessaria a convocação elas côrtes antigas . 

D' est e parecer , que tem· sido combatido em varios impressos dos ag-entes da 
facção u surpadora, unica ·a quem agor a em Portugal se p ermitte assassinar, rou
bar, p erseguir, escrever e fallar, é o immortal e immoral padre José Agostinho 
c companhia, auctor, segundo seu dizer, ele um artigo il1 serido na ·Gazeta do go
ve?'?W, n .0 163. Fallando da tumultuaria e facciosa acclamação feita p elo fjenaclo 
do Lisboa, eis-aqui como se explica : ((As camaras, como r epresentantes dos r es
pectivos povos, deviam cada. nma ele per si dirigir ao throno uma r espeitosa re
presentação, na qual, exposto o · estado ele e:ffervescencía em que a nação louva
velmente existe. sob re objecto tão sagrado, lhe pedissem fosse sua alteza servido, 
conforme as leis fundamentaes da monarchia, chamar a côrtes os tres clistinctos 
estado s elo r eino,"porque um facto ele direito não póde ser decidido como um facto 
tumultuariamente popular e que não tem em si o çaracter legitimo da r epresen
tação nacional, pois esta falta onde falta a unidade elo corpo social, composto elos 
estados do r eino JJ . , 

N 'este sentido parece concordar-se o decr eto ele 25 ele abril, que, bem que se 
expresse vaga e indeterminadamente a r espeito elo ulter ior procedimento do go
verno, desapprova, em sua resposta ao senado da camara, o modo tumultuoso por 
que se houvera, comparando-o aos acontecimentos ele 1820 . Porém, em contra'dic
ção com esta doutrina, não manda trancar o auto ele acclamação e deixa que o 
senado por ecli~aes publicas chamasse os cidadãos a assignar as li~:;tas de sua in
venção ! Sem nos demorarmos com a analyse ele tão singular proceder, que foi 
precursor elo subsequentemente adaptado, examinemos a legalidade da operação 
administrativa de convocar os estados, e vej amos que proveito póele r esultar á 
facção. 

Para melh01\ intelligencia do que vamos expencler será necessario e talvez in.
clisp ensavel explicar o ql:le se entende por côrtes antigas, grande palavra, que, 
depois ele ser por mais de sect1lo e meio o espantalho elo governo, que se ani
píava só de ouvil-a, é hoj e o embeleco da plebe facciosa e o annel de Salomão, 
com que os seus chefes pretendem magicamente justificar as suas tramoias e trans-
formar o estado em um r edil de r ebanhos. · 

As côrtes vieram a Hespanha com o clominio elos gados, e dos hespanhoes 
passaram para nós. O acaso lhes deu o nasci~ento, o costume as consolidou e o 
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despotismo ministerial as aniquilou nos ulti"mos t~mpos . Co_mo n'aqnellas epoc~as 
os concilias eram hequentes na Hespanha, os re1s goclos_, J ~Í porque os ecclesJas
ticos eram os unicos que então sabiam alguma cousa, Já. por conhecere:n que o 
meio mais favoravel e efficaz para que seu poder fosse firmado e. ~·espe1tad'o ~lo 
povo era recolhel-o á sombra ela religião, esperavam que. os_ c?nmlios se reums
sem lJara depois ele decididas as materias de fé e de drsmplrna, promulgarem '.r ' r . D' . n'ell~~ e faz er jurar as novas leis que ha~ia~ ~elto. _aqu~ nas?e o Nver~?s nos 
concü10s hespanhoes tantos canons, que so cbzem respmto a legr~laçao mvll. ?s 
grandes assistiam a estes ajtmtamentos, uns como grande~ o~maes elo palac10, , 
outros como grandes proprietarios, para. defender os seus chrertos contra a ustu
pação ministerial, mtütas vezes contra as justas reformas que os mon_archas te_n~a
varn, certos ele sempre achar apoio na indepenclencia e preponderanCI_a elo espn·1to 
ecclesiastico; mas tanto os paclres como os nobres nunca foram deputados da na
ção, nem ela nobreza, nem elo clero, porque nunca tiveram procurações, como clara
mente o demonstra Marina na sua estimada obra que se intitula Theo1·ia das cô1·tes; 
e por isso a repre::;entação elo clero e ela nobreza era toda pessoal. A estes ajtm
tamentos, conhecidos na historia ela Hespanha, j á com o nome ele concílios, já com 
o de capitulas, e moclernamente com o ele ·côrtes, foram depois aclmittidos os pro
curadores de algumas villas e cidacles que não tinham donatarios, e que os reis 
foram a pouco e pouco clesfeudalisanclo, a fim ele reforçar eom ellas o seu poder 
contra o elos nobres e clero, que já começava a fazer sombra à sua anctoridade. 
Estes requm·iam quanto podia ser util aos povos, ele que eram os verdadeiros re
presentantes , porque só elles tinham procurações, e n'elles consistia o que verda
deiramente se en-tende por côrtes, pois ha muitas celebradas em Hespanha, a 
que nem a nobreza nem o clero assistiram. Os reis ouviam suas supplicas e as · 
despachavam ou indeferiam conforme lhes parecia conveniente, e quasi sempre cha
mavam estas assembléas para o juramento elos príncipes e para exigirem contri
buições e donativos . Nunca, porém, se julgou que n' ellas residi sse a soberania 
nem o poder legislativo; eram co"rpos meramente cousulti vos, ·porém mui uteis 
n 'aquella ordem ele causas, porque faziam chegar clirectamente aos ouvidos elos. 
reis as queixas, vexames e oppressões elos povos, e por isso temidas e odiadas 
elos ministros, que muitas vezes são a cansa principal elas desgraças elos povos . 

Eis-aqui em poucas palavras o que foram as côrtes em Hespanha, e o que, 
com pequenas cli:fferenças, foram as côrtes em Portugal, sendo uma d'ellas o te
rem-se os portugnezes mostrado mai.s obedientes e condescendentes com os reis . 
Não abusaram tantas vezes ela sua influencia para promover revoluções, como as 
hespanholas, mas tambem nunca aclvogaTam a causa da patria com tanta energia 
como ellas. Facil nos seria apTesentar a rasão ele tal clifferença, mas esta digres
são nos leval'ia mais longe clõ que o-permittem os limites cl'este opusculo. 

E stabelecidas, pois, estas premissas, perguntâmos nós, em que póde ser util 
a convocação elos tJ:es estados? Para que se congregam? «Para (responde o auctor 
Çlo artigo) levantar o tribunal publico da nação onde os procuradores do povo, ela 
nobreza e do clero .... v. (Aqui ha duas perfidüts mui grosseiras : a primeira, fallar 
em proCLlraclores ela nobreza e elo clero, que mmca, como acima dissemos, tive
ram procurações das suas ordens, mas sempre representaram por si , se não mos
tre o ~mctor um só exemplo; a segunda é a ordem por que nomeia os estados, 
quando o clero é o primeiro braço, a nobreza o segundo e o povo o terceiro) 
ccclistinctamente proponham, ventilem e com a auctoridacle real decidam . . . >l (As 
côrtes nunca decidiram co usa algmna com a auctoridade real ; ellas propõem e a 
auctoridaclc real decide) <<O que for conforme ao dir eito patrio)) . 

M-uito bem. Aclmittamos por um pouco o absmclo de que> havendo o senhor 
D. Pedro IV, como herdeiro -ele seu augusto pae, entrado mansa e pacificamente 
na posse de Portugal, sem contraclicção de naturaes, nem ele estrangeiros, e es
tando ha dois anuo~ governando, possa enb:·ar em duvida se o throno pertence a 
elle ou a outro; perguntaremos: são as côrtes antigas tribunal competent~ para 
desfazer essa duvida, se essas côrtes (como 9 auctor confessa) não têem mms que 
o poder ele consultar e não o ele deliberar? E claro que não . Decidir o que é con
forme a direito, só o póde quem e,stá r evestido da soberania ou ela magistratura, 
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q uc é dclcg::t<;ão . d'ella . E quem se :utrevcTá a dizeT que essas cGTtcs têem a sobc
l'ania on são tr.ilmnal ele justiça? Suppomos que nem o auctor elo m·tigo . <<Podem 
(rl iz elle) de a]guma sorte deliberar n'cste caso, como aconteceu nas ele Coimbra, 
quando reconheceram D. João I, c nas de 1\iontemór, quando pela interrupção da 
l inha clin:!cta pela-mor te ele el-r ci D. ·J oão li foi chamado ao throno cl-rei D. Ma
nueL> . Estes exemplos, que tão estiraêbmente acarreta o auctor para sustentar o 
que é por sua natureza i ns~tstcntave], nada lJrovam, porque são entre si essencial
mente cliffer entes e não iüenticos com o caso presente. 

P ela morte ele el-rei D . F ernanclo o r eino estava acephalo, e o pacto social 
desfeito pela extincção ela linha dos reis, centro da unifto politica. Os príncipes ele 
sang·ue real todos era.m bastardos, e como o reino t em a natureza ele morgado, 
exclue a bastal'Clia . A senhora D . Brites, alem ele casn.cla com p ríncipe estrangei
ro , passn;va, na opinião publica, por filha do conde Andeiro e não de D. F ernando; 
e é de notar c1ue n'estas côrtes se fallou mais n'esta inhabilidade que na primeira. 
Bastardos eram igualmente os filhos de D. Ignez de Castro, e ele mais ele tidos em 
Castella ; finalmente, bastardo era o Mestre ele Aviz . N' este caso a nação, entrando 
em seus dir eitos naturacs, pela vacancia elo throno, podia constituir -se como lhe 
parecesse . <c Nós p odemós fa.zer o que quizermos>>, clissc João das Regras, e isto 
nao era tanto assim ; o Mestre ele Aviz era já rei ele facto, com o seu valor, vir
tudes e serviços ; tinha-se assenhoreado dos corações elos portuguezes, e ::ü elos ele · 
putaclos se elegessem outro rei : o povo os teria feito em peclaços . 

P assemos agora its côrtes ele Montcmór, que, segundo o auctor, chamar am ao 
throno D . Manuel. E stas côrtes (vejam-se os nossos historiadores) não fizeram tal 
_chamamento, nem clecicliram elos direitos ele D. Manuel; elle foi nomeado succes
sor do reino por D. João II, o que era conforme as leis do r eino, segundo as 
quaes, extincta a linl1a directa, segue-se a transver sal; elle chamou as côrtcs para 
o j urarem, e ellas cumpriram com o seu clever. O nosso caso presente é ele di
versa natureza. D . João VI cleixon successor leg·itjmo, que está de posse ela he
rança, e uma facção quer esbulhal-o cl'clla para dal-a a outrem, convocanclo côr
tes e obrigando-as, j::'L por sugg·estões, j{t por ameaças, a fazel- () , quando ellas não 
têem pocler para o ex ecutarem. Se as côrtes tivessem auctoriclade para decidir elos 
direitos da snccessão elo reino, o cardeal-rei as teria chamado para decidirem qual 
de tantos príncipes aspil·antes á corô·a l)Ortugneza, por sua morte, tinha direito a 
clla ; ellc, 1Jorém, não o fez, antes auctorisou uma junta de juTisconsultos para 
examinar esta qu estão . Se as côrtes t ivessem auctor idade para dispor da corôa, 
Filippe II e seus herdeiros seriam legítimos senhores de Portugal, pois as côrtcs 
ele Thomar o r econheceram . Logo, a decisão das côrtes, nem póde prejudicar os 
direitos do senhor D . Pedro, nem favorecer os do infante D . Miguel, ainda que 
os tivesse . 

.Pro·segue o auctor elo artigo : «Que deve propor-se a convocação dos tres esta
elos elo r eino, porque se trata de regular a successão pelos princípios ela allia.nça. 
ou associação enropêa.>> . 

Por certo que no estado actua.l a que a usurpação levot~ Portt1gal, a allianç[L 
europêa tem a escolher e:n:tr e contradizer todos os prineipios de legitimidade por 
e1la mesma definidos ou qualificar as vociferações da plebe, os autos e vereações 
das camaras1 as assignaturas de empregados publicos extorquidas com ameaças 
ele superiores, esse chamamento ill egal das côrtes e a auctorielacle soberana ele que 
se pretende revestil-as como actos de rebellião, anarchicos e demag·ogos ! Causa. 
n a verdade techo ver tanta maldade e falta de boa fé em um escriptor que alül.s 
parece instnúdo ! 

Dado, porém, que os gabinetes estrangeiros tratem com tanto desleixo a sua. 
profissão ele fé política (que n ão Llá aos povos senfto o que os r eis lhes dão), que 
vej am com inclifferença proclamar em Portugal princípios que vão abalar a E u
ropa toda e compromettcr sua segurança, em uma palavra, que se j tmtam os 
tres estados, faremos ainda outra pergtmta : serão os deputados do t erceli·o estado 
homens probos, rectos e independentes? Farão uma verdadeim r epr esentação na
cional? De ce.rto que não, porque, não sendo eleitos p ela população, mas pelas ca
maras, que por suggestões têem clado impulso á r ebel.lião, e hoj e pela esper a..:nçn 
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ela recompensa e tem0r elo castigo a sustentam) são em conseguinte procuradorer; 
das camaras e não dns povos1 'e assim mesmo não o são de todas as camaras elo 
r eino1 pois muitas não têem voto em côrtes, outras proclamaram os direitos inau
feriveis do senhor D. Pedro IV1 algumas trancaram os autos de r ebellião feitos 
por suborno em n ome do usurpado r e reclamaram á junta elo · governo pro v isori<? 
o fazerem novo auto a pró da 1egitimiclacle.1 e outras1 finalmente, se têcm conser-
vado firmes no seu primei ro juramento. . 

Mas conceda-se por um momento o impossível; conceda-se que taes homens, 
eleitos por taes camaras, e naturalmente membros cl'ellas, tenham sufficiente vir
tude para votarem com r ectidão, serão elles livres em seus votos? Ninguem o dirá, 
porquanto bem sabido é que o partido que os convoca não quer rasões, n ão quer 
v erdade ; quer pretextos e serviços. Certos estamos de que elle póde contar com 
os procuradores, que dirão exactament~ o que se lhes ordenar. 

Quanto aos outros dois braços da nobreza e elo clero, o primeü·o não está r e
presentado, porquanto só n'este paiz e!'-istem grande numero ele n obres de pri
meira grandeza, que r ecusaram assignar o vergonhoso documento ele alta traiçãot 
que enche ele opprobrio seus indignos auctores ; e o segundo tem dentro em si al
guns clissiclentes que não hão de comparecer no acto ela irrisoria relmião. A epo
cha da convocação parece ter sido marcada para o dia 29 ele junho, e então verá 
o mlmdo admirado o que póde a immoralidade e a baixeza! 

Os grandes elo r eino e os prelados que compozeram parte ela camara dos pm'es 
e r econheceram a legitimidac1e· elo senhor D. P edro IV, hão ele vergonhosamente 
pe1jmar? L onge ele nós tal icléa! Repugna á nossa rasão o acreditar que, mesmo' 
de entr e esses que ficaram em L isboa,, não appareça algum qlte dê ouvidos aos cla
mores ele sua consciencia. Grande clesg1:aça será o contrario; porém, seja qual for o 
r esultaclo1 sua r eunião é acto illegal e ele r ebeldia, porquanto para isso necessita-se 
de convocatoria r eal. Ora o senhor D. Pedro IV, actualmente reconhecido e ju
rado rei ele Portugal, está tão longe ele convocai-as, que, abo1inelo a consiituição 
ele Lamego por sua carta constitucional, as aboliu ig ualmente pela creação elas 
novas côrtes, sanccionaclas na clita carta, e unicas que são legitimas n'aquelle 
r eino. 
_ Talvez clir -nos-hão que a convocatoria se fez pelo infante D. Miguel, em ra

·são ele circumstancias imperiosas e para evitar pretextados males, que a perver 
sidade quer acarr·etar sobre nossa 'malfadada patria; mas D. Miguel, lagar tenente, 
é o primeiro subdito de seu augusto irmão, governa e só pócle governar o r eino 
por essa carta, qlle jmou observar e manter. D. :Miguel não pócle licitamente de
rogai· o que foi estabelecido por uma lllfCtoriclacle superior á sua e a quem eleve 
obedecer, para fazer r esuscitar instituições que essa auctoriclacle, superior a elle, 
fizera clesapparecer . Não podem, pois, taes côrtes ser legitimas, e1 se para appa
recerem na scena política ele P ortugal é necessaria uma r evolução1 como poderão 
legitima.r-se perante o tribunal ela politica europêa ? Ora como tudo que cleriva de 
uma causa illegal traz comsigo uma nullidacle insanavel, segue-se que, sendo es
sas côrtes illegaes á face da lei ; todos os seus accorclãos e decisões serão igual
mente mulas, e não podem aproveitar ao parti elo u smpador . 

Nem se nos diga que o infante D . 1\:Gguel jmou coacto obecliencia a seu au
gu:sto irmão e á cart.:'l., e que pócle annuUm· e r eclam ar o seu jql'amento como seu 
avô D. João IV o ele preito e homenagem qlJ.e fizera aos Filippes, porque, dei
xândo a questão moral de ser ou não ser licito o jmar contra apropria conscien
cia por medo grave, todo o mundo sabe que ·sua alteza não jurou coacto, porque 
nem em Portngal1 nem em Vienna o esteTe. Em Portugal não é preciso demon
strai-o; porque seus pToceclimentos o provam ; em Vienna claramente se vê que o 
não esteve1 porque, havendo r ecebido orclem ele sua magestacle para embarcar para 
o. Rio de J aneiro, não o fez, e mandou despedir a nau que foi a Br est ele propo
Sito buscai-o, sem que a sua vontacle tenha siclo violentada. Quem se atreverá, 
pois, a asseverar que elle, livre e espontaneamente, não Teconheceu em Vienna a 
legitimidade cl<? senhor D . P edro I'iT1 seLl irmão e seu rei, .quando assim o decla
ron na carta cfu·igicla á senhora. infauta D . Izabel Maria, então r egente d'aquelle 
r eino ? Desde Vienna é que D. Miguel clevia protestar ou r ecusar-se ao juram eu.-
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to; mas não o fez, porque em Vienna governava-se p9r sua propria r::tsão, vontane 
c sentimentos , c em Portugal, r odeado dos chefes de urna facção insolente, que 
abm:a. de sua boa fé, opéra por suggestões alheias, constituinclo-se traiclor e levando 
a sua patria infeliz ao ultimo abysmo . · 

ARTIG O 6." 

rROCEDHIENTO DO SENADO D.A CAMARA. DE LISBOA 

Ten~lo r efutado, segundo nos parece, as doutrinas dos escriptores assalaria
dos para sustentar a rebcllião, e ]_)Osto em evidencia os meios empr egados para 
a completar, desmascarando os arclís com que seus sectarios pretendem cohones
tal-a, passaremos ao procedimento que o scnaclo da camara teve n'este periodo ele 
infamia. 

A acclamação, não só t·umultuosa e illegal, mas até acompanhada de eircurn
staucias ridiculas, -feita debaixo da direcção do bem conhecido coronel Chicoria e 
do desligado capitão Arrobas, ser{~ conservada nos annacs portug uezcs co111o um 
monumento de demencia e servirá para provar o exeesso a que uma corporação 
póclc chegar, quando é assaz corrompida para antepor o amor do proprio interesse 
aos deveres da honra. P ar ece incrível que uma camara, composta de magistrados, 
pqr isso menos excusaveis, se atrevesse a dar trm passo tão contrario ás leis, que 
nem mesmo aquellcs a qu em pretendia servir e aclular, bem que com isso em 
.particular foJg·assem, ti~eram o despejo de jtllgar legitimo e válido. 

As camaras em Portugal têem um regimento, que marca as suas attribuições, 
e são compostas das pessoas notaveis do sen districto c presididas pelo ministro 
territorial. A da cidade de Lispoa, com o pretexto de honrai-a, foi erig·ida em tri
bunal, composta ele desembargadores e presidida por llm nobre . Uniu-se-lhe uma 
junta ele fazenda, que foi o meio ela capital ter a camara mais clespencliosa e peior 
organisada elo reino, e sem duvida a mais imüil, visto que para a policia e para 
as obras publicas passou a maior parte elos encaTgos e cuidados mmúcipacs . 

A camara ele Lisboa deve, pois, considerar-se como 1rma pingue p.rebenda, que 
se dá em beneficio simples áquelles desembargador es que, havendo j <í. anterior
mente dilapidado as r endas do estado, vão para ht consumir os grandes rendi
mentos da mnnici_palidacle, sem que possa conjecturar-se em que ou para qne a 
esta camara, assim como ás outras elo reino, está incumbido o governo economico 
elos seus districtos, as corrccções policiaes, a decisão stunmaria ele pequenas con
tendas e o mister ele advogar per ante o th.rono a causa particular e b enessc dos 
povo,s de seus r espectivos clistrictos . 

A vista d'i sto, como pócle caber em jui.zo humano que possa j amais, 11ão cli
zemos approvar-se, mas tolerar-se, que o senado de Lisboa appareça á frente de 
um a tm-ba de facciosos da escoria da plebe, arvóre esta r idict1la cateTva de voci
feradores em povo da capital, c proceda a uma acc]amação que tende nada menos 
que a produzir uma revolução completa, tirando o throno a um rei que está ele posse 
d'clle, para o dar e trausfcriT a um 1n'incipe que rege em nome cl'aquelle mesmo 
monarcha? PoT certo que este proceder não tem exemplo na historia elo universo 
e excede a humana comprehensã.o . Os auctores ela r evolução de 1820, á frente 
ele toda a força armada e com a declaração da plm·alidacle da nação em seu favor, 
nem fizeram tanto, nem sequer o pensa.ram. Quizermn es tabelecer uma nova or
dem de governo, reclamado pelas circumstancias infelizes em que se achava Por
tugal, procuraram reformar abusos, dar nova fórma á legislação patria, mas, longe 
de tocarem no throiio, o pr imeiro grito que e lhes Quvill foi que o tbrono portu
guez era do senhor D. João VI e de seus legítimos descendentes ; póde dizer-se 
que foram r evoltosos, mas não podem ser accusados de traiclores, porque não que
braram, como o senado da camara, o juramento de fidelidade que tinham prestado 
ao seu monarcha. Ah ! Se Portugal fosse agora regido pelo grande infante D. Pe
dro, tio e sogro de D. Affonso V, e estes abjectos camararios tivessem a audacia 
el e apresentar-se á sua vista para dar-lhe conta de tão bom feito, elle os enviaTia, 
1•cvesticlos de suas becas, a descansar elas fadigas ela acclamação c contimu:tl' as 
suas vcrcaçõcs nos paços do Limoeiro. Porém hoje, por clesgTaça dos portHgue-
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zes, esü\. esse alcaçar destinado para outros fins, e serve ele prytaneo, onde s?io . 
alojados, á custa elo estado, os qne se atrevem a defender a causa elo rei legi
timo! 

Mas, afastanclo os oll1os elo quadro de iniqLúdacle que offerecc a nossa malfa
dada patria, diremos que, se os feitos do senado são atrozes, r evolucionar ias c 
anarchicos1 o edital por que convocou para assignar o seu termo todos os habitan
tes de Lisboa, é ricliculo e inconsequente ; ridiculo, porque se aclmittir am á assi
gnatura vadios, homens vis, gallegos, e, o que mais é, muThe1·es, que desde a· fim
dação ela monarchia, não ha memoria que j amais entrassem em sinli lhantes actos ; 
inconsequente, porque, se o senado · é o representante ela população de Lisboa, ne
nhum prestimo on validade poclü1.m ter as assiguaturas iucliYicluaes cl'essa popula
ção . A nosso modo de ver, não ha senão um motivo pelo qual o senado assim pr o
cedeu e o governo consentiu; este é a intenção clamnatla ele compromettei· o maior 
munem possível ele cidadãos, r efor çando o seu partido com os que assignaram, 
persegLúnclo e demittindo os que recusassem assignar, pois hoje não é permitticlo a 
ninguem em P ortugal conservru· a homa, ainda com o sacrificio d~ sua opinião! . 
O partido r ebelde, certo de sua fraqueza, quer appar enciar força, treme e receia- se 
ele tudo, ao passo que affecta que ninguem lhe faz medo . Tem as entranhas de 
Tiberio) sem ter a sua c01·agem, sang·ue frio e perfeita clissimulação. 

Tornando, porém, ao senado, cujo proceder dá materia vasta para compor um 
volume, clir-lhe-hemos : quem deu a esses senhores o direito ele inverter a ordem 
ela successão á corôa? Quem os r evestiu da soberania para fazerem a seu bel-pra
zer donativo do sceptro ele Portugal, cahmmianclo ·os hom·aclos habjtantes ela ca
pital e tornando-os r icliculos com essa farça de sans c~tlottismo aos olhos dos diplo
matas estrangeiros que a presenciaram? Em que direito fi.mclaram esse inso!ito 
procedimento? Como se persnadiram que os gabinetes estrangeiros veriam com 
i.oclifferença tão escandalosa postergação de todos os principias elo direito publico 
da Europa? R esponda essa caterva de vampiros, que h a tantos annos se nutre no 
sangue e suor elas infelizes classes inclustriosas ela capital. Diga essa escoria ele 
magistrados venaes ])Or que rasão logo depois do fall ecimento elo senhor D. João VI 
não representaram elles ao governo ácerca elos direitos do infante D. Miguel? P or
ventma melhoraram estes desde aquell e momento? Não verearam. os mesmos ma
gistrados que ngora encontram a legitimidade em D . Mig·nel, mansa e pacifica
mente em n~me elo senhor D. P echo IV, jmauclo-lhe fidelidade? Será possível 
dizer-se que elles então tivessem menos conhecÍlllento elas leis elo r eino, ou o in
fante menos direito á corôa? Em uma palavra, para que gastarmos tempo? Ou o 
senado ela camara, e com elle o g·overno, foi traicloT quando r econheceu o senhor 
D. P edro IV, pertencendo o r eino a D . :Miguel, ou é traidor agora, que o aceda
ma, pertencendo o sceptro ao senhor D . P edro IV. Em qualquer elos casos o se
nado e o governo são réus ele lesa-magestacle. 

ARTIGO ULTIM~ 

Q.UáL SERÁ. A SORTE DE PORTUGAL SE A FáCÇÃ.O U5URPADORA COKSEGUID SEUS FINS 

D epois de termos examinaclo o proceder do senado da camara de Lisboa, e 
analysado os factos que ser vir am ele degrau para a usurpação, parece natlu·al que 
lanc emos os olhos para a posição ela nossa desvenhuacla patria . 

Somos um paiz pequeno, pobre, mal povoado, mal educado . Somos peque
nos, certo é, e ainda mal que certo; mas debaixo ele um bom g·overno teriam os 
fl.oresciclo, teríamos aproveitado n ossa posição geographica, teríamos tmiclos ganhado 
os habitos da industria e teríamos recobrado nossa antiga consideração. Mais pe
quena e com menor es r ecm·sos poz a Hollanda em outros tempos as nações a tri
buto. Genova e Veneza, ainda com mais pequeno territor io que a Hollancla, deu 
leis á Em·opa commercial. Clima temperado e o mais ameno elo tmiverso, ter reno 
fertilissimo, susceptível de toda a cultura, cortado de infinitos rios navegaveis, um a 
orla ~e portos de mar c posição central no meio elo globo, eis-aqui Portugal. Mas 
tudo Isto, que a bemfazeja mão da natureza deu ao nosso paiz, ele nada nos valtu, 
porque desde muito tempo os administradores elo estado o têem desprezado . 
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R aiava, finalmente, melhor epocha com a dacliva generosa da carta constitu
cional, que um rei magnanimo nos outorgára, quando a traição mais crua, de pe
quenos que somos, a nada nos quiz tornar. 

Eramos pob1·es, não ha duvida, e mais pobres ficámos com a emjgração dos 
capitaes para f6ra elo reino, com as perseguições, .com as invasões, com a rebel
dia. Campos talados, povoações devastadas, yjllas queimadas, cidades saqueadas, 
a agricultm·a em abandono, o commercio aniqtúlado, e, :finalmente, todos os hor
rõres da guerra civjl, com o desmembramento da monarchia., ois-aqui os primeiros 
fructos da usurpação. · ~ · 

Mal povoado se achava o nosso paiz, mas 'leis protectoras, a segurança inclivi
dual e de propriedade, a tolerancia dos cultos e os bens afiançaclos pela carta 
constitLlciortal, convidavam o viajante indagador a gosar de um clima benefico, de 
um céu puro e sereno, e a estabelecer-se em nossos lares, augmentando nossos re; 
cursos. A tyranuia, porém, que hoje os despovoa, offerece nos foragidos lusos aviso 
proveitoso ao estrangeiro para que não visite um paiz onde se p er segue a fideli
dade, oncle a honra é crime, o talento titulo n egativo e o amor elo trabalho inno-
vação perigosa. · 

Mas se a falta de povoação era já um gral'l;cle mal, muito peior se torna a falta 
ele educacão. · 

Falho; nos achavamos n'este ramo, posto que tính amos, proporcionalmente 
para nossa pçquenez, numero consideravel de homens de bom saber. Estes, porém, 
desappareceram ele Portugal depois elos ultimos acontecimentos políticos ou estão 
habitando lugubres masmorras . Emquanto essa é a sorte mesquinha de nossos sa
bias e elos homens de talento, que meios t em adaptado a facç;1o usurpadora para 
illustrar o povo? Os mais horrorosos, por certo! Procurou promover delações, eri· 
gir em systema a espionag·em, armar os assassinos, talar juramentos, desprezar a 
hom·a, propagar a immoralidade e premiaT o vicio e a traição ! F altam hoj e os 
mesquinhos restos elos costt1mes, que uma servidão contínua aincla não havia po
dido perverter; falta a religião, que a traição e o fanatismo ensinam agora a des
prezar; falta o espírito de nacionalic1acle, que o egoísmo geral absorveu de todo. 
Sem costumes, sem r eligião, sem espírito nacional! Triste estaclo, mísero povo que 
a tanto chega ! 

Não sobrecarregâmos por certo o quadro, nem exager âmos . Mui longe está 
elle da r ealidade ; mas, ainda terrível, como J?Urece, não é assustador para a fac·. 
ção usurpadora, qne, sedenta de sangue, quer dominar sobre um montão de ruínas 
e ele caclaveres . Porém, supponhamos por um momento que a usurpa9ão vinga e 
!]Ue o exercito leal é obrigado a ceder ao mm1ero; quaes podem ser os r esultados 
de simübante triumpho? Olharão as potencias europêas, qüe tanto trabalharam 
nos diversos congressos, e mui particularmente no elo Vi enna, para estab elecer os 
direitos da logit imiclade e acabar com os pr inci pios anti-sociaes ; olhar ão, dizemos, 
com indifferença para o acto da mais vergonhosa usurpação e da mais co nsurru:nada
traição de que offerece memoria. a historia dos crimes humanos? Não, não é pos
sível. Toclas as monarchias do universo têem interesse immediato em desapprovar 
similhante acto, que não pócle jamais sex aclmittido, sem abalar pelos p rqprios fun
damentos todos os thronos. 

Reconhecendo-se este funesto principio, q ne importa o mesmo que dizer aon,de 
existe a força existo o direito, ver-sc-ha em breve em combustão geral todo o orbe 
ciyjlisado . A H espanha, a França, a Russia, a Suecia, a Austria e até a propria 
Inglaterra, terão tudo que reQeiar de interesses Ol)postos, ele partidos sempre álerta, 
que espreitam occasião favoravel para dominar, dos descontentes que os engrossam 
e dos innovadores ousados. Bem depr essa irão abrigaa·-so a esse perigoso ant emu
ral, que ao desabar eleve em sua quéda esmagar quantos tiverem tido a fraqu_e7,a 
de transigir com os im'm.utaveis princípios da legitimidade. 

Mas demos ainda de barato que as potencias continentaes querem r econhecer 
D. Miguel nsurpador, segundo talvez assim o tenha assegurado para Lisboa per
sonagem eminente cl'este paiz; melhora com esse Teconhecimento a sorte ele Por
tugal? Com · uma muito má aclministração ele fazenda, quasi sem agricultm-a e ne
nhuma industria, Portugal não subsiste senão por esse pequeno commercio quo faz 
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com o Bra.:zil c com as suas possessões do ultramar. Esta ming·uada subsistencia 
cessa no mesmo momento que ao conhecimento do senhor D . P edr o chegar a no
ticia ela usurpação. Bloqueio rigoroso , confisco elas propriedades portuguezas no 
Brazil, serào os primeiros resultados; e apoz el' este§, a separação das possessões 
ultramarinas, que de )?ortugal só poclem esperar governadores para as roubar e 
oppr imir. Estas, cogitando dos seus interesses, unir-se-hão ,·como é n atural, ao im 
perio brazileir o, que as convida com uma adminisb:ação sabia e justa, presiclida 
por um soberano magnanimo e emprehendedor. 

Eis Por tugal isolado, com uma população enferma e desmoralisada, com uma 
alluvião de empregados, com um exercito monsh·uoso, com um corpo de magis
tratura colossal e com um numero de abutres cevados no charco immundo dos 
abusos que lhe hão ele devorar as entranhas ; eil-o entr egue a seus quasi nullos 
r ecm·sos, vendo fecha r toda a saída para sens apoucaclos artefactos naoionaes, es
tancar as fontes ele algum r endimento publico, desertar quantos estrangeiros ali 
consumiam seus cabedaes e e1rugrar os capitalistas com todas as suas r iquezas . 
A miser ia cobrirá aquelle malfadado paiz, e a plebe, cuj as mãos foram pela trai
ção armadas para derramar sangue innocente, voltará em breve, exasperada pela 
indigencia e conhecendo o engano, seus punhaes contra aquelles mesmos que lh'os 
c?nfiaram . Uma revolução sanguinaria e espantosa será, o res1.titado ela traição, e 
a1 então elo govemo e dos funccionarios que se ser vir am ela canalha par a sustentar 
seu plano ominoso! ElJ.es serão sem remeclio os primeiros sacrificados, e P ortugal 
verá occupar suas fortalezas por forças estranhas, para r estituírem a tr anquilli-
dade ao paiz e o throno a seu legitimo monarcha. · 

Tornâmos a dizel-o, não é este o sec1.tio em que as usmpações vingam . Napo
leão BnonapaTte, com todo o seu talento militar, com an:etacle da Europa acm·vada 
ao seu poderio, e á frente ele um exercito o mais numeroso e aguerrido, que tem 
saído a campo n'este seculo, teve ele cecler terreno aos pr incípios ela legitimidade, 
e o throno da F rança aos Bombons, a quem a r evolução o havia t irado. Este 
exemplo não deve ser perdido para a geração pr esente e pócle servir ele pr ovei
tosa lição aos que ignaros vão, cegos pelo fmor , manietad0s ao carr o triumphal 
da usurpação . O fim funesto do mesmo Napoleão, que sem disputa foi o maior 
homem do seu secttio, parece dizer-lhes: « Q1.wcl 1·egmtrn est, ctti pa1·atct non sit in
jm·ia, et p1·octtlcatio1 et dorninus, et ccwnifex? Nec ista inte?"Vallis clivisct1 sed ho1·ce 
momenturn intm·est inte1· solium et aliena gemwll . (Seneca.) 

Ao concluirmos este ultimo capitulo tirar emos por conclusão de tudo quanto 
havemos expendiclo : 

1.0 Que a usm·pação não póde vingar , a inda quando se consiga suffocar mo-
mentaneamente em Portugal o brado da fidelidade; · 

2 .0 Que o senhQr D . Pedro IV é o legitimo rei . ele Por tugal, pelo clireito ele 
successão e pelas leis fundamenta os ela monarchia; 

3 .0 Que a carta nfto podia ser abolida pelo infante D . lVIiguel ; 
4 .0 Que todos os actos elos tres estados são nu.llos, porque sua convocação é 

illegal e revolucionaria, arrogando-se a decisão de mna questão qu e está fóra elo 
seu alcance ; 

5 . 0 Qne o proceclimimto do senado da camara o constitue rebelcle , ·traiclor e 
perjuro, e como tal réu de lesa-magestacle ele primeira cabeça; 

· 6 .0 Qtte a verificação dos projectos da facção trará comsigo a desmembração 
elo reino e a sua total ruina. 

Se a este quadro· poclessemos ajuntar algum r aciocínio, que chegasse aos ou
vidos dos facciosos , clir-lhes-íamos : «Attentae, monstros, que cavaes a ruina da 
vossa patria, fomentando a guerra civil entre irmãos ! A ttentae aonde ides despe-. 
nhar o ídolo que exaltaste! Vêcle que nenhum monarcha pôde consolidar o seu po
der, nem reinar tranquillo, sem conforma.r-se com as opiniões elo seu secttlo. Não 
offer ece a histor ia 1.un só exemplo que desminta esta ob servação . Os soberanos 
verdadeiramente grandes foram aquelles que conher er am o espírito ela epocha em 
qu~ '7viam e cederam ao impul ·o do seu seculo . Ao contrario, os que pro~maram 
res1stír á opinião, tiveram reinados debeis, agitados e desastrosos. Seus trmmphos 
sobre as icléas que quizeram suffocar foram sempre ephemeros1 e por fim o cspi-
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rito do seculo ficou vencedor, por mais desigual que no principio fosse a h1eta. 
Não são os sycophantas- qttem governam o mundo, sã.o as idéas e a opinião geral 
d e cncla epocha. Esta opinião é a rainha do munclo, e seu imper io não póde d es
tru ir-se. Para a formar demanda grande saber; para a dirigir basta prudencia e 
vontade ; desprezai-a, presuppõe depravação de costumes, mas querer r esistir á 
sua torrente mostra loucura r ematada ou exaspero. Foi ella quem á voz de um 
pequeno numero el e lavrador es trouxe a liberdade da republi.ca helvetica e a de 
fendeu contra o poder formidavel da Austria . F oi ella quem inspirou a uns pou
cos de marinheiros infelizes o desejo ele sàcudir o jugo ele F ilippe II, e a que por 
fim arrancou a Hollancla ás suas poderosas mãos . Foi ella quem por duas vezes 
precipitou os Stuarts elo throno, em que queriam r einar por um modo que ella 
desapprovava. A opinião fez succumbir a Grau-Bretanha na sua lucta contra a 
indepeucl eucia dos Estados Uniclos . A opinião fez t riumphar a França contra a 
co ali são da Emopa inteira. A opinião fez descer do throno Napoleão e tornou a 
F rança de monarchia absoluta em monarchia constit ucional. A opinião é a que ha 
de salvar a Hespanha, clanclo-lhc uma carta constitucional, e é ella, finalmente, 
quem ha de r~stitnir Portug·al ao seu legitimo soberano o senhor D. Pedro IV, 
mantendo-lhe firmes as instituições que em sua alta sabedoria lhe outorgou, c que 
são a unica t~:l.bua de sâlvação d'aquelle desgraçado r eino, digno por tantos títulos 
de melhor sorte {. '> 

Nenhum elos escriptos acima expostos conseguiu convencer ou serenar o éspi
rito dos p ovos ; pelo contTario, a lucta continuou com a mesma ou maior insist en
cia, não obstante a sorte das armas mostrar-se favoravel aos ab solutistas, e muitos 
desviaram-se do campo dos princípios para só cuidarem ele oelios e vÍJ.lgt1llças pes· 
soaes. Stlbsequentes documentos mostram qttanto é exacta esta asserção . 

O.fficio 

{Exlrarlo do 11.0 9 confidencial) 

.. . N'estes m eus supracitados officios informei a. v . ex. a do qtw diziam aqui 
os membros das clifferentes potencias, relativamente ao r econheciment o de sua ma
gestaele, e hontem esteve commigo o Royer, ministro da Prussia em P01·tugal, o 
qual vindo ele casa· ele la F erronays e de algtms diplomaticos, me vinha communi
car confidencialmente ser a opini ão de todos o casamento com a scnhol'a D. Maria 
da Gloria, como meio mais prompto do reconhecimento . Não me compete a mim 
n'este caso mais do que informar a v . ex.a do que sei, por ser isto matcria pura
mente da escolha de sua magestade; não tenho, porém, avançaclo nunca sobre 
este objecto opinião minha ou do meu governo, por não ter sobre isto, como v. ex. a 

sabe, instrncções algumas . 
Hontem ftlÍ procurar lord Stuard, que chegou ha poucos dias , mas não o achei ; 

o visconde de Asseca me diz de Londres que elle é a nosso favor . O ministerio 
de H espanha, ao menos pelas opiniões do seu encarregaclo aqui, ]Jarece tambem 
ser-nos favoravel, assim como a Prussia e Sardenha; o ministro francez, não ob
stante mr. Neuville, ha de seguir a marcha do gabinete inglez, o qual, p ela in
fluencia de W ellington, parece muito seguir a nossa causa. 

Pó ele v . ex." t er a certeza de que eu hei el e fazer por penetrar o modo de pen-

1 Reprodu cção da obra Who 1:s the le,qitimale lcing of Pm·llt,qal ? A-1Jo?"tnguese qltestion, Sltb 
mitted to impa?·lial men. By P. Midosi. Edward Nettleton, pri.ntcr t o bis royal higbncss t he duke 
of Clarence, \IVhimple street, Plymouth, 1829. 4.0 ele v - 91 paginas, alem da elo ante-ros to. Co
meça com um a carta. To the 1·i_qht honorable lonl Hollancl, assignada por P. Miclosi; no fim lê -se 
«Plymouth, 28th january, 1829, e a ind icação elo nome ela imprensa. 

Da edição ern portuguez existe na bibliotheca nacional clõ Lisboa um ex mplar , que a pag . 2 
tem a seguinte declaração : "Este escripto, ge ralmente attribuiclo a Paulo Miclosi Senior, é obra 
de J osé l\{ru·i a da Costa e Sil va, e não cl'aquelle, qtle apeuas lhe fez <Llgumas leves a lterações.
Plymouth, 30 ele dezembro de 1828. =Jacinto da Silv" 1l1engo, . Os distinctos bibliographos 
Jorge Cesar de Figaniere e Innocencio FranciHco ela Si lva não fazem, porém, a menor r cferen
cia a similhante r espeito, considerando como auctor dos dois OlJuscnlos o individuo designado 
no frontispício elo primeiro, nem. é de presumir que, no cqso contrario, Costa e Silva ou os seus 
biographos deixassem correr isto á r evelia. 
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sar de todos, e aproveitarei todos os meios ele fazer chegar ao conhecimento-de 
v. ex . a as mais miudas infm·maçõcs. Os meus argumentos a favor dos direitos ele 
sua magestade, ninguem ac1ui m'os tem podido combater; tenho demonstrado que o 
go,e1110 portngL1ez em nada contribu,iu para as representações das camaras, que 
sempre r epelliu as acclamações populares, e que sua magestade unicamente o que 
fez foi entr egar a questão da sm:cessão ao competente tribtmal portt1gnez, os tres 
estados; que elles tinham decidido que era s11a magestacle o herdeiro elo senhor 
D. João \IJ, e n'este ponto me tenho servido ele todos os argumentos que com 
v. ex. a concordei em nossas conferencias; e tendo-me argumentado que o senhor 
D . Pedro tinha o direito no momento da morte ele seu pae, tenho respondido que 
eu não admitio esse principio, mas que, aclmittinclo-o sómente ele hypotheses, n'esse 
mesmo caso os direitos elo senhor D. lVIiguel eram tambem incontestaveis, porque 
todos os reis têem o clireito ele abdicar e ceder elos seus direitos, mas nenhum rei 
na Emopa tem o clireito ele nomear o seu successor . Quando, pois, o rei abclica, 
a nação vae bt1scar o successor que está marcado na sua lei fundamental ele sue
cessão; ora este é o senhor D. lVIiguel, pela nossa lei nmelamental. Portanto, ainda 
dado o caso de ao senhor D. Pedro pertencer a corôa, no momento da morte de 
seu pae, não tinha elle o direito ele nomear o seu successor, e nunca, portanto, 
a senhora 'b. Maria ch Gloria podia ser rainha de P01·tugal. Em, pois, mesmo 
n'aquelle caso o senhor D . l\'liguel, filho segundo do senhor D . João VI, a quem 
a c01·ôa }Jertencia. T enho tido o gosto de ninguem me responder a estes m·gumen
tos, e digo a v . ex . a que a maior parte dl).s potencias, ao menos aqui os seus re
presentantes, estão d'isto convenciclas . 
• • • o ••• o ••••• o o • ••••• o ••••••• o. o o • • o . o o o ••• ••• • o. o • • ••••• o •••••••••• 

Deus guarde a v. ex . a Paris, em 27 ele julho ele 1828. ___: 111. mo e ex. mo sr. vis
conde ele Santarem. = Conde da Ponte. 

Officio 

[N. 0 11 cou fidcucial ) 

m.mo e ex:. mo sr.-Depois dos ultimas o:fficios que a v. ex. a dirigi, n .os 9 e 10 
reservados, tenho desenvolvido com toda a energia os princípios do nosso direito 
perante os membros elo corpo diplomatico, e posso certificar a v . ex.a que estão 
a maior parte cl'elles convencidos, pelas rasões que lhes tenho exposto, elos direi
tos ele sua magestacle el-rei nosso senhor. 

Sendo, porém, hoje dia ele correio, assentei, para dar mais recentes informa
ções a v . ex.a, ir houtem ver alguns, e tive conferencias com o mmcio, o embai
xador ela Sardenha, o embaixador ele Inglaterra e ela Russia, e posso dizer a v . ex. a 
o modo de ver os nossos negocias por cada um d'elles em particular. 

O nuncio está contentissimo com o que entre nós se _tem passado; ju!ga, _po
rém, que o negocio do casamento é um meio político necessario. 

O embaixador de Inglaterra, lord Stuanl, tambem me fallou no mesmo sen
tido, acrescentando que eu poclia segurar ao meu governo c1ue elle pessoalmente 
muito se interessava no que tinha acontecido em Portugal, que seguramente ap
provava o chamamento das côrtes, tanto mais que elle, quando esteve no Brazil, 
tinha pedido ao imperador qt1e não desse a carta a Portugal, mas que chamasse 
as antigas côrtes; que tendo todo o munclo supposto que era elle quem tinha acon
selhado o imperador a dar a constituição, era j.sso idéa que lhe não passava, e que 
portanto havia de contribuir hoje, e mtúto, para a cousolidação do actual systema; 
que entretanto a Inglaterra, emquanto não tivesse resposta elo Brazil, não podia, 
relativamente a nós, fazer por agora nada. 

O embaixador de Sardenha está perfeitamente convencido ele que é a sua ma
gestade o senhor D. Miguel a quem pertence a corôa, uma vez que em Portugal 
de facto e direito publico assim o decidimos . 

~ linguagem franca e clara que a nosso respeito expendeu o embaixador da 
Russ1a, Pozzo di Borgo, depois que eu lhe expuz os clireitos ele sua magestade, 
é seguramente interessante. 

Disse-me o embaixador que, sendo as cousas como eu lhe dizia, ·elle igualmente, 



46 

se fosse portnguez, tinha feito o que nós :fizemos ; que a inclepenclcnci::1 cb Portu
gal era precisa á Enropa, e o socego c trânquilliclac1c nossa, influindo sobre a 
Hespanha, iTifluia logo sobr e o r esto ela Em·opa; que a espada tinha decidido de 
facto a questão, e que alem cl 'isso tinhamol-a decidido por nossas leis funclamen
taes ; que era, portanto, inquestionavel o direito ele sua IDagestacle o senhor D. ~{i 
gual; que a Emopa, porém, tendo, b em ou mal, reconhecido outro.· direitos, não 
pouia de r epente mudar de systema; que do governo de Portugal dependia a maior 
ou menor brevidade para o seu reconhecimento; qu~ eu bem sabia o que os jor
naes inglezes e francezes diziam contra SLla magestade e seu governo; que para 
desmentir isto era preciso obrar em sentido contrario, portanto €lle me aconse
lhava que houvesse em Portugal muita moderação; que os castigos fossem os ne
cessarios, mas que não se mostrasse espírito ele vingança nas punições, que estas 
se limitassem aos verdadeiros chefes cl.a revolta elo Porto e aos que mais a tives
sem animado . Rogava-me mais, que o governo de Portugal :fizesse quanto antes 
uma declaração, em que demonstrasse que sua magestade muito sentia a saída elos 
ministros das outras potencias, mas que, não obstante isso, Pol'tngal continuava a 
olhar todas como suas al liaclas e am-igas, e a olhar como existentes os tratados de 
amisade e alliança a que Portugal com ellas se acha ligado . 

·Pozza di Borgo concluiu fazei).clo votos pelo prospero r einado ele sua mages
tadc, e segurando qlle a marcha que elle indicava era a neccssa.ria para em pou
cos mezes t udo se concluir. 

Posso segnrar a v . ex .a que eu tenho desenvolvido a materia ele maneira que 
j{t ninguem duvícla elos direitos de sua magestade; quanto ao negocio elo ca:samen
to, tanto eu como o visconc1e de Asseca temos fugido quanto podemos ele entrar 
na questão . Entretanto eu, quando se me fallou hontem n'isso, sempre avancei 
que essa matcria era alheia elos c1ireitos de sua magestacle, os quaes, como cu cle-
1uonstrava, eratu incontestaveis . 

Uma expedição pàra a Morêa de dezoito mil francezcs vae partir em breve, 
sendo o seu commandante o general Maison. . 

O -yisconcle de Canellas vae partir cl'aqui para Li sboa em p oucos di as. Ao fe-
char este, r ecebo os officios re;;et·vados de v . ex .a n .os 2 c 4. . 

Deus guarde a v. ex . a París, em 30 ele julho de 1828. - IJl.rno e cx."'0 sr. 
visconde de Santarom. = Conde ela Ponte. 

O :ffi.cio 

(N.<> 5- exlraclu) 

. . . A tropa que entrou· por Galliza cli.zem. ser trcs a quatro mil homens ; 
parte cl'esta gente tem r eg-ressado novamente a Portugal, excepto officiacs, que 
partiram para cliffcrcntes clepositos, inteiramente divididos elos soldados, o q LlC deu 
logar a uma nota; o encarregado el e negocios c1c Inglatena. dirigiu uma nota ·a 
este governo,· notando ser pouco tempo um mcz JHtra ·cstarem em Hesp~nha as 
tropas rebeldes ; entretanto procura facilitar-lhes transporte por mar para o-fliciaes 
e mais pessoas compromettidas . 

Os realistas vão marchando elos depositas conforme as ordens estabcleci
cla.s pelo real clecrcto de sua magestacle catholica de 15, elo qual remetto co
pia. 

Tendo recebido r esposta dos consules qtle esuto debaixo ela clirecção cl'csta le
gação, todos r econhecem sua magestadc o senhor D. lVliguel como rei ele Portu
gal, excepto o ele Barcelona, que, pela copia que tenho a honra ele levar ao co
nhecimento ele v . ex.a, par ece querer ganhar tempo, e aqui não gosa do melhor 
credito . V . ex .a determinará o que eleva fazer a este respeito . 
• • • • • • o • • ••• • •• ~ •••• o o •••• • • • •• o • ••• •• • • • • o • o •• o • o •• •• • •••• • • • ••••• 

Lima teve ha dias uma conferencia ele Salmon, em que lhe pediu explicação 
ela r esposta que lhe tinha dirigido, o qlle Salmon fez, dizendo-lhe que o governo 
de sua magestade catholica tinha-se limitado a responder p.~e fiwva intein~do; mas 
como ellc Lima não se contentava com esta resposta, ll1e dizia. agora que não era 
já r econhecido nem admittido nas audiencias elo estylo. 
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Deus gua.rcle a v . ex. a lVIam·id, 30 ele J ulho de 1828. - ntmo e ex. mo SI'. VlS

concl e ele Santa rem. = Concle dct Figuevra i _ 

Decreto 

Tendo cheg_ado á minha real presença varias r epresentações de diversas au
ctoridades militares, ecclesiasticas e civis, mostJ:ando que, não obstante as ordens 
e . mais providencias dadas para desarmar as guerrilhas que se re1.miraD,1 em cle
feza d'esies reinos, têem apparecido ulteriormente homens mal intencionados, ini
migos do socego publico, os quaes, divagando armaclos, atacam os habitantes pa
cificas, maltTatando-os e eommettendo excessos proprios da sua perversidacle, 
pretendendo faze!' reviver os nefandos princípios ele rebelhão e clestn úçâo com 
que a facção militar, que r ebentou na cidade elo Porto em o dia 16 de maio elo 
corrente anuo, assolou as províncias do norte; e exigindo imperiosamente tão ~ri
minosos proceclimentos medidas promptas e energicas, que ponham termo a simi
lhantes desordens e restituam o socego e t ranq1.úllidade aos povos d' estes r einos, 
livrancl o-os de tão detestaveis inimigos : sou servido ordenar sej am pr esos por qual
quer auctoridade militar ou civil todos os que se encontJ·arem armados commet
tendo actos de hostilidade, e logo enviados aos generaes das províncias em que 
f01:em captm·ados, os quaes farão julgar estes réus summarissimamente em uma 
commissão para e te fim composta d'elle general, como presidente, elE} tres magis
trados ele maior predicamento, dos que se acharem-mais proximos elo quartel ge
neral ela província, e bem assim de tr es officiaes militares dos mais g raduados, 
que estiverem no quartel general, servindo ele auditor e relator dos processos um 
dos sobreditos magistrados que maÍOl' predicamento tiver , para que esta commis
são, assim formada, sentenceie por quatro votos conf01·mes, deciclindo o presiden
te, no caso ele empate, breve e summariamente todos os 1:éns, sem excepção ele 
estado ou· condição, que s.e houverem constitl.úclo culpados ele tão execr anclos cle
lictos, applicando-lhes a pena de mor te, sendo n1.zilaaos, a qual se executará no 
preciso termo de tres dias depois de proferida a sentença e intimada a pena; e 
impondo-lhes tambem a de confiscação de bens e outras, estabelecidas na Ol'dena
ção do livro v, titulo vr, e carta de lei de 3 de agosto de 1770, a que estão su
j eitos ; e quando as provas da culpabilidade não forem bastantemente liquidas para 
se impor ao::; r éus a pena ultima, a commissão remetterá os processos á alçada 
CI·eada pela carta regia de 14 elo corrente julho, para abi serem julgados como 
for ele -direito . Os mesmos generaes clarão conta, pelo ministerio da guerra, das 
prisões e ~xecuções feitas em cumprimento d'esta minha real determinação, a qual 
começará a ter vigor tres dias depois de promulgada nas comarcas, a effeito elas 
communicações dos gener aes aos corregedores d'ellas . 

O conde do Rio Pardo, do meu conselho, ministro e secretario de estado dos 
negocias da guerra,- assim o faça executar. Palacio de Nossa Senhora da Aj\lda, 
em 31 de julho de 1828. = (Com a rub1·ica de sua magestade el-rei nosso senhor .) 

Ofticio 

ru .mo e ex . mo sr. -Aproveito a occas1ao segura da partida do marquez ele 
L oulé para accusar a recepção dos dois officios que v . ex. • me dirigiu em 25 elo 
corr ente, acompanhando outros dois officios para o encarreg·ado de negocias de 
sua magestade _em Madrid, e mna carta ele v . ex.a_para o barão H yde ele Neuville. 

1 Alguns elos subsequeutes officios cl'este diplomata offerecem pouco interesse, mas no u.• 7, 
de õ de agosto, diz: " . . . Bem informado, tenho a honra ele levar ao conhecimento de v . ex.•, 
p_ru;a ser presente a sua magestade el-rei nosso senhor, o que segue: Quando chegou aqui a no
tiCla da revolução da cidade do Porto, se occupou o conselho de ministros e o de estado e~ pro
por as providencias que se deviam tomm·, e, entre outras, foi que se formasse um exercito de 
obser vação na fronteira de Portugal , e que se nomeasse ·um general de toda a confiança pm·~ o 
co=andm·. Logo se pozeram em marcha alguns coTpos para Badajoz, Salaruanca e Yallaclohcl; 
porém já se ~andou suspender a marcha de outros corpos, e não é ele temer ela boa fé d'estc go
verno_.?' res~eito de Portugal; e serei mais extenso só sobre este assumpto quando se offerecer 
occasmo ma1s segura . . . , 



48 

Já em consequoncia da reoommendação do sr. _visconde de Itabayana, ou ti
nha confer enciado com mr. ele la Fenonays ácorca elas :fieis tropas portuguczas 
que, depois ela. catastrophc elo _ Porto, podcr n.m abrir-se caminho até Hespanba. 
Sinto dizer a v. ex. a que encontro este ministro muito menos di ·posto do que eu 
esperava a chamar a attenção do seu governo sobre a infeliz ' posição elas sobre
ditas tropas, illuclinclo quanto pôcle a minha 'proposição ele se p1:ocurar decidir a 
côrte de Madrid a deixar embarcar aquelles lea.es IJOrtuguezes para qualquer ponto 
fóra elo .territorio hcspanhol. Mr. ele la Ferronays funda-se, para r epellir os meus 
argumentos, na these geral de que o governo franccz, depois de haver cumprido 
a sua promessa de suspender totalmente as suas relações com Portugal, logo que 
o senhor i11fante D. Miguel se declarasse rei, não está ligacTo a dar mais passo al
gum sobre a nossa questão, até que constem na Europa as resoluções ele sua ma
gestade o senhor D . Pedro IV. Comtuclo, pelo que toca á sorte elas nossas tropas 
em H espanha, o conde de la Ferronays me assegurou q'uc cllas têcm sido hem 
acolhidas e snppriclas ele todos os meios necesmrios, não havendo indicio algum 
ele que o governo hespanhol, ou os seus delegados, adaptassem contra as m esmas 
tropas medidas violentas c contrarias aos direitos da hospitalidade. Pelo que res
peita ao embarque indicado, mr. de la Ferronays julga que a Hespanha 'con
sentirá n'isso sem a menor difficuldadc, comtanto que aquellas tropas saissem 
desarmadas e partissem para qualquer ponto fóra elo nosso territorio. Lembrei 
então ao djto conde se o seu governo permittü·ia em que ellas viessem para um 
ponto da fronteira ele França, para ali ficarem em de}JOsito até nova determina
ção, ao que me r espondeu que nfio julgava que el-r ei seu amo C'.onviesse n'esta 
minha icléa. 

Finalmente, na ultima conferencia que tive com mr. de la Ferronays, pedi
lhe licença para lhe elirigir uma nota sobre este importante assumpto, e então ~lle 
me declarou que não lhe parecia conveniente esté passo, porquanto depois da saída 
da m issfio franccza de Lisboa, eu não poclia ser mais consicleraSJ.o n'esta .éôrte com 
o caracter ele encarregado ele negocias, e que consequentementc as minhas func
çõcs aqui deviam hoje ser r eputadas como officiosas e não o.fficiaesJ e tão sómente 
com o fim ele proteger os interesses dos meus compatriotas, e que era em atten
ção a este poderoso motivo que elle concle me não cscrevêra, dando por acabadas 
todas a s minhas relações n'esta côrte, bem como haviam declarado os outros go
vernos aos r epresentantes portuguezes qu e tinham seguido a mesma vereda que 
cu segu i. Não obstante est:l explícita declaraçlio elo conde ele la F erronays; não 
tenho cessado ele clemonstrar-lhe as tristes consequcncias que elevem r esultar para 
a ordem de successão aos l egitimas soberanos, tolerando-se a escandalosa nsurpa
çfio da corôa ele Portugal, sendo isto um terrível precedente, que tanto convern 
precaver em interesse elos reis e elos povos. Mr. de la Fcrronays, por mais justas 
que lhe pareçum as mi11has observações, t ermina sempre declarando que o seu ' 
governo não deseja intervir mais nos negocias de Portugal sem primeiro haverem. 
d1cgado as ordens elo senhor D. Pedro IV. 

Entregando depois a carta de v . ex. a a mr. ele Neuville, achei este ministro 
muito mais favoravcl á nossa causa, e depois de ler com muita attcnção a carta 
de v. ex. a, me cli(>se que mlúto approvava a idéa de salvar tantos individuas que, 
só por se haverem conservado fi eis ao seu jm·amcnto e ao legitimo rei, se tor
navam recommendaveis a todos os governos ela Europa . Tambem me elelÍ a espe
rança de que a Hespanha não se opporá. á saída elos no ssos solclaclos, mas que, 
não obstante, ia tratar com os seus collegas para qne se fallasse n 'este senticlo ao 
ministro hespanhol. 

P erguntou-me depois para que porto queríamos nós embarcar as mesmas tro
pas, sendo elle ele. par ecer que Re mandassem para Inglaterra, caso esse governo 
assim o permittisse. Responcli a nu·. de Neuville, que por ora n fi.o sabia qL1al fosse 
a intenção ele v . ex. a a este respeito, mas que na minha opinião particular o porto 
ela Macleira·1 me parecia o mais conveniente para o desembarque, 11elo motivo de ali 

1 Os principaes documentos relativo, a esta ill1a vão em capitulo especial, subordinando- os 
a um extenso relatorio do governador José Lucio 'l'ravassos Valclez, para melhor intelligcncin 
elo seu conteúdo, embora fique pretedda a ordem cbronologiea. 
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se r econhecer ainda a. auctoriclade leg-itima lo senhor D . Pedro 1 V, c em ultimo caso 
para um porto de Inglaicn·a, como s. ex." lembrava·. :iUa.s in sisti que o ponto es
sencial era haver quanto antes a certeza de que o governo hespanhol consentia 
na saída das r eferidas tropas, porque o mais ficava por nossa conta. :i\Ir. ele N eu
'ille repetiu-me cntãô que ía tratar d'estc obj ecto com os seus collegas, e que me 
daria quanto antes conta elo que tivesse passado com elles . Peclitl-me depois que 
certificasse a v . ex ." que com muita satisfação recebia a sua corresponclencia e 
entraria em materia sobre os negocios ele Port ugal, em cujo bom exito muito se 
interessa,-a. 

Em geral posso assegurar a v . ex ." que mr . de Neunlle está mui disposto 
a animar o seu governo a não reconhecer a usurpação elo senhor infante á corôa 
ele seu augusto irmão, e para se r esalvar os d ireitos ele sua magestacle a r ainha 
D. Ia r ia li; e, segundo a inflLlencia que est e ministro hoj-e exerce, tanto nas ele
cisões cio ministerio, como na opinião publica, espero que elle poderá dar mna boa 
direcçào ás vistas do go,-erno francez em favor ela legitima causa de Portugal, 
procurando tornar-nos favoraveis os outros membros d'este ministerio . 

EspeTo, poi s, pela resposta prometticla de ror. ele Neuville, para transmittir 
depois os officios ele v . ex." a J osé Guilherme Lima, acrescentando-lhe as ex
plicações sobre as intenções d'este governo ácerca da negociação que v . ex ." nos 
incumbe. 

Rcmetto a v. ex.• a copia da r esposta que o ministerio hcspanhol fez á nota 
do dito Lima, quanJo elle declarou haver cessado as suas ftmcçõcs com o go verno 
ele facto de Lisboa. 

Com effeito entraram na Galliza cinco mil homens elas tropas elo Porto, tendo 
previamente deposto as armas; segtmdo me asseguram, foram divididas as mes 
mas tropas em tr es classes : 1. a, officiaes ; 2. a, officiaes inferiores; 3. ", soldados, 
e enviados para os depositos que se estn.belecem em Lugo, 1\lonfor te e Sarrin., 
commandaclos por officiaes hespanhoes. 

Com bastante magua minha devo participar a v . ex . a que o addido José Igna
cio da Cl1llha Candido veiu declarar-me que considerando como válida e legal a 
r esolução da convocação dos tres estados em Lisboa, tinha escripto ao visconde 
de Santarem, remettendo-lhe a sua profissão ele lealdade e vassallagcm ao senhor 
infante D . :Miguel como rei ele Por tugal. · 

Deus guarde a v. ex .a Paris, 31 ele j ulho ele 1828. ~ lll . mo e ex. mo sr. mar
qnez ele Palmella. = Nuno B a?'bosa de Figueiredo. 

Resposta o. que se r efere o officio supra 

I\luy seí'i01· mio. ~Tengo el honor de participar a v . s.a que el r ey roi amo 
ha quedado entcraclo del conteniclo de la nota que v . s .a se servió dirijirme con 
fecha de 9 clel corrente, eu que con motivo ele las ocurrencias de Portugal mani
festaba v . s. a creerse obligaclo á suspender sus r elaciones con el gobierno actual 
ele aquel pays, y esperar se le continuaria reconocienclo como encargado de ne
gocias ele su majestad el seõor D. Pedro IV. Por lo que hace a esta indicacion, 
su majestad católica no considera eu el dia oporttmo tomar ninguna determina· 
cion, hallanclose suspendidas las r elaciones con el gobierno portugués, á conse
quencia de una comtmicacion hecha por el encargado de negocios de sn majestad 
eu Lisboa. 

Aprovecho esta ocasion, etc., etc. Palacio, 17 ele julio de 1828 .=Mamwl Gon
zalez Salmon. = Sr. D. J osé Guilherme Lima. 

Discurso 1 

Muito alto e poderoso rei e senhor nosso : - A merrê que vossa magestade 
acaba de fazer a estes r einos, assumindo a corôa, conforme as leis funclamcn
taes d'elles dispunham, a fidelidade elos povos supplicava e a salvação publicare-

• 1 Rec!tado por Manuel J osé Maria da Costa e á, vice-secretario da academia real das ?c.ien-
cms de ~tsboa, 9.uando esta corporação foi ad:oittida ;\.presença de O. Miguel para o fchclta.r, 
no pnlacw da Jn'l a, em 1 de 3gosto. 

4 
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queria, sendo, para os que se ennobrecessem do illustre nome }JOrtuguez objectd 
de pleno contentamento, muito mais é para os que têem a singular honra de per
t encer a esta r eal acaclemia. 

Unidos pelo voto de servir desinter essadamente a patria, felicitam-se vendo-a 
r estituida á estabilidade, unico principio da ventura dos estados ; e desvanecem se 
que tão assignalado beneficio seja deviclo a um príncipe que pela sua magnani
midade se tinha dignatlo querer ser seu excelso presidente ; e, ainda mais , quando 
da r eal benevolencia de vossa magestade possuem penhores ela maior estima, ana
lagos á fé com que a nação toda hoje invoca o seu augusto nome_ 

O genio, que nos levou a descobrir e a conquistar o mund o, muito alto e po
deroso senhor, ganhou animo nos felicíssimos dias do senhor D . João I, de boa 
memoria, ao r einado elo qual e em mais ele uma circnmstancia, o de vossa .ma
gestade começa similhante. O paço real foi então academia lmiversal ele todas as 
sciencias, necessarias a tão arduas emprezas; as v rtudes que nos fizeram heroes 
despertaram-se no cuidado que merecia a historia da patria, servindo a severidade 
elo seu exame para alcançarmos a sisuda gravidade portugueza com que fomos 
distinctos; de taes elementos sa:íram os prodígios d' esse r einaclo glorioso, de que 
comtudo uma r ainha celebre (a rainha lzabel de Castella) se não admirava, pois 
os v~a proprios ele um pae r odeado de seus filhos. 

A academia real das sciencias de Lisboa pertence esta recordaçao lisonjeira, 
vendo com vossa magestade r epeticlo seu exemplo. Vossa magestaele será o pae ela 
patria; a Providencia Divina continuará o seu auxilio, c a patria será r estaurada 
á prosperidade de que é susceptível e que tanto merece . T odos os portuguezes o 
desej am, e esta r eal academia com o empenJ10 dos seus desvelos e fadigas. Vossa 
magestade assim ha poT bem avaliai-o e reconhecei o quando se digna deferir-lhe 
a singular graça de quer er acceitar esta pu1·a homenagem elo seu profundo respei
to, acatado r econhecimento, amor e jamais desmentida fidelidade. 

R espos-ta de D . Miguel 

Acceito as 'exp.Yessões ela academia, e r econheço ·os seus bons sentimentos ; .em 
todo o tempo não deixarei perder occasião algtrma ele lhe dar provas seguras ela 
minha especial pr0tecção. 

D ecreto 

Senclo necessario que os bens que tiver em sido ou forem sequestrados aos réus 
p.rommciaclos nas devassas a que m~ndci proceder, pela rebellião que ultimamente 
t eve logar na cidade do Porto e em outros pontos cl'estes meus r einos, e qne fe
lizmente se acha aniquilada; e bem assim ás }Jeswas que sem licença minha se 
têem ausentado para fóra do t erritorio port'uguez, se conservem de maneira que 
possam depois ser entr egues a seus donos, se forem absolvidos nas sentenças 
finaes, sem elles experimentarem prejuízo, a fim de que, sendo julgados inuocen
tes, não soffram, apesar d 'isso, uma pena na perda ou desfalque ele seu patrimo
nio, o que seria evidentemente contrario ás regras a~~ ex acta administração da jus
tiça, que etl sempre quero que se observem; e convindo, para se alcançar este 
importante fim, promover todos os meios pelos quaes se ac·autelem a segtuança e 
boa administração dos mencionados bens: sou se1·viclo por estes ponderosos mo
tivos determinar a similhante respeito o seguinte : 

1 . 0 Os clifferentes ministros territoriaes que tiver em procedido a sequestras elll 
bens existentes nos seus districtos, das pessoas acima referidas, r emetterão d'elles 
copias authenticas ao corregedor da sua r espectiva comarca, o qual, ele accorclo 
com a camara ela terra que é cabeça de comarca, escolherá quatro homens dos 
mais bem r eputados e abonados que ali houver , para depositarias geraeti dos b ens 
comprehendidos n'est es sequestras, os quaes tomarão conta d' ell~s e os adminis
trarão com prudencia e desvelo, procurando a sua segurança e ignalmente a dos 
seus rendimentos. 

2. 0 E stes quatro depositarias, supposto que ficam subsidiariamente afiançados 
pelo corregedor e officiaes ela camara que os escolheram,. deverão, comtnclo, ser 
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abonados por :fianças idoneas, elas quacs se lavrarú termo em um liv1·o que para 
isso haverá na camara. 

3 .0 Poderão os referidos depositarias constitui~· depositarias par ticular es em 
cada uma das telTas da comarca aonde se tiverem veri fi cado os sequestras que 
lhes :ficaram subOTdinados, e pelos c1uaes elles respouderão . 

4. 0 Os corregedores das comarcas deverão fiscalisar que aq uell.es CJ.lHÜro depo
sitarias cumpram os seus deveres ex:actameute, examinando e providenciando so
bre a sua administração, e tomando-lhe.·, quando lhes pareça necessario, contas 
d'ella, e obrigando-os logo, n::t fórma da lei, a ap1~sentnreru qualquer alcance em 
que os achem. 

5. 0 Os corregedores elas comarcas informarão todas as semanas sobre o estado 
d'estas administrações, que devem nscalisar ao clesembargaclor ele aggravos e juiz 
ela corôa da terceira vara, João Baptista Esteves, que para esse effeito sou ser
v ido nomear, e receberão as ordens e instrucções q11e a este respeito elle lbes 
communicar, para as fazer executar pelos quatro depositarias a quem per tencem 
a guarda e administração dos bens sequestrados, o qual desembargador empregará 
a maior diligencia para que os corregedores elas comarcas e os ditos quatro depo
sitarias, que em cada uma haverá, não faltem por maneira alguma ao que lhes é 
r ecommendado, mas antes promovam todos os meios conducentes para a segm·anÇ<'t 
e boa administração elos bens que lhes são entregues. 

6.0 Os depositaria& geraes ele cada uma das comaecas serão obTigaclos a fazer 
entrega elos bens sequestraclos c a pr estarem contas ela sua administração, ou aos 
réus, se forem absolvidos, ou ao :fisco, se os bens fo1·em confiscaclo·s . 

7 . 0 Sou servido auctorisa,r o clito J oão Baptista E steves para elle me propoi' 
t res pessoas, nas quaes concorram as circumstancias necessarias para eu cl'ella;; 
escolher tun::t que sir va ele sel.J. escrivão n'esta commissào ele que o encar rego . 

A mesa do clesembargo elo paço o tenha assim entendido e faça executar, ex
peclinclo as ordens necessarias . Palacio de Nossa Senhora ela Ajuda, em ~ ele agosto 
de 1828. = ( Com· a 1·ubn 'ca de el ·1·ei nosso senho1) 

Dctern"Iin ação 

(Ordem do dia ao exercito em 2 de agos to) 

E l-rei nosso senhor , como commandante em chefe elo exercito, determina que 
os generaes governadores das províncias ela Beira Alta e T raz os Montes organi
sem e ar mem quanto antes os corpos de rnilicias das suas respectivas províncias, 
qnc clesde 1826 se acham desarmados, requisitando os armamentos ele que preci
sarem ao general governador das armas do partido do Porto, a quem sua mages-. 
tacle ordena que os forneça dos depositas existentes n'aquella cidade, logo que ll1e 
forem pedidos pelos r eferidos generaes, tendo a cautela de que todas as armas se
j am do mesmo adarme. 

Offi.c io 

I ll. mo e ex:. mo sr. - Accuso a recepção do officio de v . ex .n n .0 1 da serie os
tensiva, acompanhado elas copias elos decretos de demissão para os empregados 
n'esta côrte que seguiram o exemplo do mH.rquez de Palmella . Igualmente r ecebi 
por Inglaterra os officios para as differentes legações e consules portuguezes, que 
logo enviei aos seus destinos. 

Chegou-me á mão a confidencial ele v. ex.3 n .0 6, accusando a r ecepção elos 
meus officios n .os 4 e 5, ele 2 e 3 ele julho. 

Hoje remetto a v . ex.a o .Moniteu?' em que vem a falia de el-rei ele Inglaterra 
no encerramento elas camaras ; cl 'ella parece poder deduzir-se que o g-overno in
glez não está c1emasiadamente a favor elos nossos negocios, por isso que mostra 
r econhecer os dire itos do imperador elo Brazil ; nias v . ex .n, pela minha corres
pondencia e pela elo visconcl e ele Asseca, póde ver que o ministerio inglez é ele 
todos o que nos é mais favoravel, e que a attenção com os ]Jartidos em Inglaterra 
e as convenções com as outras n::~,ções, não poderiam permittir ao gabinete britan
nico fazer outra qualquer declaração a nosso re.-peito . 
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O Barbosa c mais dernitticlos sei que receberam e abriram os seus officios elo 
demiss~i07 porque tive o cuidado ele lll'os remetter cobrindo com lacre o sêllo real, 
o qual, se elles vissem, não abririam os decretos. Sei tambem que houve confe
rencia entre toclos para saberem o que haviitm ele fazer . Creia v. ex. a que elles 
tentam ainda todos intrig·ar quanto podem, e ele se correspoucleren1 com Ga.meiro 
(por quem são pagos) e Palmella, e que hão ele pôr todos os meios para continuar 
a infame conclucta que tiveram; hoje, porém, estfw desprezados e em parte alguma 
t A • l ~· \ eem cons1c eraçao. 

Sua alteza a senhora infanta D . Anna partiu antes elo hontem para Lonch·es; 
deixou aqui, porém, a SLla família, e dizem que volta em poucos dias . Ouço dizer 
que o objecto da sua jornada é tratar do arranjar dinheiro em Lonclres por lhe 
t er aqui faltado. 

Deus gLlarde a v . ex. a París, 3 ele agosto de 1828. - I ll .1110 c ex."'0 sr. VIS

conde de Santarem. = Concle da Ponte. 

Decreto 

Tendo saido d' estes reinos, depois do meu regresso para ellcs, diversas pes
soas de todas as jerarchias, e achando-se complicadas na rebellião, qtle principiou 
11 a cidade elo Porto em 17 ele maio ultimo, muitas outras, que foram, ou os fau to
res da mesma r ebellião, ou cumplices n'ella, quer seja cl~s que se achavam em 
Portugal, quer das que vieram ele fóra elo reino para o mesmo fim; e senelo in
compatível coin a j ustiça com que quero r eger os meus povos, por uma parte, 
que deixem ele ser castigados, segunelo as leis, aquellcs que . contra ellas têem cle
linquielo, e por outra parte que não haja,_ nas penas applicaclas aos c:ulpaclos, 
aquella gradação que as mesmas leis têcm estabelecido, hei por bem ordenar : 

1.0 Que não haja procedimento algum contra todos aquelles que saíram d'este 
reino com licença ou por ordem minha, emquanto aos que saíram com l icença, du
rarem as licenças que lhes foram concediLlas , e aos que saíram por ordem minha 
eu não for serviclo permittir-Jhcs que voltem para o reino, comtanto, p9rém, que, 
posteriormente á sua saicla cl'cstes r einos, não tenham praticado factos que os tor
nem criminosos. 

2 . 0 Que todos aqnelles que têem saido elo reino sem licenç~ minha, percam, 
em conformidade das leis, pelo moela por que sempre se praticou em casos simi
lhantes, os bens ela corôa e o1·clons elo que forem admini stradores, cuj os rendimen
tos se arrecadarão par a o fi sco r eal, separando-se nos bens ela corôa o quinto, e 
nos elas orelens a clecima e collecta, que devem entrar na junta dos juros elos reaes 
emprestimos, como até aqui; e por morte cl'elles passará a totalidade do r endi
mento dos mesmos bens para a j tmta dos juros, no caso ele não haver n' elles mercê 
de vida ou vielas, porque, havendo-as, é minha vontade que se verifique . 

3 .0 Que a todos aquellcs a quem se provar o crime elo rebellião sejam con
fiscados não só os b ens ela corôa e ordens, mas igualmente todos os outros que 
possuírem, ele qualquer natureza que fo:í·em, arrecadando-se toclos para o fi sco real 
durante suas vielas, no caso ele se lhes não poder impor pena corporal, com a 
mesma separação ele quinto, elecima e collecta ~nclicaela no paragrapho antece
dente, e passando, l)Or sua morte, para a junta elos j uros dos reaes cmprestimos 
os bens da corôa e ordens, e os ele vinculo e fôro para aquelles a qnem perten
cer, segundo a legislação actualmente em vigor. 

O conde da Louzã, D . Diogo, elo meu conselho de estado ministro e secre
tario ele estado dos negocias ela fazenda, presidente elo erario ;.egio e n'clle l0gar 
ten,cnte immecliato á minha real pessoa, o tenha assim entendido c faça executar. 
Palacio ele Nossa Senhora ela Ajucla, em 4 ele agosto ele 1828. =(Com a. ?'Ub?·1:cct 
ele sua mag.estacle el-1·ei nosso senho1·.) · 

O:ffi.cio 

ru.mo e ex. mo sr. -'l'enclo sido aqui popular e tumultuos;:tmcnte acclamado r ei 
de Portugal o senhor infante D. Miguel, e t endo o batalhão ele caçadores n. 0 6, 
que inteTinamente commando, julgado quo a honra do seu caracter e o dever do 
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seu juramento lhe impunham a obrigação de sustentar a todo o custo a auctori
dade do legitimo rei o senhor D . Pedro IV, tomou a deliberação Çl_e dissolver o 
partido rebelde e r estituir esta ilha á devida obeelíencia elo mesmo augusto sobe
rano, o que e:ffectivamente_ executou e ten;t sustentado desde 22 ele junho até hoje . 
O batalhão, sempre firme nos mesmos princípios ele fidelidade ao legitimo monar
cha, que uma vez jm·ou, está determinado a elefendel-o e a perder n 'esta defeza, 
se preciso for, todo o seu sangue ; comtuclo, as circumstancias ela ilha, aonde não 
ha outra alguma. guarnição ele confiança mais elo qne a elo mesmo batalhão, exi
gem que eu, como commanclante cl' este corpo e como governador elo castello ele 
S. João Baptista, ·me dirija a v. ex.a, requerendo-lhe no augusto nome elo senhor 
D . Pedro lV baja ele t omar desde já esta porção elos domínios portuguezes de
baixo da sua alta protecção, a fim ele que ella possa conservar-se na obediencia 
do verclaeleiro soberano, e não ~ej a.m de qualquer maneira sacrificados aquelles 
que á face elo mundo inteiro se têem constituído firmes defensores ela legitimidade 
do mesmo augusto senhor. 

O batalhão 5. 0 ele caçadores tem jm·aclo não empregar suas armas senão 110 

serviço elo senhor D . Pedro, ou seja como rei ele Portugal, cujos direitos defende, 
ou como imperador elo Brazil, se por uma sorte adversa não ficar vi.ctoriosa, como 
deseja e espera a melhor parte da nação, a causa ela legitimidade ele tão magna
cimo imperante; pelo que, entre as medidas que v. ex." se dignar tomar sobre o 
presente importantissimo olJjecto, lhe rogo, e incessantemente supplico a v. ex. a seja 
a primeira: a ele fazer com que alguns vasos de guerra d'essa nação alliada venham 
cruzar n' esta posição, com expressa ordem de executarem as instrucções que, em 
serviço do senhor D. Pedro IV, lhes forem dirigidas pelo governo aqui installado 
para, sustentar a legitip1a auctoriclacle elo mesmo augusto senhor, ou mesmo para 
receber a bordo este batalhão se as circumstancias exig-ir em a sua retirada. 

V . ex.3
, Cl~a sabedoria o mundo respeita e cujo caracter conhecem os verda

deiros portug-uezes, não recusará por certo prestar o seu auxilio-a estes insulanos, 
sendo, como é, o seu fim manter-se em obecliencia ao seu nnico e verdadeiro rei : 
v. ex. a sabe que esta ilha não tem guarnição suffi.ci13nte; v . ex. a conhece a neces
sidade do mais prompto soccorro; v . ex. • pó de, com suas sabias proviclenpias7 i·e
mover todo o temor e todo o risco em que se acham estes habitantes ; portantc, 
em v. ex.a todos confiâmos . 

D eus guarde a v. ex .a muitos aunos. Angra, 4 de agosto ele 1828. - In.mo e 
ex. mo sr. marquez ele Palme1Ja. = José Qttintino Dias) capitão comma.nclante inte
rino elo 5 .0 ele caçadores, e governador do caste1lo de S. João Baptista. 

Car-ta 

Londres, 4 ele agosto de 1828. - Senhor: - Pelo paquete do mez passado 
tive a magua ele anmmciar a vossa magestade que me achava ele volta em In
glaterra, depois de haver preseneiado, sem a poder impedir, a catastrophe final 
do Porto. 

Agora receberá vossa rnagestade o relatorio que os membros ela extincta jtmta 
provisoria lhe dirigem, e no dito relatorio, assim como na exposição que á pre
sença ele vossa magestacle já fizeram snbir os dois deputados que primeiro chega
ram a este paiz (Gama e Magalhães), e nos escriptos que os demais iurlivicluos, 
que presenciaram os ultimos a~ontecimentos ele Portugal, dirigem provavelmente 
agora ~ vossa magestaele, encontrará vossa magestacle a narração exacta dos fa
ctos, acompanhada ele r eflexões diversas, e sem duvida entre si contraelíctorias, 
pelas quaes cada lun procura- afastar ele si e fazer recaír sobre os demais a res
ponsabilidade ou talvez a culpa da desgraçada terminação ele ·tão nobre e gene
rosa empreza. 

Confio, porém
7 

plenamente, senhor, na penetração de vossa magestacle,. e per~ 
adosu-me que facilmente di stinguirá a verdaele entre tantas r elações vanas, ate 
certo ponto discordantes, e que dará o elesconto necessario a tudo quanto possa 
ser inspirado por interesses particulares ou peJa tristeza e ancicclade, que não pócle 
deixar ele se apoderar dos animos em taes circumstancias . 
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Como desgraçadamente o passado já n ~io póde ter rmncdio, peço licença a 
vossa. magestade para narrar succintamente os factos! acom1~a~hanclo-os ~c poucas 
e incliSjJénsaveis reflexões sob1·e as cansas que na_ mmha opnuáo os mo~nrar~m, e 
reservo-me para ser mais extenso em outros o:ffi.mos, em que só trataxCI de 1 nfor 
mar a vossa magcst::~.de do estado actual elos negocios e de apresentar humilde
mente as idéas que me occorrerem para o futuro . 

A gloriosa resolução que abra.çaxam as tropas cb g uarniçã.o elo P01:to, no clia 
1 7 de maio, não havia sido combinada com os outros corpos do exerCito, e por
tanto nao produziu todas as consequencias que no primeiro momento parcceLl_pro
metter. Os corpos que estavam na província do .Minho e a maior parte dos da 
Beira recebendo mais de perto a influencia ela; cidade elo Poi-to, scgLlir:un t[o no
bre e~emplo . Os do Algarve, cujo espírito c ndeliclaelc se manifestou ainda antes 
de saberem do levantamento no Porto, foram abandonados pelo chefe que os com
mandava e os seus desejos suffocados. Em Lisboa, a.ssim como no Alemtejo, ma
nifestou-se entre os soldados alguma fermentação; mas as medidas activas que o 
governo usurpador immeeliatamente tomou para eortar todas as communic~ções 
entro os corpos do exercito, a falta ele concer to previo, e sobretudo a fatalJclacle 
que embaraçou qLle se apresentassem desde logo o!uciaes generaes de sufficiente 
influencia e capacidade para dar impulso e formar nm plano de operaç~cs, fize
ram com que nEio se aproveitassem . os primeiros momentos, sempre prec1osos em 
r;ímilhantes emprezas. . 

A escolha dos membros da. junta, cuja -installaçr~o teve logar no d-i~ 22, hav1a 
sido a melhor que as circumstaneias permittiam. Entre elles se contam alg·Lms b~
mcns de talento e de merecimento indispntavel; e todos eram animados elos ma1 · 
p1.u·os e sinceros desejos; porém não j)óde du viclar-se, nem se deve tão pouco oc
cultar, qne lhes faltava o prestigio que infiLle sobre o povo, e que serve p:na pro
duzir effeito ao longe e exaltar os partidos, prestigio tanto mais necessario n' este 
caso, porque, se a cansa que ellcs defendiam era justa e legitima, era preciso, 
comtudo, ·rivalisar com um príncipe irmão de vossa magestade, regente nooieaclo 
c rei designado por vossa m.agestacle, r evestido, portanto, ele todo o esplendor da 
r ealeza e da força que resultou da entrega, que legalmente lhe havia sido feita, 
elas recleas elo governo e ela plena IJosse ela auctoridado sobre todas as secretarias, 
trilmnaes, :p1arinha ele guerra, etc. 

Emfim, não deve tao pouco occultar-sc a vossa magestacle que o senhor in
f.mte D . Miguel tinha a seu favor a arclente e IJoderosa cooperaç.ão da maior pa.rtc 
do clero e da magistratura; c bem póde vossa magcstadc avaliar qmü seja sobre 
a massa do povo, e sobre os habitantes inex1Jertos do campo, a inflne11cia das pré
gações e do exemplo cl' estas duas classes . 

Para balanç.ar tão grandes vantagens nao tinham os defensores elos legítimos 
direitos de vossa magcstade preparaclo meios su:fficientes, nem se aproveitaram, 
é mister confessai-o, com stl:ffi.ciente activiclade ela confusí:~o que a primeira noticia 
do movimento do Porto incutiu no governo usurpaclor. Todos agora concordam eDl 
que, se as tropas fieis q1.1e nos dias primeiros de junho se achavam r eunidas ero 
CoimbTa, tivessem continuado a marchar sobre Lisboa, o resultado houvera sielo 
o mais vantajoso, e que a guro:mção ele linha c as milícias da capital se teriaro 
1mido a ellas . 

Desgraçadamente não aconteceu assim. As tropas fi eis não passaram das mar
gens · do 1\iondego, c parou n'essa linha a cLamma que se esperava houvesse ele 
propagar-se nos outros corpos elo exercito . Entretanto o partido elo senhor infante 
desenvolveu muita activic1ade; lançou mão de todos os r ec1.u·sos para seduzir .e 
exaltar os regi~entos que não se haviam declaracl·o, muclou todos os officiaes que 
não esperava seduzir, e por meio de exhortações furibundas, debaixo da capa ela 
r eligião, persuacliu ao povo elas províncias que a causa da usurpaçrio era a causa 
ela realeza, insultando os defensores da legitimidade c ela carta com o nome ele 
j acobinos e r evolucionarios . 
· Assim conseguiram reunir e fazer marchar um exercito muito s1.1perior em nu
mero ao que defendia os direitos de vossa niagostade nas vizinba.nças de Coimbra. 
Ao mesmo tempo arma~·am em toda a extensão elo reino guerrilha!>, des tinadas a 
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infestar os fla.ncos e a retaguarda das tropas leaes e a interceptar as communica
ções com o Porto . 

No dia 2-1 de junho tomaram as tropas do senhor infante a offensiva, e ataca
ram as posições do liiondego. Foram -valorosamente r epellidas, mas o desenvolvi
mento que apresentaram de forças superiores, sobretudo em cavallru·ia, induziu o 
general Saraiva, commancl:mte elas tropas . :fieis, a começar mn movimento de re
tirada (na noite ele 26), que ao principio se suppoz que poderia parar no rio Vou
ga; mas havendo sido seguido de perto pelos adven;arios e atacado ele novo no 
dia 28, na posição que occupava na linha do Vouga, julgou, lJelas mesmas rasões 
que o induziram a evacuar Coimbra, dever continnar a sua retirada até ás mar
gens do rio Douro. 

Entretanto haviam-se reunido e organisaclo nas províncias ele Traz os Montes 
e do .Minho tres corpos comruanclaclos pelos viscondes de Peso da Regua e de 
S. João ela Pesqueira, e por D . Alvaro ela. Costa, os qua.es, não encontrando ob
staculo,_ por isso que a totalidade das forças ele que a junta elo Porto dispunha se 
acha,a ao sul do Domo, vinham g-radualmente . approximauclo-se ao Porto com o 
fi_m evi~len.te ele combinarem os seus ataques com as operações elo exercito que 
tinha Vlnclo desde Lisboa commanclaclo pelo marechal ele campo Povoas. 

Á foz elo Domo se achavam funcleaclas duas fragatas e clua_;; embarcações ele 
guerra menores que bloqueavam o Porto, e cooperariam igualmente no ataque 
que deveria esperar-se por todos os lados. N'esta situação se achavam as cousas 

· no dia 2 de julho; e reconhecendo o governo, de accordo com os generaes que 
havia convocado (como a vossa magestade constará do relatorio ela junta), que a 
cidade aberta e sem meios ele clefeza nao poclia senão ser inutilmente sacrificada, 
no caso que as t ro1Jas n'ella permanecessem, resolveu confiar a um só general 
(que tmanimemente nomeou) o commanclo ele todas as tropas para dirigir as ope
rações que se deviam empr eLencler, isto é, a l)assagem na mesma noite para a 
margem clireita do Domo, a_ evacuação snbsequente da cidade e a retirada a final 
para as fronteiras ele Hespanha, pois bem podia prever-se a inutilidade ele querer 
sustentar por muito tempo a guerra ·contra forças tão superioTes e contra a gen- . 
talha fanatisada. Devia-se, portanto, ter sobretudo em vista o objecto ele salvar 
os officiaes e as tropas fieis ela vingança elos reb eldes. ~ 

Este objecto essencial exigia gue se clissolvesse immecliatamente a j=ta, pois 
era inclispensavel embarcarem, antes ela entrada do inimigo no Porto, todos os in
divicluos que não houvessem de acompanhar as tropas na sua retirada. 

Tratando-se agora ele questões pessoaes, sobre as quaes vossa magestade re
ceber-á multiplicadas informações, peço licença para supplicar-lhe que as receb_a 
todas com a indulgencia que merecem pessoa.;; que, ainda quando não possam ext
mir-se de algum motivo de censura por erros involuntariamente commettidos e~ 
tão ominosas circumstancias, de certo não podem ser arg-uidas de falta de fi.deh
clade, de zêlo pelo bem ela causa, nem ele menos devoção pelo serviço de vossa 
magestade. · · 

Não receio compromctter-me na aug·ust~ pt:e~ ença de vossa mage_stade pr_otes
tanclo-lhe que não houve entre todos os mdiVIdnos que foram mms consp1Cuos. 
n'estes ultiwos acontecimentos e abraçaram a causa de vossa magestacle, nem 
sombras, nem a mais leve suspeita de traição ou ~le _falta de zélo. 

Esta consicleracão bastará para que a magnallilllldade ele vossa magestade os. 
apTecie e os apro;,.eite para servirem mais afor ttmadamente em outra occafiião, 
para o restabelecimento da sua sag-rada causa. 

D eixanclo, porém, ele applicar estas observações aos outros inclividuos interes
sados, para chamar um instante a attençao de vossa ma.gestade sobre o que pes
soal~Iente me toca, direi que, havendo sido_ inf~lizmente longa_ e cheia d_e sinisb.·?s 
a mmha viagem paJ:a 0 Porto, só c~egue1 ah n~ tard~ do cha 26 de JUnho, clia 
em que a retirada começou desde COimbra, partl no d1a 28 para o Vouga, onde 
não pude já chegar, porque n'essa noite se reti.r~r~m novame~te as tropas, e por 
consequencia só me coube desgraçadamente parttmpar da ~nCledaele em que o g~
verno se achou, quando encerrado por todos os lados na ctclacle elo Porto se dem
din a evacuação ela cirdacle. 
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Seis dias, cOUih1clo, ' desde a minha chegada até á saída do Porto, não seriam 
bastantes para restabelecer a causa, ainda qun.nélo cu fosse dotado ele talentos. su
periOl"E:s, e creio que ningnem poderá, nem a mim nem aos meus companhe1ros 
de viagem, torn ar -nos r esponsaveis ele naclâ elo que precedeu a delib eração que o 
governo tomou no dia 2 ele j ulh o ele evacuar o Porto e ele intentar a r etirada elas 
tropas para as fronteiras ele Hespanha. . . . 

P ermitta vossa magestade que t erm.:n.1e aqu1 este quadro, em que me clettvc 
mais do que intentava ao principio, e sej a-me licito sórn ente acrescentar que a 
triste pintura que tracei elo estaclo elas cousas em Portugal n l'io deve causar des 
alento lJara o futuro, porque, senclo o r einado ela facção agoi·a dominante todo fun
dado sobre a decepçao, é indubitavel que o mal t l'ará comsigo o r emeclio, e que 
hav er~í uma inevitavel reacção em todos animos, logo que esfriar em as paixões c 
houver logar para a r eflexão. 

B eijo respeitosamente a real mão ele vossa magestacle . = lYI.a l'q_Hez de Palmella. 

Officio 

111.mo e ex .mo sr. - Hecebi quasi juntos os officio~ ele v . ex.'\ de 11, 17 e 18 
ele julho proximo p assado, agradecendo tão sinceramente como elevo todos, mas 
particulm·mente o que me diz r espeito, assignaclo p elo sr. marq Li.ez de R ezende 
e_JJOr v . ex .a juntamente, e qu e contém a certeza que v . ex.as se encarrcgaan ele 
fazer chegar a minha carta a sua magestacle o senhor D. Pecho IV. 

Direi que os papeis publ.icos me haviam antecipado a infausta noticia elos 
acontecimentos do Porto no s ·dias 4 e 5 ele julho pr oximo passado. 

Com muita rasão esper am v. ex. as p ela chegada elo sr. marquez ele Palmella 
para serem cabalmente informados elas causas secretas d'aquella triste catastro
phe e de cleslinclar o que n'ella parece mysterioso . 

A leal r esohlçào tomada pelas ilhas da Madeira e Açores será muito util se o 
senhor infante não tem meios de mandar contra ellas alguma força militar, e para 
o caso que se possa esper ar outro esforço n acional melhor cliFigiclo do que foi o 
da junta provisoria. 

Tenho mui presentes as recommenàações ele v . ex.a, e ainda que es te estado 
não tem .fabricas ele arm as, pedi informaçoes para proceder com conhecimento ele 
causa a r espeito dos generos de contrabando militar. 

V. ex.a verá., pela copia inclusa ela nota que hoje clirigi. ao cardeal Ber
netti, secretario ele estado, o clesassocego em que nos traz a r esistencia elo nun
cio a sair de Li sboa. E lle tem sido doido por inteiro mui tas vezes e é má r ez 
Selll})l'e . 

Os clerigos deleitam-se com as fog ueiras ele constituições ; governos imbecis e 
beatos fazem-lhe mais conta, eomo aos inglezes . 

Ah! Fugiu -me a bôca })ar a a verdade ! A nossa desunião e desigual inte llig·eD
cia faz-nos vi_ctimas de todas as nações estrangeiras ; mas, por mai s que isto se 
diga entre nós, n inguem o quer perceber. 

O maior perigo que corre a nossa muito justa causa será a intervenção talvez 
forçada ele estrangeiros. 

A côrte ele Vienna mandou lançar um pregã.o por toda a Europa, em q~w ele
clara que j amais r econhecerá o senhor D . Miguel, senão quando for r econhecido 
por seu n.ugusto irmão. 

Ora v eja v. ex.a como eu traduzo este pregão . 
<<Nós já enganámos uma vez o senhor D. P edro IV, fazendo-lhe conceder a 

r egeneia a quem (muito prudentemente) não a queria conceder, e fica clestruida a 
carta constitucional; agora, para consolillar este nosso objecto primaria, vamos 
t ratar ele o enganar segunda vez, e estimular a sua g enerosidade para. que ceda 
á n ecessidade e perdoe a seu irmão, etc ., etc . » 

Depois de escripto este officio chegaram as gazetas ele París até 25 ele julho, 
aonde leio o novo insulto praticado pelo nuncio no di a 8 ele julho; mas tambel1l 
]eio a consoiante noticia ela chegada n. salvamento a Plymouth dos srs. marque?' 
ele Pa:Jmelb e generaes Villa Flor, Saldanha, Stnbbs, etc . 
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D eus guarde a v. ex . a muitos annos. Roma, Albano, 5 de agos to de 1828. ·
Ill. mo e ex . mo sr . visconde ele Itabayana. = Conde do F1tnchal. 

Nota a que s e r e f e re o o fficio supra 

L e soussigné, ambassaeleur extTaorclinaire et plérnpotentiaire de sa maj esté 
tres-:fidelc, qnoiqu'à la veille ele son clépart pom· les bains, ne pent se clispenser 
de porter à la connaissance ele monseigneLu le carclina.l Bernetti1 secrétaire cl'état 
ele sa sainteté, un fait marquant, et ele nattue tr op grave, qu'il vie11t ele lire clans 
ur: rapport officiel inséré clans la Gazette de Lisbonne ele 7 Juillet, reçne hier au 
smr , à :fin que le mettant sous les yeux ele sa sainteté, le saint pere daigne or
donner Ia reparation con\enable ; reparation exigée antant par la elignité du saint 
siege compromise, que par le respect clu aux clroits clu souverain légitime ele Por
tugal sa maj esté le roi D . Pierre IV. L e général P ovoas, commanclant l'avant 
garde eles troupes ele monseigneur l 'infant D . l\Iichel, éci'it o:fficiellement an gé
néral vicomte ele S . J oão clà Pesqueira en date de 3 juillet clernier, que le consul 
de sa sainteté dans la ville ele Porto était venu ce jour-là à cinq heures ele matin 
l'informer sécretement clu mouvement ret rograde, que les troupes restées ~deles à 
letu souverain légitime venaient ele faire elans la nuit. Cet acte ele dévouement serait 
peut-êtro louable si le gouvernement ele monseigneur l'jnfant était le gouvernement 
légitime, et s'il agissait contre eles H ais rebelles ; mais ii elevient tres blâmable 
lorsque le casse tTOU>e être précisement le contraíre. L e consuJ, non content ele gar
der la neutralité dans une semblable lutte, a voulu encore servir el'espion à l'armée lle 
l'usurpation, quoiqu'il ne puisse ignorer que cet te nsm·pation est hantement desap
prom·é par le sai.nt pere son souverain. Ce n'est pas tout encore ! Un subalterne ne 
se serait j amais permis nne pru:eille in:fraction à scs cle,-oirs s'il ne se croyait pas 
suT d'être sontenu par son supérieur immédiat monseignem le nonce, qui hú donne 
l 'exemple ele Ia violation du dcvoir en prolongeant son séjour à Lisbonne en dépit eles 
01·clres positifs qu'il cloit avoir reçu ele quitter cette résidence d' apres les assurances 
formeHes, que monseignem lo carclinal BerneUi a clonné, et que le saint phe a clai
gné clonner personnellement au soussigné. n ·est éviclent que la conduite analogue 
ele mon seigneur le nonce, ct du consuJ , qtú sera probabiement snivie ele pres par 
bien a·autres irrégularités enc01·e, cloit nécessairement incluíre en errem· les poT
tugais qui sont de bonne foi, et lem faire croire EJUe la cause ·ele monscigneur 
l'in:fant n' est pas si mauvaise, puisque sa saillteté parait ne pas fan·e cause com
mune avec tous les sou,-erains de l'Em·ope en permettant à, son nonce de rester 
à Lisbonne. Rien ne pomrait être plus injuste sans elonte, ni plns injmieux à la 
dignité du saint siege qu'un pareil soupçon ; rien ne pourrait être anssi plns o:ffen
sant ni plus pénible à la maj esté outragée du sonverain lég·itime ; mais la faute en 
est, et doit être exclusivement imputée à la mauvaise condnite de ·monseigneur 
le nonce, qni persiste à rester it L isbonne tout seul, apres le clépart ele tous les 
ambassaclems, miillsh·es et chargés d'a.ffaires auparavant r ésidents à Lisbonne. 
C' est un pretexte bien, visi):>Ie pom· rester i. que c~lui eles ~:ffan·~s ecclésias~i q~tes 
personne n'ignore que I auel1tem de la noncJanu·e s en acqmtteraJt tout auss1 b1en 
que hú . mais le cas est trop délicat, les cn·constances trop graves, ponr que I e 
soussig~é, ainsi crue toutes les personnes employées au service clu souverain lé
gitime ptússent tolérer la conduite ele monseigneur le nonce sans protester haute
ment contr e elle. lls se renelraient responsables d'une négligence, qui amait l'air 
de conniver à une concluite suspecte et outragean:te au dernier deg ré à lem· _sou
verâ-in . Les excentricités de monseignenr le nonce sont connues. L e souss1gné 
peut en r éponelre, mais elles ne sont pas tm moyen de défense qu'ils puissent 
alléguer pom excuse à leur souverain. li est au contraíre ele lem elevou· le plus 
strict ele fan·e conna!tr e en Portugalle plus tôt possible, que monseigneur le nonce 
agit cli1·ectement contre les or dres expres ele sa sainteté, et pour l 'honneur mêm~ 
clu saint siege autant que dans les intérêts ele leur souverain ils elo i vent pré~~mr 
les portugais, et l'~urope enti(we, qu'ils ne eloivent pas prendre le change m Im
pnter au gou\ernement ele sa sainteté Ia conduite suspecte de son nonce. 

L e soussigné est clésolé de se trouver clans la nécessité douloureuse ele porter 
ces tristes vérités à Ja connaissance du saint pin·e. Accontumé à le regarder e't 
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·~L le respectcr com me chef suprême de l'Ég-lise, ct comme souverain tempor el, 
honoré de ses bontés au-clelà de ce que le soussig·né oserait jamais espérer, il vqu
clrait -c.e porter aux pieds de sa sainteté que les vreux ardents cl'un catholique 
zélé, et les respectueux hommages, qui lui prescrit envers la personne sacrée de 
sa sainteté le caractere dont il est revétu cl'ambassadeur du roi tres-ficlele; mais 
un devoir impér ieux, qui est la voix ele sa conscience loyale, ]e force à demancler 
une réparation convenable, cl' aborel clans la personne du consnl ele sa sain teté 
daus la ville ele Porto, ensuite da.ns l'expédition eles orcl res les plns précis, et les 
plns positif~ de sa saiuteté à mouseignem Giustiniani pour qu'il ait à quitter Lis
bonne sans délai ultériem, et sans pr etexte . Monseigne"LU' obéira sans eloute s'il 
peu t craindt·e, eu elésobéi.-sant, d 'encour ir la elisgrâce ele sa sainteté, et ele perdr e 
l'avantage ele la promotion nsitée au bout ele sa carriere . Il eloit sentir l 'insulte 
permanente que sa résielence prolongóe à Lisbonne offre chaque jour à la majesté 
du roi D . Pierre IV. Il ne saurait êti·e ingrat ~L l'intérêt particulier, que sa sain
teté a mis à ]ui conserver la nonciatm·e ele Por tugal, qu'il aurait sans cela perdil 
elepuis longtemps . (L e sonssigné parle avec connaissance ele cause . Il est temt de 
savoir ce qu'il d it à ce suj et par devoir de sa place .) Dans la forme cspérance 
cl'obtenir une r éponse ele soil éminence favo rable à ce-s cleux tres j ustes clemandes, 
le soussigné profitte de l'occasion encore a fin ele réitérer à monseignenr le cm·di
nal Bemetti Les assurances ele sa haute consielératiou . Rome, le 1 "'. aoüt 1828. = 
Cointe do liimchal. 

Carta 

Lonelres, 5 ele agosto ele 1828.- Senhor : - O pr imeiro objecto que não só 
pela sua importancia, mas por motivos ele honra e de humaniclaclc pi'ocmei tratar, 
logo depois do meu r egresso a ~sta côr te, foi o ele acudir aos officiacs e tropas 
fieis a vossa magestael e, que , em cousequencia dos ultimos acontecimentos ele 
Por tugal , conseguiram abrir-se com as armas um caminho até á f ronteira ele Hes
panha, buscando n'essa fatal conj unctura um asylo em reino estrangeir o, para se 
manterem fi rmes ao j uramento que prestaram a vossa magestacle . 

Em consequencia procurei mover lorcl Abercleen, expondo-lhe a triste sor te a 
que se acham r eduzidas aquellas tropas, contra as quaes não p óele h aver inculpa 
ção nenhuma, pois defenderam os direi tos elo soberano que haviam jurado, e que 
toda a Europa ainda r econhecia como legitimo r ei ele Portugal. Pedi-lhe que obti
vesse a intervençao de sua magestaclc britannica junto ao gover no de Hespanha : 
1. 0 , para que as ditas tropas não fossem malti·ataclas .nem entregues ao governo 
intr uso de Lisboa ; 2 .0

1 para que não fossem consideradas como prisioneir as ele 
g uerra ; 3 .0 1 para qLw se lhes per mittisse embar car em em algum porto ele Hespa~ 
nha, ou sej a-para se dirigirem aos domínios de sua magestade fielclissima qiie não 
se acham debaixo elo j ugo elo governo usurpaclor, ou para Inglaterra, obr igan
do-me a enviar-lhes para este fim os navios ele transporte necessarios . 

Não r epetirei a vossa magestaele, por me par ecer escusado, as instancias que 
fiz , nem os argumentos de qu e usei . L imito-me a di zer que achei o ministro elos 
negocios estrangeiros de sua magestacle britannica em diSJ)Osição manifesta el e · 
centrariar_ todas as minhas proposições com um espírito sopbistico e clecieliclo, que 
não deveria esperar-se ela parte de um gabinete que não póde afastar ele si a. r es
ponsabilielacle moral elas desgraças que actualmente pesam sobre Por tLlgal, a inda 
mesmo quando esta r esponsabilidade o não obrigue a sustentar com as armas a 
causa ele vossa magestacle . Por fim consegui a promessa (ele cqja r ealisação não 
respondo) de officiar para que se consiga ao menos o primeiro elos artigos que eu 
pedia; mas não pude obter ácerca dos dois outros resposta alguma satisfactor ia, 
nem decisiva. 

Resolvi n 'este caso o t entar uma v ia differente, e ver se acharí amos melhor 
disposição e mais nobres sentimentos no novo ministerio francez, cujos sentimen
tos parecem ser mais gener osos, e que tendo entre seus membros mr. Hycle el e 
Neuville, que bem conhece os negocios ele Portugal e mostra sempre tomar n'el
les interesse, talvez abraçaria esta occasião de obsequiar a vossa magestacle, 
abrinclo·-se caminho, talvez, para l'elações mais amigaveis para o fLlturo, e para 
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satisfazer de algum modo a tendencia natural que sempre existe em F rança. de 
ri-valisar com InglateiTa. 

Os cinco documentos que tenho a honra de enviar inclusos mostrarão a vossa 
magestade os passos que dei e o aspecto que parece abrir -se de um novo caminho 
de negociação . 

Os ditos documentos sao : 1. 0 , um o:fficio meu ao encarregado de nego cios em 
París, Nnno Barbosa de F igueiredo; 2.0

, urna car ta minha a mr. de Neuville, in
clusa no dito officio; 3.0 e 4 .0

, dois officios que dirijo ao encarregado de negocias 
em Maeb:id, José Gtúlherme Lima; 5.0

, a. resposta que acabo de receber de Nuno 
Barbosa, e que me deixa algum tanto esperançado . 

Consta, ainda que o não sabemos por agora officialmente, que os militm:es e 
paizanos que entraram r efugiados de. Portugal para Hespanba pelo lado de Or en
se, passam de cinco mil, e que foram admittidos e até agora tratados com alguma 
humanidade. 

E pero que as mu1has ardentes ·diligencias, a :6m de salvar para o serviço fu
turo de vossa magestade tão desgTaçados e benemeritos subclitos, merecerá a sua . 
soberana approvação, ainda quando por desventura não sm tam o desej ado effeito . 

D eus guarde a preciosa vida de vossa mag·estade. = JYlcm ·q~bez ele Palmella. 

Exposição 

Lonch·es, 5 de agosto de 1828. ~ Senhor: - Os desastrosos acontecimentos 
que pozeram termo ás mais bem fLmcladas esperanças do breve restabelecimento 
da legitima a.uctoridade de vossa magestacle e~ Portugal, obrigando-nos a pro
cm·ar asylo n 'este reino, nos impõem o dever ele levar ao conhecimento ele vossa 
magestade os infortLmios que tanto oppTimem-nossos corações. 

Demorámos a execução d'este dever, até que fosse possível a reunião dos in
clividuos de que se compunha a junta provisoria encarregada ele manter a legitima 
auct01·idacle de vossa magestacle. 

Parece que a uma geral opposição á flagrante usLU'paç?..o elos direitos de vossa 
magestacle se deveria seguir a voz ela j ustiça e da lealdade, tão nobremente le- · 
vantacla na cidade elo Porto. · 

·A causa ela :6delidac1e foi, todavia, suffocada em Lisboa, e a influencia de gran
des personagens conseg·uiu suspender o progt·esso ele uma empreza tão bem co
mecada . 

'os e. forços dos leaes patriotas foram mal succedidos no Algarve, sendo victima 
d' aquella em preza o major Ohateauneuf, barbar amente assassinado pela ferocidade 
incitada pelos inimigos éle vossa magestacle. A j unta provisoria, quando pôde con
segniT enviar um emissai!:io áquelle reino, j á elle se achava em completa anarchia 
e era impossível commtmicar disposição alguma ás auctoridades publicas . 

O governo usurpador conseguiu incitar a mesma desordem na provincia da 
Beira, armando a gente elo campo, de manei:·a que não foi praticav~l estabelecer 
commtmicaçao regular com a pr aça de .Almetcla. Parou a conc?r:·e~cm dos corpos 
elo exercito a se retmir ao estandarte ele vossa magestacle, e o llltm1go, senhor elos 
principaes recursos ela monarchia, assim como ela marinha, mandou com toda a 
presteza bloquear a ba.n•a elo Porto . A junta provisoria, em nome de el-rei, se .di
rigiu ao capitão ele fragata Pegado, C?mmaudante do bloqueio, para de3istir de 
um tal projecto, porém foi inutil a nossa requisição. _ 

Esperava-se pela chegada ela nau D. J oão V.Z:, para o clobraclo fim de se le
vantar o bloqueio e de haver os meio.:; marítimos para alguma empreza ou expe
dição sobre Lisboa. Tudo :ficou frustrado com a entrada ela referida nau no Tejo . 

. ·As. participações dirigidas pela junta p_r?v~soria aos. ~entes diplomaticos em 
L1sboa, e com particularidade as suas r equtslçoes aos m1mstr?s da ·Gran-Bretanha 
e da Austria não alcancaram resposta. Nós nos abstemos de mformar a vossa ma
gestade ácer~a da nenhl~.ma protecção que a j Lmta provisoria achou no minister~o 
? ri_tannico, }Jara o qnal olhava com alguma esperança, como aquelJe governo ma1s 
mtimamente ligado com vossa magestacle . • . 

Os ministros de vossa magestade na côrte de L onc1rcs devem ter as rnforma-
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ções que n6s não possuímos, para explicar a indifferença que o gôverno britannico 
mostrou em toaa esta crise, b em como a injtlstiça e a ignorancia elo estado das 
causas em Portugal, que fi zeram a lord de Aberdeen, no seu discurso na casa elos 
lorcls, em ·lG ele j ulho, qualificar ele mal affectos a qualquer legitimo governo os 
portuguezes, - que têem feito quanto podem para que nunca fique duvidosa a sua 
lealclacle á sagrada causa elos direitos de vossa magestade e de sua augusta filha. 
A falta, pois, ele protecção elos alliaclos, o levantamento da gente elo campo for
mada em corpos denominados guerrilhas, as ordens do governo usurpador, que 
determinavam se fizesse con tra nós uma gueJTa de exterminação, o mau exem
plo ela maior parte elos pJ·elaclos ecclesiasticos, transcendente ao clero inferior, o 
procedimento de algtw s g randes da côr te, e ele algumas famílias ele influencia na:s 
províncias, tudo concorreu para que nos fins do m ez de junho se achasse ajunta provl
soria r eclnzicla a clesiguaes r ecursos para proseguir na lucta em que se achava empe
nhada. O valor e energia da tropa leal, e a fidelidade dos seus chefes, sem duvida 
alcançariam que o inimigo não conseguisse ao principio 'Vantagens. Os encont ro s da 
E ga, ela Cruz elos Morouços, elo Vouga, ele 'l'abosa e de G uimarães o mostraram 
em toda a evidencia; porém, a nossa perda em gente não era facil ele ser SU}Jpricla 
por meio ele novos reforços, porque h avíamos ch eg·aclo ao maximum ela r eunião 
da trop~, que se havia declarado pela voz de vossa magestacle . Ao mesmo tempo 
o inimigo conseguiu r eunir gente em maior numero, e por experiencia conhecia
mos que clifferentes corpos elo exercito, que esperavmuos se uniriam a nós logo 
que avistassem os nossos , continuavarn firmes n as fil eir as ela u snTpação . A nossa 
cavallaria er a muito inferior em numero ~í, elo inimigo. As rriechdas ele ter ror ero 
Lisboa pareciam copiadas cl'aquellas abraçadas nos m.ais calamitos.os tempos ela 
revolução ele França, sendo os indiv íduos conhecidos por affectos à causa ele vossa 
magestacle conduzidos a prisões , ernquanto outros tiveram ele abrigar-se em t erras 
estranhas , escolh enclo antes as pxivações, e desafiar a ira de um inimigo sem pie
dacle1 elo que manchar os seus nomes com o pe1jurio, e deixar á sua posteridade 
maculas indeleveis . Por este meio conseguiu o inimigo evitar em Lisboa alg uDl 
levantamento contra a v iolencia do seu pr ocedimento . 

Entretanto a praça de Va1ença succnill biu, havendo o deão de Braga conse
gui elo subornar parte ela guarnição por uma qüantia consideravel ele dinh eiro, con
forme foi a junta provisoria inform ada. A guarnição de Almeida se achava cer
cada ele um numer o consideravel ele guerrilhas, n ão permittinclo as circumstancias 
em. que estava o exercito ele operações e as poucas tropas ao norte elo Porto1 des· 
tacar gente alguma para abrir c•ommu nicação para ella. D'este modo ficou o ser
viço ele vossa magestacle privado elos valorosos esforços do r 0gimento ] 5 ele ínfan
t eria , ele um batalhão elo ~3 e um destacamento de ar tilheria. 

N'este meio tempo chegou ao Porto o marqnez . ele Palmella, embaixador ele 
vossa magestacle em Lonclres1 acompanb aclo elos gcneraes conde de Sampaio, Tho
maz Guilherme Stubbs1 conde ele Villa Flor, João Carlos ele Saldanha Oliveira 
e Daun e Francisco ele Paula ele Azereclo, elos conselheiros b arão ele Renclufe, 
Cancl iclo Jo sé Xavier, D . Filippe ele Sousa Holstein, elos condes da T aipa e de 
Calhariz, e ele outros portuguezes fi eis a vossa magcstacle e á bonra1 cujos bons 
d esejos e fieleliclade a j tmta provisoria aprovei-tou1 unindo uns ao governo e collo
cando outros 110 exeTcito como melhor aehou convir. Oircumstancias infelizes de
moraran:i consirleravelmente a viag-em da embarcação. E lla chegou áo Porto quando 
o exercito largava as suas posições junto a Ooiillbra, pl·incipio elos desgraçados 
acontecimentos que tornaram inu teis os esfoTços começados com tão bons agouroS· 
A s ~pe1:ações militares conduziram o exercito ás vizinhanças elo . Porto. A junta 
provlsOrJ a consultou os generaes àcerca ela clefensa cl '·esta cidade, a qual se acha-va 
estr eitamente bloqueacla1 tendo-se augmentaclo o numero elas embarcações do blo
queio. D epois ele se deliberar sobr e o estado das causas, e á vista elas noticütS 
communicadas á junta sobre a reunião gera l das forças inimigas em cliffeTentes 
pontos das estradas junto ao Porto, accorclou-se unifor memente que a clefen sa cl'esta 
cidade sómente se poderia protrahir por pouco tempo; que ella era, prejudicial 8. 
segurança elos h abitantes, por se r eceiar lhes acarl'ctasse grandes calamiclacles1 sei)) 
que de um tal sacrifício r esultasse utilidade á causn, elos direitos ele vossa magestade· 
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A nenhuma cooperação em Lisboa, e a impossibilidade de mudarmos para ali 
o tbeatro da guerra, em rasão do bloqueio, tudo incluziu a pensarmos com a maior 
circumspecçào em evitar que os corpos que tão denodadamente se haviam clecla
rado por vossa magestacle, a final não fossem constrangidos a depor as armas em 
frente ele um inimigo para quem a fidelidade a vossa magestaclc 6 considerada 
como o maior elos crimes, e a ma.is decidida recommenclação para castigos e per
seguições sem termo . Debaixo d'este principio, se julgou ele absoluta necessidade 
abandonar a cidade do Por to, retirando-se o exercito do sul junto com as poucas 
forças ao norte uo Porto, e que existiam sobre Vallongo para a pro1incia do l\li
nho; e como este plano devesse h·azer comsigo a necessidade de muitos e diver
sos mo,imentos, que a. jLmta, composta ele um grande numero ele membros, não 
podia seguir com a rapidez necessaria, e antes os poderia entorpecer , assentou-se 
que fosse simpliflcada ao numero de tres membros, que foram o marechal de campo 
J oão Carlos ele Saldanha Oli,eira e Daun, o coronel F rancisco ela Gama Lobo Bo
telho e o clr . JoaqLtim Antonio de ]Uagalhães, dos quaes o primeiro seria o pre
sidente, e ao mesmo tempo teria o commando em chefe do exercito, o que tudo 
consta ela portaria por copia que respectivamente se ajunta . Depois de lh es haver 
transmitticlo por este acto legal a legitima auctoridacle que devia continuar a ser 
exercitada em nome de yossa magestade, dissolYeu-se a mesma j tmta . 

Temos a honra de obser>ar a vossa magestade que a geral opinião da jtmta 
n'esta sua derradeira retmião foi que a retiracla se effectuaria para a província do 
.l\linho, tendo por objecto principal destruir as forças que n'aquella província po
diam ter reunido o visconde do Peso da Regua, D . Alvaro da Costa de Macedo, 
Gabriel Antonio FJ:anco de Castro e Raymtmdo J osé Pinheiro, seguindo as ope
rações militares segundo a sorte elas armas, tendo como ultimo recurso a possibi
biliclade de uma retirada para a Galliza. 

Os abaixo assignados reno1am os protestos ele respeito e ficlelidacle que con. 
sagram á augusta pes:Soa ele vossa magestade, a quem Deus guar de por mttitos e 
dilatados annos, como todos os fieis portugnezes havemos mister . 

Beij am respeitosamente a mão ele vossa magestacly os seus mais humildes sub
ditos . = Antonio Hypolito Costa = Dua1·te Guilhe1·me Fe1-reri = Conde de Sam
paio = Fmncisco da Gama Lobo Butelho = J osé Joaquim Germ·do de Sampaio= 
Alexand1·e T homaz de Mames Sarmento = Fmncisco Ignacio Vamzeller = Candido 
J usé Xavie1· = D. Filippe de Sousct Holstei,L = C'h1'Ístiano l licolau Koplce = Ma
ntkl Antom'o Vellez Caldeím Castel-BI'wzco = D1·. Joaqttim .Antonio de ~Magalhães . 

Car-ta 

L ondres, 5 ele agosto ele 1828 . - Senhor:-Este officio, assim como os ele
mais que hoje tenho a honra de escrever a vossa magestacle, ~erão levados á sua 
augusta presença pelo primeird tenente de engenheiros Luiz 1Housinho ele Albu
querque que ultimamente saiu ele Lisboa, onde exercia os empregos ele provedor 
da casa 

1
da moeda e lente ela aula ele physica e cbiroica, para se subtrahir á per

seguição que infallivelrnente experimentam todos os que são, como elle, conheci
dos pela sua aclhesão a vossa magestacle e ás instituições que a sua generosiclacle 
outorgou a Portugal. 

Elle poderá, se vossa magestacle se dignar ouvil-o, dar-lhe todas as informa
ções necessarias para habilitar vossa magestacle a formar um juizo exacto ela dis
posição dos espíritos e forças relativas dos par~iclos que existem em Portugal, e 
nanar-lhe a historia elos acontecimentos que precederam a nsnrpaçao, bem como 
os que tÍYeram lagar emquanto ella se perpetrou. 

- Rogo submissamente a vossa magestacle que haja por bem acrsditar as explica-
ções que elle terá a honra de lhe dar ácerca elas idéas que me occorrem para bem 
do serviço ele vossa magestacle e salvação ele Portugal n'esta crise decisiva. Des
confiando de as não poder desenvolver por escripto, como convem, e ~e cansar 
alem d'iss6 a vossa magestade com a leitura de extensos officios, prefen dar co 
nhecimento d'ellas ao benemerito portador d'estes officios, com quem tive ao mesmo 
tempo a vantagem de as discutir, assim como posso assegurar a vossa magestade 
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que não deixei de consultar e t ratar esta questão, para nós vital debaixo de todos 
os aspectos e ele todas as hypotheses -que apresenta, com aquelles de entre os 
meus companheiros ele lealdade e ele infortunio que se acham pre:::entemente ell). 
Londt·es, cuja opinião póde merecer conceito. . 

Remetto inclusa a vossa magestacle a lista elos emigeados portuguezes q ne até 
ao presente se t êem vindo ap t·es.entar a .esta embaixada, e no numero elos quaes 
se acham as pessoas mais distincta.s elo reino, ente~denclo-se por clistineção,. alem 
ela que resulta casna.lmente elo nascimento1 tambem a qtle se adquire pelos servi
ços1 pelos talentos e pelos empregos. 

A lguns cl'estes emigrados tinham muito a perder1 e segnirn,m sem hesitação1 
e ainda sem haver motivo que os expozesse a grande risco em Portuga]1 os cli
ctames ela honra e ela :fi.delidacle . 

'roclos elles sacr ificaram tudo quanto tinham1 e assim é ele rasão que tãci no
bre sacrificio lhes gTangeie a todos igualmente a benevolente protecção ele vossa 
magestacle ; por isso me absterei ele ·os classificar em clifferentes categorias, limi
tando-me a ir successivamente propondo os casos particulares que possam exigir 
medidas determinadas por vossa magestacle, assim como a designar a.quelles cuj os 
serviços possam ser nas actuaes circumstancias necessarios ou proveitosos . 

Voltando ao que diz respeito ao portador cl'este officio1 seja-me licito acr"es
centar que vossa magestacle o acha.rá perfeitamente apto1 se se dig-nar incumb.il-o 
d~ qualquer trabalho ou reclacção ele escriptos, para clesempenl1ar as suas r eaes 
ordens elo modo mais satisfactorio1 c posso asseverar a vossa magestacle que· o 
escolhi entre os meus compatriotas que estão aqui1 sem ser movido por nenhum 
motivo de relações pessoaes ou de prévia al)lisacle1 mas tão sómente porque me 
persuadi que convinha, sobr"!tudo1 enviar em occasião tão importante a vossa ma
gestacle uma pessoa cúj a probidade, talento, fidelidade e moderação ele caracter1 
r eun:fsse (como creio que no caso actnal acontece) a opinião concorde ele todos os 
que o conl1ecem. 

Deus guarde a sagrada pessoa ele vossa magcstade1 como a nação portugneza 
ha mister. = lJ!larqt,ez de Palmella. 

Pastoral 

D . Francisco Alex::mclre Lobo, poT mercê de Deus e ela santa sé apostolica bispo 
ele V.izeu, elo conselho de sua magestaclc. 

A todos os :fieis ela nossa diocese saude e benção em Jesus Christo nosso sal-
vador . . 

Com grande dor temos sabido, amados filho s, elas perturbações, dos incommo
clos . e detr imentos a que tendes vivido expostos1 c tendes com e:ffeito supportado 
n'estes dias infelizes ela geral inquietação elo reino . 1Yluitas vezes clesejámos ir com
vosco repartil-os, j ú que não cabia em nosso fraco poder acudir-lhes com remeclio. 
Porém a mesma rasão grave, que, contra nossa inclinação, nos arrancou ele vós 
ha quasi dois annos1 tem continuado a cleter -nos em tão larga distancia1 c a va
riedade e grande embaraç.o dos successos pu blicol'j, até nos tem impeclido de en
caminhar nossas vozes ele affectuoso e sentido interesse á santa esposa a que nos 
uni11 por seus altos jtúzos a Divina Providencia. 

Mas sej a lotlvada e bemclita esta divina e adoravel Providencia! Depois ele 
tr.ntas contraclicções e incertezas1 depois de tamanhos e tão bem fundados receios, 
nos trouxe, em:fim1 o momento st1spiraclo1 em que podem aquietar-se em segurança 
os nossos corações e até clilatar-se em doces esperanças ele um futuro venttuoso . 

Uma resolução inesperada encaminhou á patria o herdeiro leg:itimo elo throno, 
e com elle tudo o que pocliam abr anger os mais la.rgos desej os ele um sincero por
tuguez. N'elle vos veiu a fi rmeza elo pocl er soberano1 o respeito e a execução elas 
nossas leis, a boa ordem e a paz interior elo estaclo, que procedem ela discreta e 
constante obscrvancia elas leis . À sua vinda1 a sua entrada paci:fica1 as medidas 
que tomou para. remediar um desconcerto tão geral e para repat·ar tantas e tama
nhas rninas, o bom successo cl'estas medidas, a felicidade com que em tão pouco 
tempo e. com tão leves sacri.fi cios venceu opposição armada e obrigou os seus ca-



63 

beças a cobarde fuga, são por certo maravilhas em qne podemos r econhecer a es-
pecial direcção e o empenho ela Providencia . . 

Portugal, orphão elo seu legitimo soberana, entr egue a todos os males ela sua 
ausencia e elas cil·cnmstancias que a dilatavam, desejava a sua vinda com impacien
cia, >oitava com anciedade os olhos para a r egião onde elle v ivia, ergu.ia as mãos 
a? céu, supplicanclo este dom, em que consistia o seu r emeclio . l\Ias passavam os 
d1as e os mezes sem raiar ao menos a aur ma de uma felil~ esperança, reinava 
profundo silencio, e com elle a incerteza· e alguma vez a clese ·peração elos bons ; 
os maus continuayam, em contrario, as suas cliligencias, e hiumphavam clara
mente, com a segurança de as verem bem succeclidas . De r epente, porém, de onde 
e quando menos se esperava, assomou a luz, que confundiu estes ultimas, e com 
que se r enovou o alento elos bons. 

Vencidãs as delongas e sustos cl_e uma j omada larga e arriscada, a qué até os 
mares pareceram oppor impeclimentos; desvanecidos os r eceios ele qLle a malicia 
intenta~se pertm·bar a ch egacla elo príncipe ; destrui ela. ou atalhada a contraclicç~o 
com que ella pretendia cleter os primeiros passos que er a preciso dar para r epa-. 
ração e r emedio el e tamanho clesmant ello e ruínas; rompeu uma secução militar, 
que chamou a si parte da força armada, e poz em duvidas a firmeza da outra 
parte. Acudiu a malícia para sustentar e ordenar a secl_ição, e para a converter 
em insh·umento poderoso, com que chegasse a effeituar seus proj ectos. Continuou 
a enganar e convidar OS incautos, proclamou falsos e futeis pretextos, COTtou a 
communicação cl_as provincias, roubou os elinheir os publicas, oppoz governo a go
verno e exercito a exercito, prom etteu-se victorias; ele r epente, porém, caíu todo 
o animo elos seus soldados, que fugi ram, de posto em posto, até ao territorio alheio ; 
os instigaclores procuraram no mar a sua segmança, e as tentativas com que h·a
tavam de abalar o throno não tiveram outro effeito qué assentai-o ainda melhor 
em seus solidos fundam entos . 

É assim que a Proviclencia Divina, quando menos se espera e por meios só 
r eservados á ua sabedoria, confunde as traças ela malicia e auxilia os que seguem 
e defendem uma causa jusla. Tres vezes, elenh·o em vinte annos, tem ella dado 
acl~·avel auxilio á justiça ele P ortugal, quando a prudencia dos homens o tem · 
r eputado em abatimento e desbarato sem Temeclio . O poder gigantesco ele França 
desvaneceu-se no mesmo instante em que nos tinha por snbjugaclos ; a fatal fabrica 
ela primeira revolução caíu em pedaços, quando a iniquidacle estudava assentai-a 
com maior firmeza ; não serviram melhor aos auctores d'esta ultima cautelas a:b.
tecipaclas, enganos, cavillações, com que, dando a novidades ruinosas côres anti
gas, se lisonj eavam de r estaurar e perpetuar, em diversa fórma, a substancia da 
primeira . 

E como podemos deixar ele dizer com assombro e com agradecimento : Aqui 
está o dedo _de D eus! E mpenhott aqui o S c-nhm· o seu bmço pode?·oso! 

Confessemos e adoremos, muito amados :filhos, o poder e o auxilio ela Divina 
Proviclencia. Continuam a cumprir-se as promessas feitas ao fundador do r eino e 
aos no sos maiores, que com elle o ganharam e o asseguraram em honrada liber
dade. A maior potencia, que ha seculos tem assombrado a Europa, intentou op
primil·-nós e riscar-nos de enh·e as nações, e só conseguiu claT a ver ao mundo 
que, em valor e lealdade, não temos degenerado ele nossos avós; a revolução, que 
ha oito aunos pretendeu tirar-nos as leis, os costumes e o ser de port uguezes, aca
bou por nos restituil· o throno, cuja presença devia necessariamente aniquilar seus 
planos indiscretos; a que por ultimo procm·ou metter-nos em cl ependencia estranha 
e conduzir -nos por este caminho á confusão e total ruína, acab ou p or nos trazer 
o legitimo e su:::pirado herdeiro da corôa, e nos r estituir com elle a seguran ça da 
r eligião, a estabilidade das fórmas e leis que eila queria destruir. Não temos, pois, 
bastante rasão ele clizer : Quern cont?·a ·nós, se assim é o S enha?· pm· nós! 

Mas se o Senhor é assim por nós, não é justo e devido que nós sej amos sin
cera e perfeitamente cl'eile ? Eis-aqui no que ha ele consisfu· a correspondencia do 
nosso agradecimento; nem o Senhor se contenta de outra . Crel-o, amal-o, reve
r encial-o como verdade por essencia, como arbitTo supremo, como pae e singular 
amigo. Mas, não sómente no exterior, não sómente ele bô~.:a, antes principalmente 
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do íntimo do coraçã.o1 principalmente com afl'ectos1 que siTo aa vozes ou os brados 
do espírito . . 

Refo~·cemos a nossa fé em J esus Christo e em tuclo aquillo que mantla crer a 
sua santa igrej a cathohca romana ; esperemos os influxos ela sua graça, e P?r seu 
meio a posse ele uma vida que não ha ele ter fi m, e que ele todo ha de ser 1sent::t 
dos trr.balhos e clescunsolações da presente ; accendamo ·nos, abrazemo-nos em 
cari.dacle ou amor divino e (los proximos ; guardemos á risca o~ mandamentos; pro
curemos os sacramentos nas vereladeiras clisposições em que elles podem ser pro
veitosos, e especialmente. os sacramentos da confissão e comrnunhao, com hLlmil
dac1 e1 com íntimo arrependimento e proposito el e emendar as vidas, com santos 
desejos de alcançar as graças que D eus por elles "nos tem promettido . Em sum
ma, sej amos bons e verdadeiros christãos catholicos1 e o Senhor nos terá por agTa
dccidos aos b ene ficios passados e se clignará de nos conceder outros para o diante . 

Invoqtlemos para tudo isto a intercessão elos santos, e, sob1•e todos elles, da 
S ::mti ssima Virgem Maria, mãe de Deus e senhora nossa, rosa mystica, arca da 
alLiança, estrella ela manhã, refugio elos peccaclores, auxi lio de todos os homens, 
e, em especial, dos christãos. Na cerrada noite d'esta viela, a luz d'aqnella bem
dita estrella é que nos póele ser governo e alegria. Das tormentas elo mundo, 
n'aquclle manso e segm·o porto, é que temos mais certo abrigo; n'aguelle valente 
escudo é que podemos achar defensão e soccorro contra ·os muitos inimigos que 
por tantos modos e com vor:fia incessante nos cercam e nos acommettem .. 

Refl.ecti, porém, que entre as pias tenções e obras ele virtude christã, com que 
por favor clivino e por meio de intercessão da Santíssima Vir gem e dos mais san
tos, podemos mostrar um sincero agradecimento, c grangear para o diante a pro
t ccção do céu, tem distincto logar a nobr e lealdade e o filial r espeito ao priücipe 
que alcançámos ela mão b enigna ela Providencia, e a obecliencia pontual aos seus 
mandados e aos das auctoriclaclcs que em seu nome e por sua ordem nos gover
nam . Obedecer ás auctoricladcs que o são ela parte do príncipe, é obedecer a elle 
mesmo, e obeclecer ao príncipe é o mesmo que obedecer a D eus. D eus o mandD
na sua lei; para ser ele n6s obeclecielo o fez Deus imagem sua na terra, e o prín
cipe não é mais do que um sublime e veneravel instrumento, de que D mis se serve 
para dirigir, segundo a profunda sabedoria elos seus conselhos, os im perios e r ei
nos do munclo . 

Na obecliencia constante e prompta elos ciclad1ios ao setl principe é que pódc 
dar-se a ventura ela pah·ia . E sta patria, que não é outra cousa senão o aggrcgaclo 
elos nossos parentes, dos nossos amigos, elos nossos naturaes e com panhciros nos 
mesmos empenhos e nas mesmas fortunas , ou favoraYeis ou clesfavoravei s ; esta 
patria que amf~mos toelos, e que é força que amemos cordialmente, nfio póde ser 
senão infeliz, em lhe faltando a uni ão elos homens ele Cltle se compõe, e a total 
e p erfeita uniao ele tal modo depende ela obediencia ao seu príncipe, que, tirada 
a obedicncia, acaba necessariamente a união . O corpo humano eleixa ele o ser elll 
se tirando a união c aclherencia elos smls membros ; c assim succccle ao estado, 
desunidos os ciclac1ãos, que são infallivelmente desunidos, so os não pr ende c aperta 
entre si o estreito vinculo ele obediencia á mão sup erior que segura a r edea do 
governo . 

Nós o temos visto e o temos sentido nas imprudentes tentativas ele política 
mudança, ele que temos sido testemunhas no nosso Portugal e fóra d' ellc. Trata.
ram todas, ou como fim ou como meio necessa.rio, ele afrouxar a obecliencia ci-vil, 
e todas conseguinclo (que é facil de conseguir) este seu inconsiderado proposito, 
provftram as ruinosas e fataes consequencias ela desunião. 

E tempo, amados fi]bos, é tempo ele pôr um ter mo a males tão graves por 
uma seria consideração elas suas causas . Errados princípios, presnmpção do

1 
pro

prio entendimento, e por ella cles]Jrezo temerar io elo que assentou o consc1ho e 
experiencia dos antigos, paixões arelentes de que 6 natural a alliauça ou o conluio 
c.om erros e presumpção, tem ehegado o nosso r eino ao bordo do precipicio, elll 
qne sem clLlvi.cla se desp enhára, se o não sustentasse o braço ela Providencia. D es
enganemo-nos de erros, remmciemos presumpçosa temeridade, suj eitemos arrisca
elas pnix:ões . Temos um principc legitimo, temos leis sabias e providentes ; unamo· 
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rros ao príncipe por amo1:· sincero e SUJeiÇttO discreta; guarJemos religiosamente 
as leis . Qual é o portugLlez que tem colhido bom fructo elas desgraçadas tentati
vas de politica iunovação? Os que sabiamente os reprovaram foram opprimidos; 
os seus arbitristas e fautores não escaparam á pena que provocaram com tamanha 
imprudencia. 

Porém, o desengano de erros, a bumiliação de animo, o bom regimento das 
paixões, só podem vir pela ]nz da verdadeira religião e pela graça elo seu auctor 
divino. Sappliquemos esta graça, procmemos a luz pma e clara. da religião. A isto 
é que nós vos chamâmos e ex.hortâmos, como pastor que deseja bem inceramente 
a vossa ventura. ã.o nos move espírito de partido, que I).ão seguimos outro senão 
o de J esus Christo; não nos obrigam complacencias mundanas, que não queremos 
senão comprazer a D eus . Só nos estimula o zêlo do vosso solido proveito, com 
que o Senhor nos tem favorecido, e continúa por sua misericordia a favorecer-nos . 

.Na mesma divina misericordia esperâmos tornar em breve á companhia da 
casta e santa esposa qne nos foi confiada. Reconhecemos, desej.âmos cumprir fiel
mente a obrigação de Jhe assistiTmos e de empregarmos e~ seu serviço nossos 
cuidados e diligencias, n'esses pm.tcos dias qtte já nos podem yestar de vida. Aben
çoe o Senhor I).ossas boas tenções; abenyo.e o nosso amado rebanho, entornando 
sobre eUe a enchente de seus beneficio.s e em particular os dons inestimaveis de 
sua gFaça. 

Os reverendos parqchos, a quem esta será r emettida, a leiam no primeiro dia 
auto de guarda, e á hora de maior concurso, a seus freguezes. 

Dada em. Lisboa, sob nosso signal e sêllo das nossas armas, aos 5 dias de 
agosto de 18~8.=Fmncisco Bispo de rü·c-u.= (Logar do sêllo .) 

Car-ta de lei 

D. Miguel, por graça de Daus, rei de Portugal e elos Algarves, cl'aquem _e 
cl'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e da conquista, navegação, commerc10 
da Etlúopia, Àrabia, Persia e da India, etc. Faço saber aos qne esta carta de lei 
virem que, sendo a disposição da carta ele lei de 19 ele dezembro de 1826 con
traria ás leis cl'estes reinos, que estabelecem o jL1izo em que devem ser julgados 
os militaFes que se constituem réus ele lesa-magestacle de primeira cabeça, o que 
foi novamente excitado no regulamento para a organisação do exercito de 21 de 
fevereiro de ISIG, artigo 30.", § 1. 0

, ex:ceptLtando do fõro militar aquelles cri
mes : hei por bem derogar a sobredita carta de lei de 19 de dezembro de 1826, 
ficando sómente em vigor para os processos sobre que já se tenha proferido sen
tença em conselho de guez•ra inferior, e orJenar que se observe o que é disposto 
pelo refericlo artigo 30. 0 § 1. 0 do mencionado regulamento. 

Pelo que, mando á mesa do clesembargo do paço, r egedor ela casa da suppli
cação on quem suao \ezes fizer; conselhos da fazenda, de guerra e do ultramar; 
go\ernaclor da relação e casa do Porto; desembargadores, provedo1·es, ouvidores, 
juize , justiças e mais pessoas cl'estes meus reinos e seus domínios, a quem o co
nhecimento d'esta carta ele lei pertencer, que a cumpram, guardem e façam cum
p.ri.r· e guardar com inteira e inviolavel observancia · não obstante as disposições 
de qualquer denominaçao em contrario, que tQdas derogo para este effeito só
mente ficando aliás em seu vigor, como se aqui especiticadas fossem, e valerá 
como carta passada pela chancellaria, posto que por ella não passe, e que o seu 
cffeito haja de dtu·ar mais ele um e muitos annos, sem embargo das ordenações 
que o contrario determinam. 

Dada no palacio de ~ossa Senhora das Xecessidades, em 6 de agosto do anno 
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrdo de 1828.=EL·REI1 com guarda.= 
Conde do Rio Panlo. 

E::a.rta 

Lonili·es, ele agosto de 1828.- t;enhor; - Pela corresponclenoia do visconde 
de Itaba.yana tem sido -vossa magestade s~coc~sivame!}te informado das resoluções 
que os memLros do corpo diplomatico portuguez tomar-am em oonsequencia do 
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que praticou o SP.nhor infante · D. Miguel. Acontecendo, porém, q 11e alguns dos 
meus collegas, ou seja pela distancia .em que se acham, ou por outros quaesquer 
motivos, tardassem mais a annunciar as suas decisões, vou expor a vossa mages~ 
tade concisamente o qtw me· resta a dizer-lhe a esse respeito. 

O conde ele Oriola, ministro em Berlim, é o nni.co. chefe ele missão portugueza 
que se pronunciou a favor ela usurpação. Este ministro recambiou debaixo ele um 
sobrescripto, e sem nenhuma resposta, o protesto que lhe fôra remettido pelos ple
nipotenciarios brazileiros em nome de sua magestade. 

O barão de Villa Secca escreveu, segundo consta, ao senhor infante, demittin
do-se do seu emprego ; ignoro, porém, se deu conta tambem directamente a vossa 
magestade d'este passo. 

Raphael da Cruz Guerreiro, ministro em S. Petersburgo, tambem tomou, se
gundo consta elo documento incluso n. 0 1, o arbítrio de se demittir, sendo com
tudo singular que elle se abalançasse, sem necessidade, a decidir, como faz no 
seu officio, uma questão de maior entidade, e que só a vossa magestade pertence 
Tesolver. , . 

Antonio Lopes ela Cunha, encalTegado de negocias na Suecia, não tem até ao 
presente respondido a offi.cio algum d'esta; embaixada nem aos plenipotenciarios 
brazileiros. Ignoro se tem escripto para Lisboa. 

Os chefes das missões portugnezas 'em. Napoles, Homa, Turim, Copenhague , 
Mad1·id, París e Bruxellas têem, como a vossa magestade já é constante, partici
pado a sua adhesão e fidelidade a vossa magestade. 

O secretario da legação em Berlim, lldefonso Leopoldo Bayard, separou-se 
honradamente elo seu chefe, e veiu apresentar-se a esta embaixada para ser em
pregado, como realmente o tem sido, no serviçe ele vossa magestade. 

O secretario ela legação em Vienna, D. Luiz da Camara, que se achava com 
licença ele alguns mezes em Lisboa, igualmente veiu aqui apresentar-se, e t em 
'trabalhado com zêlo e com a melhor vontade na secretaria ela embaixada. . 

De entre os consules merece uma expressa· menção, e muito honrosa, Bernardo 
Daupias, que foi o primeiro da sua classe a proclamar elo modo o mais publico e 
solemne que se separava do serviço do governo intruso ele Portugal. 

Inclusa achará vossa mag·estacle a declaração no mesmo sentido do consul em 
I·bmburgo, Pedro Gabe ele Massarellos, e a resposta que lhe dirigi em conse
quencia ela sua declaração . 

Pelo contrario, sinto dever levar ao conhecimento de vossa magestacle que o 
consul em Londres, Francisco Teixeira Sampaio, não seguiu o mesmo brioso exem
plo, e obedece á secretaria de estado ele Lisboa, como consta elo annuncio ácerca 
ele bloqueio do Porto, que elle mandou inserir nas folhas cl '.esta capital. 

Tambem t enho motivos para pensar que o consnl em Gibraltar segue o mesmo 
systema. 

Não elevo omittir que se acha presentemente em Londres o consul portnguez 
em Marselha, Antonio Cancliclo ele Faria, vindo com licença, e que este empre
gado segue a linha elo seu cleveT. 

Tratando-se de especificar o que têem feito os empregados diplomaticos e con
sulares, cujas resoluções têem chegado ao meu conhecimento, seja-me licito acres
centar que eu faço, na minha opinião, grande clifferença entre as circumstancias 
cl 'estas duas classes. Julgo que os diplomaticos não podem, sem traição, deixar 
de se declararem; mas parece-me que, seuclo muito louvaveis os consules que se 
pronunciam contra a usurpação, não podem, todavia, reputar-se eriminosos os 
que o não têem feito (ao menos emquanto se lhes não exigir o juramento ele ficle· 
liclacle a outro soberano, o que até agora não se ha verificado), porque os consu
les são meros agentes ela nação para interesses commerciaes, e não representam 
nenhum governo. 

O documento incluso n. 0 3 é copia da participação que o secretario cl'esta em
·baix.ada recebeu da sua demissão por parte do governo usmpador ele Portugal. 
A resposta que este fiel e zeloso empregado deu ao visconde de Santarem , e que 
vossa magestacle achará tambem por copia, é concebida em termos mui dignos, 
que por certo lhe grangearão a benigna approvação de vossa magestade . 
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É certo que todus os demais empregados fieis aos seus deveres tê em r · ccbiclo 
0 ~l vão rcceLcr demissões similhantcs, não podendo a traição ser auxiliada e ser- . 
Ylcla por homens honrados e leacs, a não serem totalmente destitniclos de enten
dimento . 

Todo o corpo diplomatico e consul~r portuguez , que se tem declarado, recebe 
~s seus competentes vencimentos em virtude da valiosa offerta que a ta:l respeito 
fez o visconde ele ltabayana ; torna-se, porém, illclispensavelmente necessario que 
vossa magestacle, ou em seu proprio nome, se o decreto de 3 ele março cl'este 
anuo for cleclarado millo e insubsi stente, ou no ele sua augusta filha, se houver 
por m,ais conveniente manter a abdicação, envie aos ministros ele P ortngal na Eu
r?pa cartas cr eclenciaes para as apresentarem aos ::ober::mos junto aos quaes re
Sidem. 

Havendo-se elles, pela maior parte, separado elo governo ele facto que ,actual
mcnte domina em Portugal, cessarão ele ter vigor as creclenciaes que receberam elo 
s~nhor infante D . Miguel na qualidade ele r egente, e por conseguinte já nenhum 
cl, elles se . acha officialmente acreditado . A começar por mim, nã'o posso exigir 
c1 este governo que me contemple como embaixador ele vossa magestacle, se esta 
questão vier a discutii"··Se diplomaticamente . . 

Permitta vossa magestacle, pois, que eu r espeitosamente supplique, em meu 
nome e ·no de meus collegas, que se sirva acreditar-nos publicamente para bem do 
s~u re:.ü · serviço, e para não ficarem, em qualquer caso que seja, dcsairados os ser
VIdores leaes· de vossa magestacle e tr imnphantes os traiclor,es . 

Beijo a augusta mão ele vossa magestacle com o mais profundo respeito . = 
jJfa?·quez ele Palmella. 

Protesto 

Quando no dia 24 ele maio elo corrente anno dirigimos á nação portugueza um 
protesto form al: 1.0

, contra toda e qualquer violaçrio elos direitos her eclitarios ele 
sn!1 ~magcstacle imperial e ele sua a11gusta filha; 2. 0

, contra a abolição das insti
~uçoes espontaneamente outor~ad~s. pelo _m~SJ?O senhor e ~egalment~ estabeleci
c ~s em Por tugal; 3. o, contra a dleg1tlma e mstclrosa convocaçao dos antrg·os estados 
cl aque_lle reino, que haviam deixado ele existir, j á por effeito ele uma cliuhirnissima 
prescnpçfto, já em vir tude elas mencionadas instituições, estavamos ainda espe
rauçaclos ele que não se consummaria o horroroso attentado ele que os factos enu
IUerados foram precm·sores, e queríamos persuadir-nos ele que a attitnde amea
çadora que os ministros estrangeiros, r esidentes em Lisboa,. haviam tomaclo, 
tambem os esforços ele uma parte elo bravo ex ercito lJortugnez, poderiam pôr 
termo ás machinações da facção pe1jura e rebelde, e impedir que se r ealisasse m:na 
n_su_rpação que devia ser sobremaneira calamitosa c clestructiva do sagraclo prin
e.rpro ela legitimidade na Enropa. 

Todos os corações generosos, que abominam a traição e o pe1jnrio~ haviam 
cor:cebiclo as mesmas ·esperanças; porém, nem as admoestações das potencias que 
n~als se interessam pela sorte ele Portugal, nem a nobre r esistencia que fizeram 
1; aqucl!e reino os amigos · ela legitimidade, e todas as pessoas que respeitam a san
tldaclc elo jmamento prestado, pocleram sopear a furia ele uma facção que estava 
emperradamente decidida a perpetrar o crime premeditado da usurpação . 

Pelo meio ... ele acclamaçõcs populares, ele clestit1úções forçadas, ele prisões sem 
conto, ele proscripç_ões escandalosas, ele seclucções e embustes clandestinos, e, final
men~e, por toda a sorte ele meios odiosos e illicitos, aplainou a referida facção o 
~~mmho por onde ele via ender eçar-se para o fim criminoso que tinha em vista ; e 
t Ol. tamanha a rapidez ela sua marcha, que não houve demora alguma em rema
ti-se a obra da usurpação, com affronta de todas as potencias ela Etu·opa, que 
c e antemão haviam fulminado sobre ella um anathema formal. 

No dia 23 de jtmho teve lagar effcctivamente em Lisboa n abertura dos cha
mados tres estados do reino, que na r ealidade não• eram senão uma assemhléa ele 
pessoas cnmpliciadas na mesma execrancla faccão; e como tnclo estivesse ensejado 
1om muita antecipação para tão escandalosa c~remonia, t ratou-se immecliatamente 
c e .propor a seguinte qnestão·: «Se quando falleceu o senhor r ei D. João VI devia 
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a coroa el e Portugal passar ao seu filho mais velho, o imperador do 13razil e prin- · 
cipe real ele Portug-al, ou ao seu filho mais moço, o senhor infante D. Migueh. 

E sta proposição foi acompanbacla ele um nojoso e fraudulento discurso em fa
vm; dos direitos de sua alteza á successão ela r eferida corôa, e contra os do impe
rador, nosso augusto amo, que os faccios_os ousaram repTesentar como um prín
cipe estrangeiro e desapropóaclo elo seu direito de primogenitura pelo facto ela 
sua exaltação ao tbrono elo Brazil antes do fallecimento elo seu augusto pr oge
nitor. 

E n'este tribunal ele injustiça e usurpação ninguem se atr eveu a alçar a voz em 
favor ela causa da legitimidade, qual é a de sua. magestacle o imperador elo Bra
zil e rei ele Portugal. Ao procurador da corôa competia ele direito esta j nstissima 
(l efezai mas elle não foi chamado a exercer esta honorífica funcçfio1 por não estax 
comprehendido no numero elos cnmpliciados . . 

Era tão cabal a unanimidade que r eina,-a entre os conjurados, que se qualifi
caram com o titulo incompetente de tres estados, qu~ bem podíam decidi r a ques
tão n'essa primeira sessfio ; porém, querendo deslumurar o mais possível a nação 
portugueza e todas as outras de ambos os mundos, preferiram fazel-o depois ele 
algtms dias ele uma fi ctícia deliberação, e no dia 28 do dito mez de junho apre
sentaram com effei to ao chefe elo governo illegititno estabelecido em L isboa o re
sultado do seu abominavel trama, isto é, seus votos criminosos e unanirnes em 
favor da usmpação, que foram mandados s:mccionar1 e que desg-raçadamente se 
completou n'aqnclla cidade no dia 1. 0 ele julho, que ficará sendo ele luctuosa r e 
cordação em Portugal })elas terríveis consequcncias que ele tão fatal evento hão 
ele iufallivelmente resultar . 

Plenamente clE?svauecidas as nossas esperanças, vemo -nos hoje na dura e im
periosa necessiclacle de patentearmos aos olhos das nações elos dois hemispherios 
tanto a perfielia elos actos acima especificaclos, como a falsidade dos argumentos 
allegaclos contra os direitos io contestaveis e r econhRcidos elo nosso augusto amo 
o imperador elo Brazil c príncipe r eal de Portugal á corôa d 'aqnelle r eino por 
moTte do seu augusto pae. 

Sabemos (e todos os publicistas o affirmam) que, succedendo extinguir-se a li 
nha elirecta e legitima ele uma clynastia reinante, e acontecendo apresentar-se á 
successão ela corôa vacante var.ios pretendentes nas linhas collateraes 1 cuj os direi
tos pessoaes .sejam duvidosos, compete a clecisfío cl'esta importante questão nacio
nal ás auctoriclades superiores do estado i e a propria historia ele Portugal nos mi
nistra dois exemplos : o primeiro na occasião ela morte ele cl-rei D. Fernando, e o 
segundo na epocha em que a nação portug-ueza, quebrando o pesado jugo ela Hes
panha, elevou ao tbrono a augusta familia ele B ragança. 

Porém, como esta questão não póde ter logar, quando a success?t:o ele tuna co
rôa se OJ?era por direito de primogenitm·a (como se operou a ela corôa de P ortu
g-al na pessoa de sua magestacle o imperaclor elo Bra.zil, filho primog-enito ele el-rei 
o senhor D . Jo~io VI, c como tal reconhecido priucipe real ele Portugal por seu 
proprio 11ae e por todas as potencias ela Europa, antes e depois ela partilha que 

' os mesmos augustos se)lhores fizeram da corna portngueza por meio ele um tra
tado solemne) 1 não podia occorrer 1 nem occorren, a menor duvida sobre os dir eitos 
her editarios elo imperador, nosso amo, em consequeucia ela morte de el-rei seu pae. 

Antes mesmo de chegar ao Rio ele J aneiro a t ri ste noticia el'esta prematura 
morte, j á sua magestacle imperial havia sido acclamaclo rei em Portugal, e imme
cliatamente r econhecido como tal por todos os soberanos e governos ela Europa. 

Esta acclama.ção e reconhecimento espontaneos e formaes testemunham ele uma 
maneira tão autbentica e irrefragavel a legitimidade elos direitos bereclitarios de 
sua magestacle o imperador elo Brazil á corôa de Portuga1, que nos bastaria op
pol-os á facção usurpaclora., que se ~rrojou a contrastar a opinião nnanime elas po
tencias ela Europa e da maioria da propria nação portltgtleza. 

Todavia, n:io nos contentaremos com este t estemtmho; far emos ainda máis, 
combateremos os dois unicos argumentos ele que a perficla facção ha lançado mão 
para atacar direitos tão incontestaveis: 

1. o O de uma antiga lei, feita nas côrtcs ele L amcgo, ele qu e transcrevemos 
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08 proprios termos : (( Hit ita ·in se111J.Jite?·nwn1 qt~ocl p1·iuw ji1ict ngi~; ?'ecip·iat nuw·í
tnm de Po1·tugale1 ttt non veniat 1·egmmt ad ext?·aneos1 et si cubavm·it cmn p1incipe 
~t,·aneo}. non sit 1·egúw1 ~tâa m~nqw:!'m v?l~umts nostntm ~·eg~mm_ ·i1·e jo1·e Po?·tttga-

us} _q~t~ ?'eges fecenmt s~ne adJutono alwno1 p e1· suam jo?·tttucltnem» . 

1 
, Vrcutndo o senti-do genuiuo cl'et>ta lei (cuja realidade é, alem cl'i sso, mui duvi

c 0"a, mas que aclmittiremos ele bom grado), pretende a facção usmpadora que sua 
mag~stacle imperial, pelo facto ela sua ascensão ao throno do Bmzil, perclêra a sua 
qualidade de príncipe portnguez e ficára, conseguintemente, inhabilitado para suc
cccler, por morte ele el-r ei seu pae, na corôa de Portugal. 

1 
A falsa applicação cl'esta lei é sobremaneira evidente . Ella prohibc que as rai

~2as_ !ic Pgrtugal hajam ele esposar um príncipe est1;angeiro ele nascimento; porém, 
ao llllpede aos príncipes portllguezes, nem o herdarem de um outro estado, nem b s:lC~eclerem na COTôa de Portugal, depois de estarem no goso ele uma outra so

Deu1ma; e a mesma· hist~ri3: portugneza confirm~ esta nossa asserção . El-rei 
·
1 
Affonso UI, que era pnncrpe portuguez . e possma o condado ele Bolonha, suc

]r eu. a seu irmão, el-rei D. Sancho II, continuando na posse da soberania de 
L O~On.ha. El-rci D. Affonso V reinou simuli:aneamente em Portug·al, Castella e 
t ~t0 • E el-rei D. Manuelrel.miu sobre a sua cabeça as corôas ele Portugal, Cas-
e a, Le~o e Aragão. 

E pms que esta lei não excluiu outr'ora o conde ele Bolonha, D. Affonso, cl'a; 
su?cessão á corôa de Portugal, muito menos poderia agora excluir sua magestade 
0 nnperador do Brazil e príncipe real de Portugal cl'esta mesma snccessão. 
D 2.: O ele mua l~i posteriormente feita, em 12. ele se~embro ele _1 642, 1~en· el-rei 

· J oao ~V, a pechclo elos tres estados e em confirmaçao ela precrtacla le1 de La
meg?. Dtz esta segunda lei: <l Que o successor da corôa deverá ser· um príncipe 
n~sc~clo em Portugal, e que nenhum príncipe estrangeiro de nascimento, por mais 
PlOXJmo parente que seja elo rei, não poderá. jamais .ser seu snccessor». 

t _üra _como esta exclusão se refere 1micamente aos príncipes nascidos em paíz 
08 tangCJro, claro está que clla não pócle ser applicavel a sua magestacle imperial, 
rtc nas.ceu em Portngal. Alem cl'isto, como nenhuma cl'estas leis previu o caso 
c at ~arttlh~ ela corôa ela monarchia portugueza por meio doe um accordo solemne 
en .re 0 re1 e o seu legitimo herdeiro e successor (que é o que pela vez primeira 
aco~_tec.eu em Portugal entre el-rei o senhor D. João VI e o seu filho primogenito 
0 

)
1111C1pe real D. P ech·o), taes lei s, repetimos nós, não podiam jamais ser appli.-

cac as ao presente caso da successão da corôa cl'aquelle r eino . . 
t _No mesmo dia 15 ele novembro ele 1825, em que ratificou o senhor D. João VI 

0 r~tado ele 29 ele agosto elo r eferido anuo, pelo qual se , effeituou a mencionada 
par~lha da corôa portugueza, l)l'Omul'gou elle uma lei e edito perpetuo, reconhe
leu 0 seu filho primogenito, o imperador elo Brazil, na qualidade de principe real 
~e Po~rtugal, e revogando expr essamente todas as leiR1 usos, regimentos e artigos 

as cortes em contrario . 
Para um ca.-o imprevisto e novo era manifestamente preci sa uma nova lei . 

t dE como a auctoriclade de el-rei o si=mhor D. João VI era tão plena e illimi
a a, quanto a elo seu augusto predecessor el-rei D . João IV, é forcoso confessar 

que a lei de 15 ele nov embro de 1825 (promulgada em virtude ele um tratado, 
~-u~_é um pacto sagrado e inviolaYel, e uma lei suprema entre todas as nações 
tv rsaclas), ficotl sendo para o Brazil e Portugal uma lei fundamental, e a nnica. 

;ue devia r eg-ular, eomo r eg-ulou, a successào ela corôa ele Portugal no momento 
ll1 que se verif:i cõu a vacancia cl'ella. 

da l B:avenclo por este modo demonstrado com a maior evidencia, tanto a illegali-
111 c e ela decisão elos chamados tres estados elo reino, como a falsidade elos argu
pee~os l)Or elles allegados em favor ela usurpação, resta-nos tão sórnente desem
H n ar um doloroso mas honorifico dever, qual é o ele protestarmos, como protes
cl mps, altamente e na presença elo mundo inteiro, contra a usurpação da corôa gfr ortu&'al, que acaba de se fazer a sua magestacle o imperador elo Brazil e le
r· 

11110 re1 de Portugal, bem ·como a sua prezada filha a senhora D. l\Iaria ela Glo-
Ia, e COt1Gh · ' . . l b't l . 

P
. ,. ~llUOs este nosso J uramonto a omm potencra c o ar 1 r o supremo c os 1111-
erJos o ú t' l d b d 1'' . · JUs lÇa ne to os os so cranos a .éuropa. 
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Londres, em 8 ele agosto de 1828 . = J.l1cwqHez ele Rezende= Yisconcle ele Itct
bctyctnct. 

Dect·cto 

Hei bem prorogar por mais sessenta clias ii:nprorogaveis, contados cl"aquelle em 
que for publicado na Gazetc~ o presente decreto, o praso estabelecido nos de 6 de 
maio e 18 ele junho do corrente anuo, para dehtro d'elle se recebc.rem aos mutuan
tes as quantias com ·que quizerem concorrer para o emprestimo dos 1.010:500;)1000 
r éis, aberto pelo citado decreto de G de maio, debaixo dos mesmos princípios n'elle 
declarados, e no de 18 de jlmho, permittindo que alem dos docum entos de divida 
elo estado, ali expressados como admissíveis na metade das quantias emprestadas, 
se admittam tamb!.{m na mesma proporção, ou em parte d'ella, quaesquer letras 
acceitas pelo commissariaclo até 30 de setembro ele 1822, que ficaram excluiclas ela 
liquidação da divida publica : sou outro sim servido ampliar <JS mencionados cleC1·e
tos, na parte que diz r espeito á metade com que os mutuantes elevem entrar em 
dinheiro, na fórma da lei; porquanto hei por bem ordenar que n'esta metade s~ja 
acceitavel igualmente como dinheiro effectivo uma metade cl'ella em portarias ele 
recibo ele divida conente elo commissariado, contrahicla desde janeiro até ao fim 
de junho d'es te anno, comtanto que cada um elos mutaantes que quizcr aprovei
tar-se do. presente indulto concorra com a quantia de 50:000~000 réis, c d'ahi 
para cima, praticando-se a r espeito elas epocbas em que deva preencher-se a parte 
com que cada um se propozer a concorrer, o mesmo que se acha estabelecido para ' 
este :lim nos decretos referidos . 

O conde ela Louzã, D. Diogo, do men conselho de estado, mini stro e secreta
rio de estaclo dos negocias ela·fazencla, presidente elo m·ario r egio, e n'elle logar
tcncnte immediato á minha real pessoa, e ela junta el os juros elos rcn.cs emprcsti
mos, o tenha assim entencliclo e o faça executar, expedindo as ordens neccss:.wias. 
Palacio das Necessidades, 9 ele agosto ele 1828. = (Com a ?·ub1·iw ele 8Ha mages
tade el -1·ei nosso senho1·.) 

Pastoral 

D . João ele Magalhães e Avellar, por mercê ele Deus e ela santa sé apostolica 
bispo elo Porto e elo conselho ele sua magestaclc. 

Se tomassemos agora em vista o descrever os recentes males que nos oppri
miram e os outros ainda maiores que nos estavam preparados, imporíamos so
bre nós uma bem superflua empreza, lembraríamos, o que é notorio, e que está 
e estará sem1we presente na memoria elos leaes portnguezes . A ningucm são des
conhecidos os desastrados planos, urdidos para a nossa ruína por temerarios cles
organisadores da sociedade política, inquietos inimigos da tranquillidade publica 
e criminosos usurpaclores ela sob erania. Desamparados ela consciencia e ela honra, 
por um inexpia.vel arrojo, elles se propunham invadir os clireitos r eaes, pertencen
tes ao monarcha augusto que nos goYenia. Apocl_eravam-se arbitrariamente elo que 
lhes convinha; as pessoq,s, as vidas, os haveres, ' os incommoclos e a liberdade elos 
bons cidadãos, tudo dependia ele seus temera rios arbítrios; o flagello da guerra ciYil 
estava j:\. entre nós plantado, mas D eus ::mxilion o braço do senhor rei D. Miguel 
e do >alente exercito que lhe obedece . A ousadi a dos rebe' cles desappareceu como 
o fumo; urna vergonhosa fugida os bnçou para alem elas nossas fronteiras ; ter
minaram as consequencias cb feroz cliscorclia, deram fim os combates, e a paz reina 
já outra vez por todas as províncias cl' estes reinos. 

Mas quantos sacri:fici<;>s se tornavam precisos para alcançar com tanta gloria c 
com tanta brevidade :um tão decisivo trjumpho? Uma campanha não se empre
bende sem vastos r ecursos, r ecursos que eram incombinaveis ao presente com os 
fundos actuae·s depositados no erario·regio. Porém a causa e,_·a justa ; d'·ella cl e.pen
clia a firmeza elo throno c a segurança :dos cidadãos, c em taes circumstanci a:> se 
]:iatcntcia amplamente o animo liberal dos verdadeiros portuguezcs. As despezas 
da expedição foram muitas ; é avultado o empenho por esse motivo contrahiclo, 
mas P?r toda a parte se desenvolve um c.spirito genCToso, multiplicam-se as offc r-
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tas e todos concorrem, segundo lhes é possível, para a extincção ele uma divida 
que a salvação ela patria exigira. E se por todo o paiz nacional, por toqas as clas
ses dos_ vassallos se deixam ver os cffe itos ele um cor~ção gener oso, não pomos 
:m duv1da que isto mesmo tenha lagar n 'estc bispado. E por isso que aos reve
r endo~ parochos, beneficiados e aos demais ecclesiasticos, como tambem aos que 
ex_ercltam algumas occupações ou officios r elativos á jmisclicção que nos é pro
pna, os ~OJ?-vidâmos efficazmentc para darem n'este ebj ecto provas indubitaveis do 
~eu patn ohsmo'. Uns e outros inherentes aos princípios que a santa relig ião nos 
~nculca, desejosos ele manifestar o seu respeito e a firme obedicncia que tributam 
cc~agracla pessoa ele cl-rei nosso senhor, zelosos em promover o be:n c1 'esta - ~1io-

"~ ~ ele todo o Portugal, nos . fazem esperar que os seus voluntanos donativos 
~~l~~hem na causa publica, e que os seus nomes appareçam e~tampados em os p e
lloc Icos, como testemunho ele gratidão pcrelmavel. Porém advertimos e rogâmos 
~ ~~ses mesmos benem~ritos, que o 1:esnltado elas suas l?uvaveis contribuiçõesyo-
~I.ao_ ser entregues neste paço episcopal ou nos arc•prcstados aos respect1vos 

~Jga~JOs da vara, a quem recommendâmos toda a cfficacia no desempenho ela clili
âencla qu.-e agora lhes e~tr~gâmos , p~ra noticiarem o que propomos aos r e_vcren-

os p_arochos elos seus dJstl'Jctos, pedu·cm d'elles as suas respostas c o;; avisarem 
0 D13Js breve possível, depois d'isso, sobre as conseqnencias uteis que cl'ahi pro
v~nham . E a cada um elos mesmos r everendos parochos exhortâm0s com instan
f1a 1ue aos seus fr eguezes, libertados já elos pesados detrimentos ela excitada rc
lellwo, persuadam o quão proveitoso seria tomarem elles parte, segundo as suas 
orças, n'esta collecta, tão util para o estado como honorífica para os contribuintes . 

Paço el)Íscopal do Porto, aos 9 ele ag-osto ele 1828. = João, Bispo do P01·to. 

Decreto 

Sdcnclo a instrucção pubLica o mais importante ramo ela admini stração de um 
esta o, pois que por ella se habilitam os vassallos a cumprir seus deveres para 
com Deus, para com o soberano e para com a sociedade, tomando-se assim uteís 
~o m~smo estallo e a si proprios; e cons icleranclo que s6 por meio de acertadas, 
euerglcas e não interrompidas providencias p6cle este mesÍ11o ramo sair elo mau . 
~s_ta~lo em que . se acha n'estes reinos e seus domínios, e cheg-ar ao ponto ele per-
eiçâo _que desejo; attenclenclo outrosim a que para tão grave objecto se tratar com 

a contmuacla e profLmda meditação que se necessita, convem que se contemple em 
separado ele outros quaesquer negocias : sou servido ordenar que ~anta as escolas 
lUenores, como a universidade ele Coimbra, fiquem ele ora em cliante Sl~ eitas :i di
~efção e inspecção ela pessoa que eu houver por bem nomear i, e que, com o ti-
ll 

0 ele reformaelor geral elos estudos do reino e sens domínios, me proponha e faça 
b:;{ecut~· as proviclencias que eu julg·ar util adaptar sobre este assumpto, r ece 

endo Immecliata.mente ele mim as ordens a este respeito . 
l O d~1qne ele ·caclaval, ministro assis tente ao despacho elo meu gabinete, o te

U la assnn entendido e faca executar . Palacio ele Nossa Senhora elas Necessiclacles, 
aos 9 ele agosto de 1 828~ = (Com a ?'ttb?·ica ele stta magestade.) 

Carta 

v· ~ouclres, 9 ele agosto ele 1828. - Senhor :- P elos officios elo seu fiel e acti
i~smlo ministro, o visconde ele Itabayana, . se acha vossa mag-estado cabalmente 

b _otrmaclo das chicanas e clifficulclachls ele toda a esrJecie que o actual ministerio n an . . 
p l < n•co oppõe a tudo quanto se lhe tem proposto para su stentar, ao menos ele 
ema ap':-·a., quando o não faça effectivamente, a causa legitima ele vossa magestacle 

S 01:tu~·al. 
tid er1a mutil cansar a vossa magestade com o detalhe elas contendas que t enho 
a h e não cesso ele ter com lorcl Abercleen, para lhe demonstrar a obógação qne 

glaterra contrahiu como ponto ele honra e de reli o·iosiclade politica, ele sus-
1 ) o . 

hlicaclRecaín a escolha no bispo de Vizeu, conforme consta da carta regia de identica data, pu: 
a na Gazeta de Lisboa. · 
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tentar urna causa, que é a do rei, que clla reconheceu como legitima e como seu 
intimo alliado, que é ao mesmo tem]JO a dos governos r epresenta ti vos com os 
quaes este governo deveria julgar-se ligado, ao menos por sympathia, que é final
mente a de um sol)m-ano que ha dois annos a esta parte não tem deixado ele se
guir nem um só elos conselhos que este gabinete lhe tem sugg-et·ido, e que nã.o cle
ve1·ia esperar como paga ele uma tal conclescenclencia ver-se abanclonaclo e trahiclo! 

Porém os argumentos ele pouco valem contra as paixões. e nem mesmo bns
t::im l)ara as vencer as considerações ele interesse e de política. O ministerio elo 
rlnquê de Wellington quer em prilneiro logar segtúr em tudo o avesso elo sys
tema de mr. · Canning, quer em segundo logar evitaT a todo o custo complicações 
ou guerra; por isso sacTifica nas questões do oriente até o seu proprio decoro, 
perdendo a preeminencia que exercia politicamente e figur'ando em segunda linha 
atraz da Russia e ela França. Quer finalmente, sobretudo, satidazer a aversí:io 
que experimenta para as icléas liberaes, e no caso a~tual considera a causa ele 
vossa magestacle,, bem que legitima, como a causa revolucionaria, c a elo senhor 
D. Miguel, bem que rebelde, .como a ela realeza. 

Para prova elo que affirmo acho-me em circumstancias ele pocleT envia-r a vossa 
magestacle um docmmento curioso e inter essante : é a copia authcntica de um offi
cio que tive a fortuna ele interceptar casualmente, do conde da Ponte para o vis
conde de Santarem. As regras que vão sublinhadas demonstram qual seja a má 
fé do gabmete inglez . 

Este gabinete enunciou, é verdade, no cliscm·so ele cl-rei, no encerramento eh 
sessão do parlamento, a clesa1)provação completa ela conclucta elo senhor infante 
D. :Miguel, e a esperança ele qtte vossa magestacle, com a sua sabedoria, acloptará 
as medidas mais convenientes á honra ela sua família e ao bem ele Portugal. 

Porém estas mecliclas, que parecem deixar-se ao sabio arbítrio ele vossa ma
.gestacle, vão ser-lhe confidencialmente suggericlas por lorcl Strangforcl, nomeado 
embaixador .hmto a vossa magestacle, o qual se 'acha a ponto ele partir para 
essa côrte. Não cluviele vossa magestacle de que, á excepção elo ajuste ele casa
mento que se ha de procurar revalidar, e que me parece pouco appetecivel já 
agora para o coração paterno de vossa magestade, á excepção, digo, cl'esse ajuste 
(ao qual no decurso de cmco ou seis annos se procuraram pretextos ainda paTa 
faltar) não se ha ele aconsolhar a vossa ma.gestade senão a uma renuncia mais ou 
menos explícita da corôa ele Portugal, n'uma palavra, o reconhecimento ele ficto 
da ns1npaç?to cl'aquella corôa! 

Creio que é clesnecessario informar a vossa magestacle elo caractel' e historia 
tliplomatjca ele lorcl Strangforcl. Deixou n'esse paiz memorias bem vivas, e foi ne
eessario que o augnsto pae ele vÇJssa magestade requeresse de sua magestacle bri
tannica o chamçnnento cl'aquelle ministro (por meio ele uma carta auto·grapha, ele 
que vossa magestade achará copia na. secretaria ele estado), para que elle fosse 
removido. Entretanto, para mostrar a vossa magestaclf\ o conceito que cl'elle aqui 
se forma, remetto inclusos dois artigos traclt1ziclos elo Times a seu respeito. · 

A escolha ele um similhante plenipotenciario basta sem duvida para inspirar 
suspeitas, c para demonstrar que as palavras elo discurso ele cl-rei só têem por 
objecto enganar o publico inglez, cuja opinião está decidida a favor ele vossa ma
gcstacle. Espero, porém, que n'esta occasiâo saírão errados os calculas maliciosos 
elo gabinete britannico, c que vossa magestacle não se deixará, nem seduzir, nem 
intimidar, pois. não ha a menor duvida ele que elle ameaçará a vossa magestacle 
eom· o reconhecimento elo senhor infante D. Miguel por parte ele fngln.terra. Mas 
este reconl1eeimento n~·o pócle ser tão proximo como elles .qnereTão insinuai-o, pol;
que em primeiro Jogar hão ele rece:iar a opinião ela nação Í11gleza, e em segundo, 
não podem para isso contar com a tmammidade elos outros gabinetes . 

.Muito mais teria a dizer ácerca ele Inglaterra, mas o tempo urge, c passarei 
brevemente em revista as outras potenoias. · 

A Austria é ~le certo a mais e:fficaz, a mais perseverante e a mais astuciosa 
ele todas as que por desgraça n0ssa têem i:qtervinclo nos negocias de Portugal. 
Perfeitamente servida pelo seu ministro no Rio ele Janeiro, dirigida com finura 
~\.11nrna pelo min,istro que preside aos seus conselhos, ella n~io clcixotl nem um só 
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in~tante de trabalhar clirectn. ou inclirectamen'te para a ruína da carta ce.n.s.t:itucio
na · C~,:lercria_ talvez salvar ·o throno para a augusta princeza a quem é destinado, 
mas nao lhe Importa em ultimo caso sacrificai-a, nem entra esse objecto em c:om
paração com o outro. 

Digne-se vossa magestaele r ecordar os conselhos que lhe foram successiva
J~ ente dados . Os elogios e as promessas elo senhor infante D . Miguel, as instan
~~~, _Para o casameut?1 para a abclica~~ão 1 para que sua alteza não fosse para o 

zJl, para que fosse nomeado r egente; 1embTe-se vossa ma gesta ele ele tudo o 
que lhe fo· ' t l · · 1· l · · d A · · I n es es c OIS annos escr1pto e cIto pe o m1mstro e ustna1 e v•~Ja agora 
0 ~·emate elo seu plano, com as ins inuações que já sem duvida lhe terá feito para 
que lupporte com paciencia o mal, que elle ha ele representar como irremecliavel. 
b . H espanha , mais digna ele· estimação, . por isso que é inimiga declarada c 

a. ehta, nunca r econheceu explicitamente a vossa magestacle . Nfio quer ter por via: ~ ;lrn governo constitucio~al, e receia t~lv~z, mais que tudo~ a yossibiliclade 
. ms~ta ele vossa nutgestacle a Em·opct! Ah1 remam tambem as mtngas ele pala-

~~-~, em que desgraçadamente figuram augustas personagens, movidas talvez por 
"Jstas reconditas de interesses que ainda não podem apresentar-se . 

Havendo, pois, tudo a temer ela H espanha, rasão para desconfiar ele todas as 
;t~ggestões da Austria1 . e nenhuma esperança ele apoio

1 
nem mesmo ele interesse 

c e Inglaterra, clirig·em-se necessariamente as vistas para a França; que ele entre 
as grandes potencias é a unica que pócle talvez, sem r eceio ele rivalidade, t er um 
s:ys,tefa p_olitico seu proprio

1 
e que actualmente parece seguü· debaixo elos auspi

c~o~ c o mmisterio que sucç.ecleu a mr. de Villi:lle, uma vereda constitucional, e ter 
a g um motivo ele ass.umir a primazia entre os governos r epresentativos elo conti
~en_te . Aleru cl'isso poderá ser induzida , por considerações ele amor proprio, e até 
cde Interesse commercial

1 
a abracar mais ou menos activamente a clefeza da causa e ;I • 

vossa magestacle. 
c Par.a não deixar ele tirar o partido que for possível cl'estas disposições, escrevi

7 

1°I?0 chss~ a vossa magestade n'nm officio precedente, a mr. Hycle ele Neuville, e vou 

S 
OJe_1

1
·epetu· a mesma cliligencia

1 
sendo portador ela minha carta um zeloso e clextro 

ervlc or d 1 d R J 1" . . e. vossa mag·estac e1 o marquez e ezenne1 que vae c 1sposto a empre-
gai Ds mews mai s activos pa~·a produzir impress~o sobre o m_inisterio fra~cez. 
) .· ~ entre as grandes potenmas blta-me só menciOnar a Russ1a e a Pruss1a .. A 
~~I~en·a, opposta _no nío.mento actual á In~;laterra7 e irri~acla contra, o minister~o 
d uque ~le W ellmgton1 offcrece-nos por Isso algum apow moral, so pelo deseJO 
ç~ contranar o gabinete ele Londres, e pócle tirar -se pm:ticlo cl'essa boa clisljosi-

< o, que .eu procuro cultivar no embaixador, principe ele Lieven. • · 
r . A. Prnssia não tem comnosco ponto n enhum clEJ contacto1 e não podemos espe
e~r. q:le nos seja propicia, porque não deseja v er augmentar o p eso na balança 

llopea a favor elos ' estados constitucionaes . 
~ Terminarei este· esboço cliplomatico

1 
dizendo a vossa magestade que nenhuma 

~orte admittiu, nem aclmittirá por agora, os agentes elo governo ele Lisboa, mas 
sa~bem se obstinam, seguindo o exemplo cl'este gabinete, a considerar como cesl ~s, por falta de creclenciaes 1 as funcções elos ministros :fieis a vossa magestade. 
c. le n~·gencia por isso que vossa magestacle se digne quanto antes revalidar as 
rec enClaes . 

de Perdoe vossa magestade a imperfeição d'l:lste trabalho, feito a correr no meio 
llli ll~ s~m numero de interrupções e ele cuidados diversos ; e pcrmitta que o ter-

nD e1Jando humilde e submissamente a sua real mão . . 
eus guarde a vossa . magestade. = J.Vfcwqztez de Palmella. 

Carta 

.Abe~ndres, 9_ ~e agosto ele 1828. - ~enhor: -Acabo .ele recebe_r, p~r via c~~ lorcl . 
ref . een, no~ICJas ele H espanha r elativas aos nossos bravos e mfel1zes m1htares 
sob~-~Iacl~s, e ~ão me_ p_errnittinclo a falta de tempo escrever hoj e _.ext~nsamente 
111tlt. e:te obJeeto1 lumto-me a dar a vossa ma.gestacle a substancw desta com-

ncaçao. 
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O gover.no h espanhol, com uma trucldadc . e pcrfi~lia ele que n[to existe qnasi 
exemplo na h isteria, mandou int imar a estes clesgeaçaclos que se lhes u[o clava 
senão um mez ele tempo (a contar elo dia 16 ele j ulho), para p ermanecerem em 
H espanha, e que no fim cl'este praso os que ainda lá se demorassem seriam obri
gados á viva. força a saírem d'aquelle reino . 

Ao mesmo tempo ordenou que se lhes fornecessem só por espaço ele um mez 
rações ele simples soldados, e repartiu esta fiel e desgraçada tropa em tres clepo · 
sitos, separando os o:fficiaes dos o:ffici:aes inferiores, e estes dos solclados, a fim de 
evitar entre estas classes toda a comrnunicação. 

Consta tambem que foram r oubados de tudo quanto possuíam quando entra
ram em H espauha, e trata.clos com a maior eltu·eza. 

O objecto que o governo hespanhol se propõe é bem evidente . Quer obrigar . 
aquella t ropa a ir-se entregar á discrição do governo do senhor D . Miguel ! O 
praso ele um mez não é sufficiente para que possam obter r esposta e meios ele. 
transporte de Inglaterra, e o dito mez acaba a 16 do corrente . 

Atravessar a H espao.ha toda para sair pela fronteira de F r ança é impratica
vel, e ·não se lhes fornecerão meios para isso . Resta-lhes, pois, unicamente o r e
cur so ele se lançarem ao ·mar ou ele se entregarem aos r ebeldes ele Portugal. 

E faz -se este acto de crneldaele e de inhospital:iclade nuucà visto· contra os de
fensores ela legitimiclacle elo throno, quando os rebeldes que seguiram o marquez 
ele Chaves foram recebidos com braços abertos, e se conservaram tranquillamente 
em Hespanha por mais ele dois aunos! É de esperar que a Providencia não eleixe 
sem cast igo tão .atr oz aleivosia; e que o senhor infante D . Carlos demonstre ainda 
ao senhor D Fernando VII que não se pócle impunemente dar o exemplo ele pro
teger e recompensar a r ebellião . 

Tive com lorcl Abercleen uma longa e mui animada conversação, em que lhe 
não dissimulei o horror que inspira a conclucta elo governo hespanhol e o oppro 
brio ele qLle o gabinete britann'Í.co se cobriria se não acudisse quanto antes a .sal- · 
var, se ainda resta tempo para isso, os infelizes refngiaclos portuguezes . 

Achei-o, como sempre, extremamente prevenido contra tudo o que eu aJlega
va, e quasi que me pareceu experimentar inte:·namente alguma satisfação pela 
conducta do governo ele Hespanha . 

. Entretanto assegtu·ou-me que ex1Jedia hoj e mesmo um correio a JYiaclricl, a fim 
ele solicitar com instancia a prolongação do praso intimado, para dar t empo a que 
se possam expedir cl'aqui transportes á Galliza. D isse-me que ía tambem fallar 
no mesmo sentido ao conde de Ofalia, para que pela sua parte escrevesse ao go
verno hespanhol; e eu dirijo lJOr esta mesma occasião ao encarregado dos nego
cios ele vossa magestade em Ml')..drid o offi cio ele que vae copia inclusa. 

Espero que n' este meio tempo o ministr o fr ancez terá, officiado. E lord A ber
deen tambem me affu·mou que, em conseguencia ela primeira conferencia que t i-
vemos sobre este assumpto, tinha logo escripto para Madrid. · · 

Veremos se estas diligencias são OIJportunas, pam evitar a barb'arielacle que 
intenta praticar o ministerio hespanhol, e para salvar os subelitos de vossa mages
tacle. Lisonjeio-me que sim, e von, ele accorclo com o visconde el e Itabayana, tra
tar immccliatamente ele apromptar os transportes, para que ·possam fazer-se ele 
véla assim que nos constar a determinação de sua magestacle britannica. 

Beijo r espeitosamente a mão ele vossa magestacle. = .Ll1arquez ele Palmella . 

Carta 

Lonch·es, 9 de agosto ele 1828. - Senhor: - A nação portugueza, depois de 
vinte annos de desgraças, acha-se agora precipitada no ultimo abysmo ela clegra
dacfLo e da m i seria. 
. ~ Ella vae ser victima brevemente ela ambição e das intrigas ela Hespanha, e 
ha de chegar a considerar · como uma for tuna a sua aniquilação política á vista do 
marasmo e ela dissolução total em que se acha. 

Vossa magestac1e é só quem pócle ainda salval-a, e, permitta-me c1izel-o, que1n 
deve aiuda acudir-lhe , Vossa magcstacle contrahin, pelo sen naseimento, p~ra co1n 
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~o.rtu,gal, cle:rcres que nunca podem _cxti?guir-se. Contrahiu~o~- ainda mais quando 
spoz. elo r emo a f,Lvor de sua augusta filha, e quando, amblcwnando nobremente 

a\>lglona dos legisladores, concedeu aos IJOrtuguezes direitos que :uma parte da na
Y''0 desgraçacln.mente ·não sabe ainda avaliar, mas que são estimados e apreciados 
por todos os homens de sentimentos honrados. Vossa magestacle tem ligado a sua 
reputáção nn. historia, o seu nome e a sua gloria com os destinos que deu a P or
tugal, e o seu coração. paterno ha ele considerar a parte refractaria ela nação como 
bm chefe . de família considera aquelle~ ele entre os seus filhos que ainda não sa-

em avahar os bene ficios que se lhes conferem . 
de Emn.m, vossa ~agestacle n~o ha ele desconhecer a obrigação moral que tem 
tr ap~lJCar os me10s necessarws para superar obstaculos que sempre se encon-
. am amcla nas mais dignas e virtuosas em prezas, e não h a de desconhecer que, 

estando collocado até agora em tão grande distancia ele Portugal, sem ter nenhum 
co~tacto quasi com aquellc reino, e contimuimento incitado por conselhos interes- . 
8~ 08 e insidiosos ele gabinetes estrangeir os·, não empregou até ngora meios suffi
c:~u~s para estabelecer, manter e fazer prosperar as instituições que o seu corã
çao en~fico concecl.eu a Portugal. ' 

· Repito, pois, que se vossa magestacle nfio desconfiar ela causa ela patria (e por 
cel:to. o desalento não pócle esperar-se ele tão magnanimo príncipe), ella não está 
peicltda, ella ha ele salvar-se e triumphar ainda, e o nome de vossa magestade 

- pa~s~r vencedor e ab ençoado á ultima posteridad e. . . 
lo Em. nome de um · grande numero cle portugnezes 1llustres pel~ nasCimento, pe
f: 8 talentos, pelos empregos, que vieram buscar asylo a este parz, antes elo que 
altarem ao seu juramento e reconhecerem a usurpação; em nome elas tropas fieis 
qu~ derramaram o sangue pela causa de vossa magestacle e ora se acham perse
g~ll das em Hespanha; em nome ele um immenso numero ela melhor parte da na
çao portugneza1 que forma votos em segredo e debaixo elo cutelo da tyrannia 
para q 1· · t d nc vossa magestacle venha salval-a, supp 1co mstantemente a vossa mages-f e que nos não abanclone1 que escute a voz ela sun. propl'ia gloria, do inter esso 
c e sua aug usta filha e ela protecção que elevem espera1~ ele vossa magestade os 
~ue se têem sacrificado e continuam cheios ele zêlo a sacrificar-se por tão justa e 

onrosa causa ! . 

v·, O portador cl'es te officio, a qneni vossa magestacle sem duvicla se clignar{L Oll

. vn, ha ele expencler éxtensamente as minhas idéas. ·Pedirei licença, po.rtanto, a 
· c?ssa magestacle para sómente indicar em poucas palavras ·os pontos mais cssen

laes ela questão. · 
N·· ~o. me atrevo, porque seria faltar ao respeito qLw devo a vossa magestade, 

a emittn· a minha opinião sobre a linha de conducta qne vossa· magestade pócle 
:~ra .se~uir; a minha humilde supplica r~duz-se a pedir que nos não abandone, 

~Ll mchcar só mente como hypothese os dt versos systemas que se podem adaptar: 
}·

0 
Resolver-se-ha vossa magestacle a manter como valiosa e subsistente a abch

c~{ao final que fez ela corôa ele Portugal? Ou declaral-a-ha irrita e mllla á vista dos 
:bcl?-tac~os commettidos em Portugal, que destroem as premissas em que a dita 

tcaçao era fundada ? · 
ti~ef·o Se vossa magestacl~ dec~arar nulla. a abdica9ão, ser:\, praticavel e compa-

3 ~01~ a segurança elo 1m peno. elo Braz1l. a s~a vmcla. á Euro1~a? 
gt ·t · Se vossa ma.gestacle mantiver a abcltcaçao, convirá ou na.o que a sua au .. 

. 
18 41 

0
filha v.enha immecliatamente á Europa, ou gue ~e clemo~·e ainda a su~ vinda ? 

cl . · Julgará vossa magestacle, na sua alta sabeclona, poss1 vel e convernente ele
O aiar a guerra, como imperador elo Brazil

1 
ao governo usnrpador ele Portugal? 

Cll.u rn~nterem-se tão sómente os dois paizes em estado ele incommunicação e ele 
V'orc1o 1· · ? · · ? 

. ~ 
0 

po It1co Ou não será praticavel nem mesmo esta ultima alternativa . 
dicl o. D.everá vossa mag·estacle, ainda no caso ele não poder desde já tomar me
clir~~ acüvas para reduzir Portugal á ob~cliencia, r eclamar solemnemente os seus 

C ~s! ma,ntel-os firmemente, e que me1os adaptará para esse fim ? 
to l l eio que nos cinco importantíssimos quesitos, que deixo inclicac1os1 se encerra 
re~f a questão que ha de apresentar-se na mente ele vossa magestade, c que o seu 

c coração ha ele resolver. 
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Não devo nem posso interpor o mén parecer sem ordem de vossa magcstaclc, 
mas . unicamente tomare i a liberdade ele acrescentar, nas di versas hypotheses in
dicadas, algnmas idéas qtie me occorrem . 

1. 0 Se vossa mag-estacle podesse vir á Europa, escusado é dizer que esse seria 
pa.ra Portugal o r emeclio heroi.co, e que essa noticia sómente bastaria para preci
pitar ao senhor D . l\1ignel do throno; mas não posso desconhecer os immensos 
obstaculos que se oppõem a esta resoluç~to, assim como tambem vejo a perspe
ctiva ele gloria e as innumeraveis consequencias que se seguiriam cl'ella. Vindo 
vossa magcstad.e com 11ma esquacha ele cinco on seis fortes embarcações ele guerra 
nada se póde oppor ao seu desembarque na Madeira ou nos Açores, e cl'ali fal
lanclo á nação portugueza, r eclamando o auxilio elos alliados, veria em breve apla
nar-se o caminho ao throno ele Portugal, sem ser necessario o emprego cl.a 
força . 

2. 0 Vossa magestade tem sobejas rasões para annullar legitima e legalmente 
a stia abdicação, se for servidp fazel-o . Mas se não quizer retirar o decreto ele 3 
ele março, pócle, como tutor ele sua augtlsta filha, protestar e obrar os mesmos 
actos ele auctoriclade que exerceria como rei, sendo certo que cl' este mo elo talvez 
possam evitar-se · duvidas e contestações desagraclaveis com os gabinetes estran
geiros. 

3. 0 Se a. senhora. D . Maria II ainda por fortnna nfio tiver saído do Brazil, é 
necessario confessar que a pruclencia pede que vossa rnagesta.cle a nao envie im
mecliatamente para a Europa e que a não confie a um soberano, que, .sem em
bargo elas relações ele sangue, tem contribuído tão astuciosamente para facil itar o 
roubo que se lhe quer fazer da corôa. 

A guerra declarada do Brazil contra Portugal não parece poder procluzir gran
des inconvenientes, nem risco algum para esse imperio, que nem possue colonias 
nem marii).ha mercante. Ao mesmo tempo não póde negar-se que será esse um 
meio assaz forte para faz er impressão sobre o governo intl't1so ele Portugal. 

No caso ele se não declarar a guerra, qua.lquer interrupção ou estorvo no com
mercio entre os dois paizes torna-se muito mais sensível a Portugal elo que ao 
Brazil. 

5. 0 No caso ele não querer vossa magestaele comprometter por modo algum o 
Brazil, restam ainda meios para se pocle1· sustentar a sua caus::t. como rei de Por
tugal; e para. esse fim é, sobretuclo, necessario envim· uma esquadra aos mares 
da Europa. Esta contenda (se vossa magcstacle a não vier acabar pessoalmente e · 
com toda a facilidade) ha de clecidir-se peJa superioridade marítima. e pelos meios 
pecuuiarios. Vossa magestacle p6c1e fazer uma vencla fictieia ele umas poucas ele 
embarcações ele guerra a sua augusta filha; pócle emprestar-lhe ou facilitar-lhe, 
pelo seu credito em Inglaterra, um emprestimo consiclera.vel. Portugal não t em 
recursos pecuniarios; não póde por isso sustentar n. sua marinha em bom estado. 
Quem ti ver a superioridade marítima, tem a possessão das ilhas adjacentes a Por
tugal, e quem possuir essas ilhas pórle facilmente manter communicações com 
Portugal e interceptar o commercio . 

G. 0 Do que fica dito segue-se em todo o caso que vossa magestacle deveria di
riúr os seus primeiros esfor~os a conservar ·ou a reconquistar, se se tiverem per
cliclo, a Madeira e os Açores, e que, se não enviar logo sua augusta. filha, convi1•á 
estabelecer n'estas ilhas um governo provisorio sustentado por uma. força marí
tima. 

7. 0 Em todo c em qualquer caso Portugal espera que vossa magestacle o não 
abandone, ainda mesmo quando por motivo ele guerra com Buenos Ayres, ou por 
qualquer mltra rasão, haja ele fica.r em uma inacção tempora.ria. Portanto, parece 
inclispensavel que vossa magestacle proteste solemnemente contra a usurpação ; 
que declare o senhor infante D. Miguel decaído ela r cgencia e annulle o njhste de 
cn.samcnto eom a senhora D . Maria II; que (lirija reclamações formaes a. todos os 
governos ela Europa, especialmente a Inglaterra, em virtude elos tratados ; que 
dirija um manifesto á nação pqrtugueza, e acredite agentes portuguezes junto aos 
principaes governos ela Enropa. Estas medidas são as que vossa magestade deve 
a si mesmo, á sua angusta filha e aos s.ens subcli.tos leae~, no numero elos quacs 
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vossa magcstacle se cl ign~rá scmpr.e comprehencler-me como um elos mais hu
mildes. 

Deus guarcle a vossa magestacle. = Ma1'CJ1tez ele Palmellá. 

L.?ndres, 9 el e agosto ele 1828.- Senhor:.- Depois ele haver dirigido por esta 
oc~as1 a o a Yossa n;wgestacle uma serie ele officios, que talvez contenham muita ma
tena escusada, mas quo, pelo menos, são todos relativos ao serviço de vossa ma
gestade e aos interesses de Portugãl, permitta vossa magesi acle que acrescente 
sómente estas poucas regras, para faz er menção ele um negocio, qu e tambem toca, 
s:gunclo penso, á justiça e decoro de vossa mag·estade, e que ao me>mo tempo 
clJz respeito aos meus interesses e aos elos meus co mpanheiros de fortuna . 

Todos os que tomaram parte na defeza da causa ele vossa magestade estão 
proscriptos em Portugal. 

1 
'l'enho, assim como muitos outros leaes subditos de vossa magestade, a honra 

c e haver sacrificado os meus bens e a minha existencia em Poi-tugal ao cumpn
mento elos meus deveres. 

~s meus bens foram sequestrados, e eu declarado traidor por um governo que 
atrmçoa elle mesmo todos os seus clêYeres . · 

Aquelles, c1:~jos bens ainda não foram sequestrados por haverem saído com li
cença ele Portugal, ' têem perdido os seus soldos, pensões e ordenados . 

. Tudo o que acabo de expor é de publica notoriedade. Vossa magestacle não 
deixará, porém, a nd.eliclacle punida e desgraçada á vista elo crime trinmphante, 
n
1
em consentirá que os que seguem a sua sagrada causa façam com isso a ruina 

c as suas familias . 
Peço, portanto, snbmis~;amente licença a vossa magestacle para protestar, como 

protesto solemnemente, contra as condemnações, contra. as inj nrias e contra as 
pel:~las que experimento, e para reclamar , e1n meu nome e no de meus compa· 
nhen·os, ela piedade de vossa magestade a indemnisaifao que se nos eleve, embar
gando, se para isso for necessario, nas mãos de vossa magestacle a importancia. 
ela prestação annual que o governo elo Brazil se obrigou, pela convenção de 29 
ele agosto de 1825, a pagar ao de Portugal, da qual vossa magestade póde dispor 
tara esse fim, e que será mais que sufficiente para inclemnisar os indivíduos cujos 

eus foram confiscados. 
~ada mais direi sobre um assumpto que entrego todo e unicamente á justa 

bo~s1deração ele vossa magestacle, e só acrescentarei que tenciono publicar, de
a 1X.~ ela fórrna ele um protesto ou manifesto, meu particular, esta mesma recla
~açao, para qne o procedimento do governo de Por tugal não par eça receber ta-
citame!7te a minha acqu.iescencia. . · · 

BmJo de novo r espeitosamente a, a11gusta mão ele vossa magestac1e, que Deus 
guarde. = J.lilw·quez ele Palrnella. 

r 
Ofiicio 

DI. mo sr.-Esta manhã cornmunicou-me lord Abercleen a noticia ela inaudita 
resolução acloptacla pelo governo .h.espanhol ~\,cerca ela tropa leal que se viu obri
gada a procurar um asylo n'aquelle reino inhospito! Não posso ainda persuadir-m e 
J~e _chegue a perficlia ao ponto ele se obrigar, no fim ele um me.z, contado ele 16 

Julho, aquella cl esgraçacla e valorosa gente á alternativa ele se lançar ao mar 
Oll de se entregar ao patíbulo que lhe preparam os rebeldes em Portugal. 

Lorcl Abercleen prometteu-me de escrever hoje mesmo por um expresso ao en
carregado de negoeios ele sua magestade britannica n ' essa côrte para solicitar a 
suspensão ela clita m·clem até que se possam enviar tramportes para o's buscar aos 
~~rtos. de Galliza. Bem quizera eu que este governo, reconhecendo a obrigação, 
, a_o 

1
so y elos tratados, mas até pela sua propria honra, de acuclir aos defensores do 

Íe1 egitlmo ele Portugal, assumisse n 'esta occasião a attitucle que lhe convem, e . 
e~an~asse fortemente a voz a nosso favor. Quando, porém, não se possa canse

gnu· lsto (dô que me não lisonjeio), ao menos espero que por humanidade pro-



curn.n\, oppor-se ::i. consummn.s,:<LO elo acto vergonhoso que o mini:>tor io llcsp::mhol 
medita. 

T ambem tenho alguma esperança na inter venção elo governo -fí:ancez, posto 
que nrio tenha até agora obtido a positiva promessa d'el la. 

Emfim, estou bem certo que v . s.~ empregad pela sua parte toelos os esforços 
imaginaveis para salvar estes benemeritos portugnezes . Assim fosse possí vel ter 
confiança no bom r esultado el ' esses esforços ! . 

Queira v. s . ", portanto, na Yolta elo correio, dizer-me com approximação o nu
mero ele hom ens para o qual será preciso apromptar os t ransportes, o porto ele 
Galliza par:t onele os deverei mandar, e tainbem dizer-me se convirá que vá .al
gmn official cl'aqui para dirig ir o embarque, e se poderá ir com segurança. Eu 
não hesitaria em expedir desde j á~algumas embarcações se n?io r ecciasse que, che
gando clepois elo praso expirado, não se permittisse aos r cfug·iados nem mais um 
instante de demora, e n'esse caso j á não chegariam a tempo . O primeiro objccto 
é, pois, a prolongação elo praso; o segundo a certeza de se lhes concecler a facul
aael c ele embar car. 

T emos noticias elo Rio ele J aneiro até 7 ele j unho. Annunciam que a senhora 
D . lVIaria li devia partir no corrente ele j ulho para a Europa, e o seu destino é 
a côrte de Vieuna. Como, por6m, e. ta resolução fôra tomada quando sua magcs
tacle só t inha conhecimento elo que se havia passado em Lisboa até 13 ele abril, 
é mui possível e provavel que mude ele icléa. ácerca ela viagem ele sua augusta 
filha, quando tiver as noticias dos primeir os . dias ele maio . 

Acha-se a par tir lorcl Strangforcl, como embaixador de Inglaterra junto ao senhor 
D . P edro IV1• A escolha é bastantemente agourenta; mas cumpre esperar tudo 
elos sentimentos ele homa, ele amor paterno, e até do dever, que nüo podem clei
xar de influir no nosso soberano, quanclo souber que a usurpação ela corôa de Por
tugal se acha constimmada- por aquelle mesmo que ha.via j urado guarclal-a em de
posito, e que um numero t ão consicleravel ele subclitos fieis se acha sacrificado por 
sustentar a sua legitima causa. 

Vae partir para a ilha ela Macleira uma fragata brazileira que se acha em Fal
mouth, e leva officiaes, munições e dinheiro. Oxalá não tenham ainda os r ebclcles 
o tr iumpho, bem que temporar.io, que lhes resultaria da conquista cl'aquella i lha . 
O governador está bem firme e clecicliclo a defender-se. Espero que a gnarniçli.o 
e os habitantes o habilitem a sustentar -se. 

D eus gttarcle a v . s.a Lonclt·es, 9 ele agosto de 1828. -Ill. 010 sr. José Gui
lherme L ima. = lVIa?·cp.tez ele Palrnellct . 

Officio 

Ill .1110 e ex .mo sr. -Tive a hom·a ele receber o officio que v. ex. a me clirígiu em 
data ele 15 elo passado, inclninclo a copia lcgali sacla por José Basilio Raclemaker, 
elo decreto pelo qu:tl eu fui clemitticlo elo emprego ele enviaclo extr::wrclinario e mi
n istro plenipotenciario ele Portugal na. cô rte elos Paizcs Baixos, ele cru e tenho to
maclo o competente conhecimento . 

D~us guarcle a v . ex..a. Bruxellas, em 10 de ago .. to elo 1828. --Ill.mo c cx.mo 
sr. visconde ele Santarem. =Luiz Anton·io ele Alwelt e Lima. 

D e creto 

Attenclenclo a que muitas p~·aças elos coriJos ele primeira e segunda linha, a 
quem já não aproveitava o perél}lo concedíclo por decreto de 3 ele junho ultimo, 
por se haver em apresentado el epois elo praso de um mez} prcscripto no mesmo ele
ereto, leva~las ele sentimentos ele lcalchcle, foram uni r-se aos r espectivos corpos 

1 No r:feu officio n.o 8, tlataclo do mcs1UO dia, di;,: o visconde de Asscca ao visconde de San
tarcm : "Lord Strm1gfor l11arte para o Rio de J aneiro no dia 11; vac, como t i v c j á n. honra de 
dizer a v. ex.", com a mi. sito de fazer r econhecer el-rei nosso senhor por scn irmão o impera
dor : tem muito boas esperanças de o poder conseguir ; pretende emprPgar todos os meios para 
este fim e para evitar qualquer obstaculo, não quiz ir na fragata Py1·amus, que esteve em Lis 
b oa., por' s~ t er ali comprometticlo muito o capitão,. 
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para defender a patria c :;miquilar a r ebellião perpetrada na cidade do Porto: hei 
por· bem qu e sej am com prehendidos no referido perdão os officiaes Íl;tferiores, .sol
dados e mais praças ele IJrimein t linha, que se tiverem apresentado até <~ data 
c~'este e se acharem nas circumstancias do mencionado decreto, e as da segunda 
hnha, ainda mesmo que tenham mais de duas deserÇões simples . 

O conselho do guerra o tenha assim entendido e faça executar com os despa
chos necessarios. Palacio ele Nossa Senhora das Necessidades, em 11 ele agosto ele 
1828. =(Com a ?'Ub?·ica ele sua magestade el-?·ei nosso senho1·.) 

Decre-to 

Querendo separar do exercito sómente aquelles officiaes que por pertencerem· 
ao partido r evolucionaria , que acaba de ser aniquilado, são indignos de fazerem 
parte elos corpos leaes : sou servido mandar crear um conselho mi litar, composto 
ele um presidente, quatro vogaes e um auditor, no qual possam justifi car-se todos 
os officiaes que dêsde o dia 8 éle março ultimo têem passado ao exercito 1, auctori
sando o mesmo conselho para pedir os esclarecimentos necessarios ás auctor iclacles 
e estações competentes, e consultar-me sobre cada um dos r eferidos officiaes, que 
pela sua conducta estiverem no caso ele entrarem outra vez na ejfectividacle elo 
exe.rcito·, ele ficarem sem exercício ou ele serem clcmitticlos. 

O conde elo Rio Pa rdo, . mini stro e s.ecr etario ele estado elos negocias ela guer
ra, ? tenha assim entendido e faça executar. Palacio ele Nossa Senhora elas Ne
cesstclacles, em 11 de agosto ele 1828. = (Com a 1'ub1·ica de suct magestctde el -1·ei 
nosso senlzo1·.) 

Aviso 

(Ordem do dio. ao exercito em 11 de agosto) 

El-rei nosw senhor, como commanclante em chefe elo exercito, determina que 
toclos os officiaes, officiaes inferi ons, cabos, solclados e mais praças que seguiram 
0 partido elos r ebeldes, e que até ao presente se não tiverem apresentado, na 
do~~ormi~lacle prescripta. no decreto ~~ 18. ele junho ultimo, sej am presõs e ~on
chziclos a praça ele Pemche êomo pnswne1ros. = Concle ele 13aTbçwena, F1·anc~sco) 

efe do estado maior general. 

Carta 

l' Lonch·es, ce 11 aout 1828. - Mon pr'ince : - L es sentiments ele générosité et 
c humanité qui viennent ele clécicler le roi votre augusto maítre à envoyer eles. 
1l0Yens de t.ransport aux royalistes portugais, que le sort de la guerre a forcé à 
c ~rcher un asyle en E spagne ne m'étonnent point, car on s'attend toujours à ce 
~111 est nohle de la part ele sa maj esté tres-chrétienue, et ele ceux qu'elle a}Jpelle 
' ses conseils. Mais permettez-moi, mon prince, cl'exprimer comm e portugais, et 
d_?mn1e ficlele· sujet de sa majesté tres-ficlele la reconnaissance que je suis forcé 

1
éprouver pour tm souverain clont les secours ~;ont - racbeter cl 'une captivité la 

Kit:s crnelle les malhemeux et royanx militaires portugai s, et qui claigne leur .of-
1 ele les accueillir clans ses états. 

ble Soyez ~ü_r, ~ou prince, que ce fait sera compté _et tiendrà une p\ace honora
cm ~~ns ~ histOJre ele s~ ma:Jesté Charles X, et qu'Il restera gravé dans tous les 

lll s vra1ment pori;ugms. 
cl . J e ne saurais expliquer à qHel point on a poussé en E spagne l'injustice, la 
f~11 ~té, et, j e dois le dire, la violation eles lois sacrées cl'hospitalité envers les clé
trnsenrs ele ]a cause d~ la légitimité en Portugal, et combien ce traitement con
Ul~~.te _avec l 'accueil . qu'on a fait il y a cleux ans aux r ebelles sous les 01·clres clu 

qu1s ele Chaves . 
d' {avais, uvant cl 'être informé ele la mesm e que votre gouvernement vient 

ac opter, frété quelques bâtiments anglais claus le clessein cle"les envoyer à la 
I I]' · 
hriel ~ora~ nomeaclos para o dito conselho : presidente, marquez de Sabugosa ; vogaes, Ga-
barão 

1
ntnouw :D'ranco ~le Cast:o, Henriqu~ Pi,nto de Mesquita, Pedro J .osé ele Santa Barbara a 

c e edU!clo ; auclttor, J oao Gaucl.encw 'Iorres. -
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Corogne; et au risque dos refus ou eles difficultés r.uxquclles j 'avais li cu de m'at
t cnclre de la part clu gouvcrnement espagnol, j e croyais ele mon devoir faire eette 
tentatiYe pour offi:ir à mes compatriotas un moyen d 'obéir à l'orclre péremptoire 
qu'ils ont reçu ele quittcr l'Espagne dans le termo d\m mois sans que le gouver
ncment cspagnol leur fournit les moycns d'en sortir. 

Les bâ.timents étant déj à frétés j e me clécide, illOn princc, à les envoyer á la 
Corogne, et j e chargerai mr. Miclosi, un de mes secrétaires à qui j e confi E> tons les 
soins ele cette expédition, et qui sera à b ord cl'un eles susclits bâtiments, ele pré
senter à ror . le consul de F rance à la Corogne la lettre ci-j ointe, en copie, à fin 
de réclamer ses bons offices et son intervention aupres eles autor i tés espagnoles . 

N e pouvant savoir au j uste quel sera le nombre de ces malhenrenx r éfngiés, 
· il est probable qu'il y aura en tout cas lieu à profiter ele l' offre généreuse ele sa 
majesté tres-chrétienne cn faveur ele ceux qui ne pourront pas trouver placc clans 
les bfttiments anglais qtte j 'envoye ou qui préférer ont cl'être, confonnément à l'of
fre que sa maj csté tres-chrétienne daigne leur faire, coucluits clans les ports de 
France. · 

Il serait fort à souhaiter que le consul géuéral de France veille bieu se prê
ter à intervenir clans ces arrangements cl'accorcl avec la personne qui lui présen
tera ma lettre et à aplainer les obstacles qui pourraient s'élevcr. 

J e vous prie, mon prince, cl'accepter la part que vous revient ele ma r econ
naissance, ainsi que la protestation sincere eles sentiments de huute consiclération 
avec lesquels j'ai l 'honneur cl'être, etc. -A S. E. mr. le prince de Polignac. = 
Le JJ!lcwquis de Palmella. 

Oflicio 

(N.0 13 reserrado) 

Ill. mo e ex. mo sr. - D epois do meu officio n. 0 u, t i v e uma conferencia com o 
ministro ela Prussia, o badLo ele W erther, cuja opinião sobre os negocios ele Por
tugal é a mesma ele todos os outros ministros . 

E lle está tambem convencido que é a sua magestacle que pertence a corôa de 
Portngaf depois elos n1timos acontecimentos ; quanto ao n egocio elo casamento, jul

. g·a-o .necessario })ara se obter o reconhecimento. 
E quasi escusado repetir aqui a v . ex .o. a r eserva que tive com este ministro 

sobre este ultimo objecto ; entretanto, separei sempre os direitos ele sua illage::; tacle 
ú corôa d:e Portugal , elo seu casamento, declarando que, fosse qual fo sse a escolb~ 
ele sua magestacle, não poderia essa escolha augmentar nem diminuir esses direi· 
.tos que lhe pertenciam pela lei fLmclamental ela successão portugueza. · 

Não sabendo, sobre este par ticular, a vontade ele cl-rei nosso senhor, assento 
ter-me conduzido n'esta materia como me cumpria, não declarando sobre ella a 
minl1a opinifio, evitando esta questrio, sempre que posso, até receber instrucções 
ele v . ex." 

. , . D~t~s· g·t~~l:cle· ·~ ~: ~~--o.·p~1:í~ ,' i i ~lc.;g:o.st~ ~l~ Ú ·2·8·. :_:_· Úi . ~~~ ~ ·e~·:r~~ ~1:. ~~;o~d~ · cl~ 
Sani.arem. =Conde da Ponte. 

.A .vi,;;;o 

E l-1·ei nosso senhor, ao mesmo passo que se vê solemne e uuthcnticamcnte 
r econhecido pelos tres estados elo reino, como legitimo successor á corôa el' estes 
r einos e seus domínios, e que consiclera este r econ}Jecimento como um effeito nc
cessarío elos incontestavcis direitos que lhe r esultam ela letra e espírito das leis 
funclamentaes ela monarchia, qtw nenhuma duvida deixaram n'este obj ecto a qual
quer espirito r ecto é clespreoccupac1o, não pócle, todavia., nem qualquer, deixar 
ele reconhecer n 'este mesmo solemne acto ele justiça um precioso testemunho de 
amor e fidelidade elos seus povos, tão energica e tão unanimemente mánifestaclos 
por todas as catiJ.aras elo reino, pelos seus procuradores e p elos povos. Por este 
motivo é sna magestade servido mandar participar a cada uma das ca.maras do 
reino, que, assim como os IJortuguezes n 'esta memoravel epocha se soubera.JJl 
mostrar dignos herdei ros ele seus maiores no respeito e veneração ás leis ela 1no· 
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narchia, no amor e lealdade a seu natural e legitimo rei, assim tambem o mesmo 
augusto senhor, religioso imitador elas vittm1es ele seus excelsos progenitores, se 
c0mprazerà sempre ele ter por fito iuvariavel de seus const::mtes desvelos a segu
rança, a honra e a prosperidade ele seus fieis vassallos . 

Não duvida sua m~•gestaclc qtte essa camara, assim como os mesmos povos, 
saberao apreciar, como devem, este honroso testemunho ela sua real benevolenqia, 
faze~do-a a mesma camara transcrever em seus livros para se transmittir á me
morta elos vindouros. 

Deus guarde a v. ID.""" Palacio ele Nossa Senhora das Nec~ssic1ac1es 1 em 12 
c~e agosto de 1828. =José Antonio ele Oliveim Leite ele B çm·os. = Srs. jniz, ve
readores e procurador ela ramara ela villa ele Alhandra. 

D~creto 

D~venclo contimtar o fabrico e curso ela moeda ele bronze, cstabelec;ida pela 
r~'t~·m de 29 ele outubro de 181_1, e sendo indi~pensavel que n'ella se façam al-
Claçoes annlogas ao presente remado: sou servrclo ordenar que na real casa ela 

m1ecla se continue a fHbricar a referida moecla, passando para o laclo do escudo 
a egenda JJ!fichael ~ Po·rtugalire et Alga1·bion~m 1·ex, e em volta do reverso ale
genda Publicre utilitati, cnm o valor 40 no meio elo ovaclo e o anno por baixo, 
a qual correrá como até agora, sem duvida ou reparo a,lgnm, debaixo elas penas 
estabelecidas na supramenl:ionada portaria. 

O conde ela Louzã, D . Diogo, do conselho de estado, ministro e secretario ele 
~staclo _elos negocias ela faq;encla, presidente elo m·ario regio e n'elle log-ar tenente 
1111llled1ato à minha real pessoa, o tenha assim entendido e faça executar com as 
~~clens necessarias. Palacio ele Nossa Senhora das Necessidades, 13 de agosto ele 

c2S · = (Co~n a ntb1·ica ele sua magestaele el-1·ei nosso senho1·.) 

Ofíicio 

cl Ill .mo c ex.010 sr. -Constando-me que n' essa ilha se tomáraa briosa_ resolução 
e. se separarem do governo usurpador, que em Portngal consummon actos cb 
~ms perficl~ rebeldia, e de se defenderem contra as forças que de Lisboa se hão 
- 1~lo~a~clar para clcnibn,r a l~g:itima au~toriclac~e. de eh ei o senhor D. Pe~ro IV, 
J1 o ner ser elo meu · dever solJmtar elo cl1g,·no m1mstro de sua magestacle o Impera
b 0{ elo Brazil, que me perniittisse fazer tocar n'essa ilha a fragata brazileira Iza-
11~ na sna viagem á Madeira, para por ella enviar a y, ex. a este meu officio, que 
)e ha ele ser apresentado pelos g-eneraes I\loura e Falhares, os quaes vão aucto
l!saclos a entenderem-se com v . ex.", e mesmo a deixarem ahi alguns officiaes, e 
~~- ma_is soccorros que possam dispensar dos que levain para o Fcmeh:lil, e que 

1 seJam urgentes. 
t 

1
E s1Jero quo isto servirá para repellir já algum primeiro ataque, e logo que eu 

en1a noticiá.s de v. ex. a, tratarei ele lhe proporcionar tudo o mais ele qúe possa 
cnr.ecer e que esteja ao meu alcance, ~té chegarem as providencias de sua ma
~estacl~ o senhor D . Pedro IV, já anml:nciaclas e que a todo a momento se e·spe
la~. Se alguns dos o:fficiaes que vão na fragata, ficarem n'essa ilha, devem as suas 
gud1.s servir-lhes para os futuros vencimentos,. posto que , vão drrigiclas ao gover
~la. or ela Madeira. Devo prevenir a v. ex. a ele que esta fragata, pela naç~ão a que 
~oedtence, e _pelo ·serviço que vae fazer á causa ele el-rei, merece ser tratada com 

q a a constderação, e c1ue se lhe eleveni prestar todos os soccorros e refrescos de 
lle-el! a possa ca,recer. 

ill Fico ancioso por r eceber noticias de v. ex .a,. e, elo estado el'essa e elas mais 
V'~~s dos Aç_ores; que eu e,spero poderão resistir ás forças ela usurpação, e conser-
1~ se fie1s ao seu legitimo e magnanimo soberano, o senhor D. Pedro lV. 

Ver eus guarde a v. ex.a Londres, 13 ele a,gosto· ele 1828.-:-Ill. 1110 c ex .mo sr. go
~dor da ilha Terceira. = Mcwquez ele Palmella. 

qqui · S: -:- Rem~tto cliver~os. ex~rTI]~lares ele um folheto, -que acaba de se publicar 
' par a v. ex. '1 fazer aht d1stnbmr. ' 
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Oflicio 

IlL 11105 e ex. mos srs . - Tendo chegado a est~ côrte a grata noticia de que os 
honrados habitantes cl'essa ilha tomaraU+ a resolução de permanecerem fieis ao seu 
magn:mimo e legitimo monarcha o senhor D . Pedro IV, e ele não serem quinhoei
ros no horroroso crime de r ebeldia, pe1juyio e traição perp·etrado em POTtugal, e 
ha~endo, em consequencia cl'isto, r esolvielo o embaixador elo mesmo sen1mr n' esta 
côrte (obrando ele concerto commigo) testemunhar a v. ex.as o fervoroso cles~jo 
que temos ele co~djuvar os nobres esforços qne 1izerem os habitantes ela ilha Ter
ceira e elas demais na clefeza ela causa da legitimidade, mandámos a esse porto a 
fi·agata imperial Izabel) para fazermos constantes a v . ex. as tanto este nosso de
sejo, como as esperanças que temos ele que el-rei o senhor D. Pedro IV prestará 
efficazes soccorros a todos os seus subclitos que se mantiverem debaixo ela sua be
nefica e generosa dominação . Esses soccorros não lJoclem ser tão promptos que 
sirvam para fazer mallograr e ataque que o governo usnrpaelor pretende fazer a 
essa ilha; porém confif~mos tanto nos esforços que v . ex. as sem cluv ida farão para 
r epellir o pJ:etencliclo ataque, qtle . ousâmos crer e esperar que os clitus soccorros, 
ainda qne tardios, serão nteis . 

Sirvam-se v. ex. as de fazerem n'este momento os maiores esforços, na certezo. 
de qne nós tratâ.mos de ministrar-lhes todo o possível auxilio ; e se a Hespanha 
pcrmittir, como espérf~mos, o embarque elas tropas qne entraram na Galliza, em 
consequencia do desastre elo Porto, ellas se dirigirão para essa ilha e irão reunir-se 
ao estandarte eb fidelidade . 

Por esta occasião offerccerei a v . ex. as varias exemplares elos protestos feitos 
pelos plenipotencia.rios de sua magestaele imperial, e outros impressos publicados 
em favor ela causa ela legitimidade. 

Queiram v . ex .as acceitar as expressões da alta consicleraç~io que lhes tributo . 
Deus guarde a v . ex . as Londres, em 14 ele agosto de 1828. - Ill.mos e ex. mos 

srs. 'elo governo interino elas ilhas elos Açores. = Visconde d~ Itabayana. 

Decreto 

Por justos motivos, que me foram presentes, hei por bem que todos os offi
ciaes que, pertencendo aos corpos que tomaram parte na r eb ellião que teve prin
cipio na cidade elo Porto no dia 16 ele maio do corrente anuo, não estavam UJ}.Í

dos a elles, e ainda se não acham empregados em corpos ou outros serviço, sejam 
consicleraclos como o:fficiaes do exercito até que eu seja servido dar-lhes destino. 

O conselho ele guerra o tenha assim entendido e faça executar com os despa
chos necessarios. Paço das Necessidades, eú1 14 ele agosto de 1828. =(Com a 
1·ub1·ica de sua magestade.) 

Carta 

Londres, 14 ele agosto de 1828.- Senhor: -- A partida de lord Strangforcl 
está mui proxima. Tive uma esperança momentanea ele obstar a ella, informanelo 
confidencialmente lorcl _Abercleen elos motivos ela sua remoção do Rio ele Janeiro, 
como vossa magestacle verá ela carta confidencial inclusa ; mas nem isso bastou, 
pois attribuiram . o desejo manifestado por el-rei meu senhor, que D eus haja em 
santa gl-aria, a intrigas elo concle ela Barca, qne então se achava de novo no mi
nisterio. 

As instrucções que lord Strangforcl leva, segtmclo tenho colligiclo indirecta
mente por via segura, são de manifestar a vossa magestade que este governo não 
se erige em juiz das questões ele direito1 que se elevaram ácer ca ela corôa de Por· 
tugal, que reconheceu e reconhece a vossa magestacle, e a,go1·a a senho?"Ct D. J:Vfa-
1'Ía II; mas que vossa magestade está mui longe, e que é duvidoso que possa effi
cazmente sustentar os seus direitos; que n'esse caso parece mais prudente tirar 
o melhor partido possível elas circumstancias e transigir, assegurando ao menos o 
casamento ele sua augusta filha, uma completa amnistia e restituição ele bens a fa
vor elos individtws compromettidos por haverem sustentado a sua legitima causa. 
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Aconselha-se a vossa :tnagcstadc que envie logo a stm uugltsta fillta à Europa, 
co~fiando-a ao imperador da Austria, c que não aunnllc a sua a.bclicaçao. l'ro
rnette-se ·n'esse caso sustentar os direitos da senhora D. Maria II, o que signifi ca 
ccdel-os ao senhor D. Miguel mediante as duas concl i ~ões at:ima ditas. 
· ~s~uso acrescentar. r eflexões sobre estas v·6l-gonhosas instrucções c sobre. a 
hl'CCipltação, escandalosa na verdade, ·com que o governo britarpüco, depois ele 
v aver anathematisaelo a usurpação do throno_ ele Portugal, se volta agora para 

ossa magestacle aconselhanclo-lhe que a sanccwne 1 
f· Nas rn1ios ele vossa magcstacle está, como j <í. tiv-e a honra ele lhe lnostr::n·, o 
srustrar e.ste plano de iniqu.idade. Basta que tenha constancia e seguimento no 
Y~ema qne acloptar, c que por força ha de acabar -por v.encer. A perspectiva que 

a i uropa offercce a vossa m.agestacle é mais V<lsta, e talvez mais segura do que a 
que tem cl' esse lado do Atlantico. · - · 

Continuâmos a fazer diligencias activas para cultivar as nascentes disposições 
a nosso favor manifestadas pela França. O marqucz de E,ezenelc partiu hontem 
para Paris, e eu escrevi por elle uma extensa, e m·cio que bem instante carta, a 
mr. Hyele de Neuville, em qm·.m tenho fundado bastante confiança para o sue
cesso ~o dito plano. Tambem não perco ele vista o gabinete de S . Petcrsburgo. 

BeiJO respeitosamente a real mão ele vossa magestade. = J.lia1·q_tMZ de Palmella. 

Cartu a que se refere c antc1•ior 

h' Londres, ce 11 ao'ftt 1828. - Confonnément à la premesse que j e vous ai fait 
ler, ~ylorcl, j e vous cnvoic la copie extraite d'nne dépêche acldressée par mr. le 

ma_rqnis d'Aguim·, premier ministre clu feu sa majesté le roi .J ean VI h mr. le 
com~e ele Funchal, ambassacteur ele Portugal à la cour ele Londres . Cette dépêehe 
contie_nt lcs copies de Ia corrcspondance qui a vai t cu liet1 avec lorcl Strangforcl 
R~ SUjet cln cadeau cl'usage qu'il a refnsé cl'accepter alt moment el e son clépart ele 

10 ele Janeiro, et vous t rouverez elans la lettrc ma1'quée n° 3, écrite en frauçais, 
~~ p~u·asc soulignée qui prcuvc que lotd Strangford, lui-même, était parfai temcnt 
Iustnnt cln motif qui occasionait sou rappel. 

I J e vous répcte, mylord, qtte j e n'ai pas la moi.uclre raison d 'hostilité person-
11\le coub-e lonl Strangforcl. Au contraíre j e regrette d'avoir été le premier à rap
p~ er u"?-e circonstance clont j 'avais liett ele croire que lni-même aurait cléjà i.nfor
~ 1• ~t 1l cst évi.clcnL que quel que soit l 'ambassaclelU' que sa majestó britanniqne 
d;~ts~ s~: ' il ne pourra ~tre porteur qnc ele témoiguagcs cl 'intérêt ct de conseils 

tnltte_ pour mon augusto souverain. . 
s· l ,V e~ullez croire, je vous eu prie, au:i sentimeu ts dévonés t à l'extreme con
s:c crat10u_ avec laquelle" j 'ai l'honnem· d'être, mylorcl, le t res humblc et tres obéis
tut ~crvJtcur . - A S. E . mr. le comte cl'Aberdeen, principal secrétaire d'état 
c n departcment eles affaires étrangeres, =Le J.vim·qtbÍS de Palmella. 

Decre-to 

pl' Po~~· justos motivos, que me foram presentes, son ·crviclo crear na _casa da sup
l'e~1aç.ao uma commis§ão para. julg·ar todos os crimes commettidus contl'a a minha 
de pessoa_ e contra a segurança do estado que na mesma casa ua supplicação 
ni;al ser Jul gados, da qual será juiz relator o desembargador Bernardin o Auto
da F 0 Soveral Tavares, e juizes acljtmtos os desembargadores José ele OrnelJas 
l'IIa 'onseca Napoles e Silva, José J oaquim Carneiro de Carvalho, Bento José ele 
de Fel~ de Araujo e Castro, Francisco ele Castro Hcnriques, .José Pereira Palha 
Má 'tana, Antonio de Sá Lopes, Francisco Roberto da Silva F errão ele Carvalho 
qt1 

1 
ens, Francisco Xavier Borges Pereira F erraz c Anthero José ela !\faia, os 

~ã:es enttarão em numero competente, segundo a lei, pela ordem pela qaal aqui 
pate~omeaclos e pela mesma m·clem tambe1n no caso de impedimentos ou em-

teu ? l chauceller ela casa ela supplicação, que sei've de regeclor, o tenha assim en
ao·oc·~c 0 

1
e faça executar. Pala cio de Nossa .·Senhora elas N ecessiclacles, em 15 ele 

6 
s 0 c e l 8:? 8.=(Com Cb ?'Ubrica de el-1 ·ei n~sso senho1·.) 
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Offieio 

(N. 0 248 ) 

111. 1110 c ex. 1110 sr. - Sei de parte mui segura que a côrte de Vienna communi
cou aqui o que escreveu a Inglaterra sobre os nossos negocias. A moderação das 
suas idéas cont1·astava muito, segundo me affirmaram, com seu ant erior procecli· 
mento para comnosco. Seu maior empenho parecia ser agora pôr fóra el e toda a 
cluvida o casamento ele sua magestade com sua augusta sobrinha. D esejava que 
a el-rei nosso senhor se fizesse ele antemão sentir, que, obtida que fosse esta cer
teza, nenhuma difficulclacle se poria em reconhecer sua clig·niclacle r eal, e r equeria 
para isso a cooperação ela Inglaterra. Por via ele Madrid já v . ex.a estará infor
mado do que ele Lonch·es para ali se e::;creven n' este sentido. 

D eus guarde a v . ex." Berlim, 15 ele agosto de 1828. - Dl.mo e ex. mo sr. visconde 
ele Santarem. =Conde de 01·iola. 

Decreto 

'l'emlo inteiramente cessado os motivos que serviTam ele fundamento para 
se estabelecei' uma commissão ele censura eles lJapeis volantes e escriptos pe
rioclicos, creacla por decreto de 23 ele setembro de 1826, e devendo por isso 
passar outra vez e;;te importante o~j ecto para a mesa do clesembargo elo paço, a 
que pertencia e ele onde foi se1Jar aclo por circumstancias extram,clinarias qnc oc
correram: hei por bem dar por acabada a dita commissão e todo o seu expediente, 
e ordeno que a referida mesa torne a reassumir aquelb censura ou exame elos 
referidos papeis volantes e escriptos periodicos, na mesma co11furmiuacle que o 
praticava antes ela mencionada separação e mudança subsequentcs, consultanclo -me 
censores probos e que unam á sua. littera.tura a melhor moral, religião e exem
plares costumes. 

A mesa elo elesembargo elo paço o tenha assim entendido e execute, expedindo 
os despachos necessarios para o seu prompto cumprimento. Palacio ele Nossa Se
nhora elas Necessidacles, em 16 ele agosto ele 182tl . =(Com. a ?'Ub?·ica de sua ma-
gestctde el ·?·ei nosso senho1·) · 

D e c re-to 

T endo-se introduzido com o anelar elos tempos alguns abusos na administr ação 
e arrecadação da minha real fazenda, que muito convem evitar, e sendo neces
sario para este fim ouvü· pessoas zelosas, que com seus conhecimentos possaJJ1 
coadjuvar em materia ele tao grande ponderação sobre que é minha vontade pro
ver ele remeclio : hei por bem auctorisar o conde ela L ouzã, D . Diogo, do meu 
conselho de estado, ministro e secretm·io de estado elos negocias da fazenda, pre
sidente do erario r egio e n'elle logar tcne:q.te immediato á minha r eal pessoa, para 
que, ouvindo conjnnctamente o conselheiro procurador ela real fazenda Antonio 
José Guião, o conselh eiro da real fazenda Diogo Viei ra de Tovar e Albuquerque 
e o conselheiro administrador geral ch alfandega grande de Li sboa Francisco J osé 
Vieira, me proponha os melhoramentos ou alterações que sobre qnalquer obj ecto de 
administração e arrecadação da real fazenda sej a necessario pôr em pratica, esperando 
que haj am ele empregar-se n'este tão util trabalho com o zêlo que lhes é proprio. 

O mesmo conde da Louzã, D. Diogo, o t enha assim entendido e faça execu
tar. P alacio ele Nossa Senhom elas Necessidades, em 18 de agosto ele 1828 . = 
(Corn c~ ?'Hb1·icct de suct magestacle el·?·ei nosso sm1ko?·.) 

Decreto 

Tendo-me sido presente que as devassas sobre a r ebellião, qne felizmente acab~ 
ele extinguir-se, ás quaes mandei proceder em todos os juizos criminacs elos bai1:· 
ros el' esta capital e elas rlifferentes terras elas comarcas elo reino, não são em unn
tos cl'elles exactamente clesempenbaclas, principalmente n'aquelles em que estão 
tirando as mencionadas clevassas juizes que não são letrados, resultando cl'aqui o 
gravis~üno inconveniente ele poderem os maus, como effectivamente me consta que 
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em álgumas par tes pr ocuram, isentar, pelas suas bem manejadas intrigas, ela culpa 
aquelles a quem ella eleve ser imputada, e fazer considerar como culpados os in
nocentes; e querendo eu a isto obviar, como é indispensavel : sou servido ordenar 
ft:e em cada uma das comarcas das províncias da Extremadura, Beira, Minho e 

Iaz os Montes, aonde sómente se faz necessaria esta ·providencia, os ministros 
que 'Vão designados com r eferencia ::'ts mesmas comarcas na relação junta, assi
ftnacla .P?r Luiz ele Paula Fur tado ele Castro elo Rio ele Mendonça, elo meu conse-
1~' mm1stro e secretario de estado elos negocias ecclesiasticos e de j nstiça, a qual 

~a erá como parte d'este decreto, chamem a si e procedam em todas as devassas 
~ ~ :,ebelhão que lhes par ecer conveniente ao meu real serviço e á boa adminis-
11~~ça~ ela jus~i ça serem por ~elles continua:-las, ~lancl o-me log·o par te de ass im~ o 
h ver em praticado e elas rasoes que para Isso 'tlVeram, nas qnaes devassas nao 

averá. tempo e numero ele testemunhas cleterminaclo. 
. Lu1z de Paula Furtado ele Castro elo Rio ele Menclonça, do meu conselho; mi

ll_Istro e secretario de estado dos negocias ecclesiasticos e de j ustiça, o tenha as
Sim entendido e faça executar, sem embargo ele quaesquer ord-enações, leis ou 
c?st~mes contrarias, que todos hei por der ogaclos para este e:ffeito sómente . Pala-

bCio. c e Nossa Senhora das N ecessiclacles, em 18 ele agosto ele 1828. = (Com a nt-
ncad z · e e -?'e~ nosso senha? ·) 

Rel ação a. que se refer e o clecreto sup r a 

Couwreas A!inistros 

1--~-------------------------- ------ --- -----------------------
i}cobaça": . . .... . . .. .. .. .. . . . .. ...... . 
Le~~iuer: .. . . . . . . ..... . · . . . ... . .. .. . . . ! 

f~·~EiL:: : ~: : : : : :: : : : : : :·: : : : : : : : : : : I 
Chão de c· ..... .. · .... ... ·.·· ··· ····· 
Thomar ouce . . . . . .. ... .. . . . . .... ... . 
1' .. ..... .. . . ....... .. . ....... . . 
k r:es.IV edras ... .. . ... . . ... . .. . . .... . 
Av~ir~1 

· • • • · · · · • · • • • • • · • · · • • • • · · · · • · · c t .... . .. .... .... .. ...... .. .. .. .. 

Ca~ ebllo Branco .... . ... . .. .. . .. ... . . . . 
mm 1·a. 

Feira · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

r~::~d·~ .··: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.: : : : : : :-: 
Liuha~c~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

•• • • • o . o • • • • • • • • o • • • ••• • •• o • • 

Pinhel 
Tranco~~· · ···· · · ··· ····· · ··········· · 
Vizeu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

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

Barcellos B ....... .. . . ... . .. .. ...... .. 
G~~~~ic·s· .· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·j 
Pcnafiel . ... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Vaien"-a 
'f • • •• ••. 'o . . .... . . . . .. ... . .. .. . 

Vianna 
• •• • • • •• •• ••• •• •• • •• • •••• ••• o. 

~\~f:d~a ........ .. .... ......... .... . 
• •• • • • •• o • • o o • • • - ••• •••• •••• • 

Juiz ele fóra de Torres Vedras. 

Corregedor ela mesma comarca. 

J uiz de fóra de Ourem, servindo de coxregcdor. 

Corregedor da mesma comarca. 

J uiz de fóra da villa ela F eira. 
Corregedor da mesma comarca. 
J uiz de fóra da cidade ele Lamego. 
Jui z de fóra nomeado para Vi zen, Antonio Ro-

berto ele Araujo. 
J LlÍz de fóra de Celorico ela Beira. 
Corregedor da mesma comarca. 
Juiz de fóra da cidade de Vizeu, nomeado corre

gedor de Vi.anna, F rancisco :Mimoso da Costa 
Alpo im. 

J ui z ele fóra ele Braga. 

Corregedor ela mesma comarca. 

Ju iz ele fóra da mesma cidade, servindo de cor 
regedor ela comarca. 

J ui z ele fóra ele Barcellos, servindo ·interina
mente ele jniz ele fóra de Yalença. 

Juiz de fóra ele Vianna, servindo ele corregedor 
da comm:ca. 

Corregedor ela mesma comarca. 
Juiz de fóra ela cidade de Miranda, José J oa

quim Roch·igues Coelho. 
i\Io ncorvo 
Vill a Real. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · 1 Corregedor ela mesma comarca. 

,_ ···· · ···· · ·· ············· · ···1 

L .Palacio ele Nossa Senhora das Necessidades, em 18 ele agosto ele 1828 . = 
1Llz de P aula Fu1·taclo de Ca~t1·o do R io de Mendonça . 

::::::-. 
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Oflicio 

111.11103 c ex.11105 ~rs. -Apresi:io-mc a accusar a r ecepção dos officios de v . ex. a~, 
dirigidos a esta embaixada, c á legação do Brazil em Londres, os qnaes me fo
rn,m entregues esta manhã, e me causaram a mais viva sati ·fação . Podem v . cx.35 

ficar na certeza ele qne nem eu nem o meu collega o sr. visconde d e Itabayana 
potlparemos esforço~ alguns para subministrar a v. ex. as os auxilias que pedem, 
a fim de sustentar a justa causa, que com tanto denodo e tão louvavelmente abra
caram. 
~ E ste officio será entregue a v. ex .as por um dos officiaes do exercito :fiel ao 
senhor D . Pedro IV, que passam a prestar os seus serviço;:; para a defeza d'essas 
ilhas, ~Lssim eomo da Macleim; ellcs levam ordem de coJJ.ferenciar com v . ex. as e 
de auxiliar por quanto estiver ao se Ll alcance a v. cx .ns A presença mesmo de 
uma fragata brazileil·a, e as instrneções que o seu comroanclante leva, poderão, 
segundo · espero, contribuir efficazmentc pa,ra animar e sustentar o espírito dos 
leaes habitantes e da gua.mição cl'essa ilha emquanto não chegarem os soccorros 
que el-r ei, meu senhor, sem clLlvida lhes. enviará; parece-me que, no caso mesmo 
ele desembarque de uma força superior dos r ebeldes, a fo rtaleza cl'cssa ciclade, 
defendida pelo valoroso batalhão n.0 5, se houver cuidado em a prover de man
timentos, podení resistir a todo e qualquer ataque, por prolong-ado que seja, e, 
:n'esse caso, conte,m v . ex . as com os maiores esforços da minha parte para lhes 
envi a~' mnqições ele guerrn. e· ele bôca, por meio de navios ncutraes on brazileiros, 
e, emfim, por todos os modos que poclér. 

Depois dn. prova de incontestavel lealdade e clevo çf~o ao senhor D . Pedro IV, 
que v. ex.35 e a g uarniç:io d'essa ilha acabam de dar, seriam escusadas quaesquer 
r eflexões ela minha parte para os excitar a persistir no honroso caminho que se · 
gucm; só clir~i que vou levar, cor~o é ela minha obrig-ação, á augusta presença do 
nosso legitimo soberano os officios ele v. ex."S, os quacs por si mesmo dizem tudo, 
e n~o podem deixar de merecer o apreço ele sua magestade, sendtJ ev idente q\1e 

- a conservação do governo legiti'mo n'essas ilhas e na Madeira podem ter uma in
ft.uencia clecisiya no e:s;ito final ela contenda pelos portuguezes :fieis contra os se
quazes da usurpação. 

Peço licença para expressar aqui o meu agraclecir]4 ento ao sr . J osé Jacinto 
Valente Farinha, pela carta particular que mo dirig iu, á qual, por falta ele tempo 
e por não perder a occasião da partida ela fragata b1•azileim, deixo hoj e de r es -
ponder . · 

Deus guarde a v . ex . as Lonch·es, em 18 de agosto ele 1828 . -- Ill. 0105 e ex. mos 

13rs. do governo inter ino elas ilhas dos Açores. =lJtfcwqHez ele Palmella. 

Circular 

ru.mo e cx."'0 sr, -Apr esso-me a annunciar a v. ·ex .3
1 para sua intclligencia e 

satlsb.ção, qae n'este momento acabo de r eceber officios elo governo interino ela 
ilha Terceira em clata elE,l 4 do corrente·, mandados por uma embarcaç?i.o expres· 
samente fl'eüt.da para esse fim, nos quaes se refer e que, havendo-se urdido n'aquella 
ilha uma conspiração, em que era participante o governador e capitão general 
Manuel Vieira ele Albuquerque c Tovar, para acclmnar o senhor infante D. Miguel 
como rei ele Portugal, o brioso batalhão ele caçadores n. 0 5, que formava aguar
:p.ição da ilha, pegi1ra em anuas para se oppor á verificação cl'aqnellé neto de re·
bel<lia, prcndêra o dito governador e capitão general, e insta.llára um governo in
terino composto de tres membros, protestando e jurando não r econhecer outra 
auctoriclade que não sej a a do legitimo rei de Portugal o senhor D. Pedro IV. 
As outras ilhas aclheriram a esta nobTe resolução, e ficavam na determinação de 
se clef{mderem a todo o custo contra as e:x:peeli ções que cl!'J Lisboa fossem enviadas 
para submetter os Açores á auctoriclade da usurpação. E tanto mais para louvar 
esta nobre resolução, por isso que foi tomada depois ele constar n'aquellas ilhas o 
desastroso desenlace elos acontecimentos do Port.o . 

A minha opinião é qnc a ilha T erceira se poder~ mui bem clcfencl er contra 
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q~ialquer ag-gressl:Lo, mantendo-se o tempo necessar.io para que cheguem do Bra-
21 os soccon·os e providencias já annunciaclos com que sua mag~stacle el-rei o 
s~~b~r D. Pedro IV 11ão cleixa.ní ele acudir aos seus fieis subclitos, que tantos sa-

lcn1 cws têem feito para sustentar os seus direitos, e para lhe provarem a sua 
ea dado . 
. Deus guarde a v . ex. o. Lemc1res

1 
18 de agosto ele 1828. - nr.mo c ex . mo sr. 

conde elo Ftmchal, Roma. = Ma?Y[I.UJZ ele Palmellct-L . 

Orden-.. do dia 

Q.uartel g-e11eral do Porto, em 19 de agosto ele 1828. - O marechal de campo 
Gabr1el Antonio Franco ele Castro, governador das armas cl' este partido do Porto, 
~m cumprimento elas ordens ele sua magestacle el-rei o senhor D . Miguel I, nosso 
~enhor, .entregou hoje o governo das armas ao ill. 010 sr. coronel do regimento ele 
InfauterJa u. 0 19, Thiag·o Pedro Martins, para o entregar a quem competir e sua. 
lllagestade tem erdenado. 

O marechal de campo aproveita esta occasino. para manifestar a sna satisfação· 
:aara com a g·uarcla real ela policia cl'esta cidade e caçadores n .05 6 e 11, debaixo 
h? commando elo major José Antonio ele Sá., que o acompanharam nos peniveis 
fi ~balhos de campanha contra os rebeldes, pelo seu bom serviço, assim d0s srs . of
d craes, offi.ciaes inferiores e soldados; bem como se acha sati sfeito da nobre con-
~tcta elos regim entos n .05 4, 12 e 19, durante a sua estada n'esta cidade, e ore

gimento ele cavallaria n .0 5 em Aveiro, e a todos dá os seus agradecimentos . 
O marechal ele campo falta1ia ao sea dever se não tributasse igualmente os 

seus sinceros agraclecimentos ~ís mwtoriclades civis, sempre concordes ao bem do 
~~al serviço, pela coadj uvação qne lhe prestm·alll sempre . = Gab1·iel Antonio 

ranco de Oast1·o . 
Officio 

(N.0 249) 

~·~0 e ex. 010 sr.-Pela legação prussiana no Rio receb.eu-se, quatro dias ha,. 
_h;11:lotJcut do proximo em_barque da senhora D. Mari.a da Glor~a para a Europa . 

. · Olfers affirma que o Imperador, assegurando-lhe 1sso, lh e chssera tambem que 
ei ~ pa:·a Vienna 'que elle mandava sua filha. Não parece que em geral se queira 
agbra Insistir sobre a fusao ele direitos, ele q~w fallei a v. ex.", mas tão sómente· 
bo .re a verificação do casamento, sem que a isso se dê ar de mna condição imposta, . 
iu~'S.t~nc~o uma ~e?laraçã,o deN sua magestacle, concebida c?mo mais convenha a ~eus . 

.. e1 e~ses e chrmtos . Suppoe-se que a Inglaterra deseJa que a H espanha S~Ja a. 
Pllmen·a que r econheça os direitos de el-rei nosso senhor. 
h dA -França, com mr. de Rayneval á testa dos negocias estrangeiros, nfio nos: 

a e ser contraria, e as boas disposições da Prussia bem conhecidas são a v . ex. a. 
Deus guarde a v . ex ." Berlim, 19 ele agosto de 1828. - Ill. "' 0 e ex.01 0 sr . vis

conde ele Santm•em, etc. = O onde ele O?·iola. 

Officio 

el Ill .mo c ex."'0 sr. - T enho a honra de informar a v. ex.a que o senador Divon, 
c1~c~~·regaclo interinamente da pasta dos negocias estrangeiros, acaba de receber 
se rce-cbanceller, conde ele N esselrode, um despacho em resposta a outro que o 
n Dador ll1e dirigiu relativamente á clifferença ele opiniões que o sr. Raphael da 
'-'l'llz Gt · · ·f 1 · 1 1 n lelreu·o e eu temos mam estado ácerca c os a.conteCJmentos t-111 Jortuga , 
Ool qual diz que só á vespera da partida de sna magestade o imperador para 

c essa re bA l G . . ru a· re. ce era a nota c o sr. uerre1ro, que por consegumte nao po ra por ora 
sponcler-lhe, mas que previa que a declaração cl' este ministro (que quali:fica ele 

~ttn~ Ide~tica para Luiz Antonio de Abreu e Lima, Bruxellas ; barão de Villa Sc~c~, Vienn.a; 
~ p tBatbosa de F i ,.neircdo Paris· J osé Guilherme Lima :Madrid · J osé Mauncw Conem, 

· e ersb "' ' ' ' ' Cl · t ~ :Ped. 1 urgo ; Francisco J osé Rodrig ues, Turim; José Amado Greham, Ng;poles ; n·ts ovaa 10 
c e Moraes Sarmento, I-Iambmgo; J oaquim Barroso Pereira, Philadclphia. 
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eqnivooa e pouco leal) (lo certo não acharia a approvação do imperador, fiel ob
servador dos pl.;Dcipios que manifestou a nosso r espeito e dos quaes não se des
viar:.\,. 

Acrescenta o conde de Nesselrode que era a intenção elo imperador não ter 
agente nenhum em Portugal, emquanto n'aquelle paiz se não r estabelecesse a an
ctoriclade elo legitimo soberano, e qne ordens foram expecliclas tanto ao conde Po
toski, :qomeadq ministro para Li sboa,, como a Camillo Labenski, nomeado secre
tario da lega~ão e consul geral, de não proseguirem na sua viagem para Portugal. 

O proceclimento nobre e leal elo imperador Nicolau faz contraste com aquelle 
que, a julgar pela linguagem elo seu encarregado de negocias n'esta côrte, o go
vmmo austríaco parece que1•er adaptar. Oonsidem a abdicação el e sua maget;tade 
o sonhar D. Pedro como c0mplcta, e julga que as negociações entre as potencias 
deverão ter por unico obj ecto o reintegnw a sua m1gusta filha nos seus direitos, 
sem tratar cl'aquelles de sua magestade o senhor D . Pedro, esquecendo-se ou ponelo 
ele parte qtle o decreto de abdicação fôra r edigido na persnasão que o r eino de 
Portugal era regiclo nos termos qne sua magestacle decretára precedentemente, e 
que se não póde considerar como válido emquanto não tiver novamente a sua real 
sancção . Não é sem fundamento que julgo ser esta a idéa da côrte de Austria, 
pois pessoas fidedignas me asseguram que o seu encarregado ele negocias aqtú 
tem ordem ele communicar isto mesmo a este governo imperial. 

Espero com ancia receber as ordens ele v . ex.a, que tanto nccessarias se fa
zem, para me tirar ela difficil posição em que me acho. 

D eus guarde a v . ex . a S . Petcrsburgo, ~ el e agosto de J 828. - Ill.mo e ex . mo 
;:; r. visconde de Itabayana. = José Matb?'Ício Co·n·eia. 

O ar ta 

Ilt.mo sr.-Apresso-me a annum~iar a v . s.a que chegara.m hontem a Portsmouth 
tres navios de transporte vindos ela Corunba, os quacs t razem a seu bordo uma 
porção ele officiaes e soldados portuguezes. E stes navios foram fretados á custa 
dos nossos r efugiados, os quaes podemm ainda, mediante algum dinheiro que mi
lagrosamente salvaram da r apacidade dos hespanhoes, e servindo-se tambem do seu 
credito, arranjar meios para o seu transporte dentro do praso ele um mez, que tiT.o 
barbaramente lhe.· fôra intimado. Em verclaele, os incommoclos supportados por 
esta tropa leal, e a sna heroica :firmeza, são superiores a tudo quanto se póde ex
pressar. 

Torna-se, pois, desneccssario por emquanto o favor que sua magesta.ele cln·is
tian\ssima S<? clispnnha a fazer, e rogo a v. s .a. queira immecliatamente procurar 
mr. de ~ayneval para lhe participar isto mesmo, a :fim de que esse governo não 
Ü1corra na · despezà e incommodo· cl.e enviar transportes a Galliza. V. s.a, porém, 
não deixará ele patentear em seu proprio nom e, e peço-lhe igualmente que o faça 
no meu, o profnndo 11econbecimento que nos merece a nobre r esolução adaptada 
por sua magestade christianissima em Pl'Ol elos desgru.çados e :!l eis defensores dos 
direitos ele sua ma.gestade fidelíssima, que ele certo apreciará as generosas inten
ções elo governo francez, ta,nto como se chegassem a ser postas em pratica. 

E stas expressões, jnstas e convenientes, elevem manifestar-se ainda m_esmo 
quando possu. existir alguma especie de duvida, como v . s. a dá a entender na. saa 
carta de 15 do corrente, sobre a final determin?-ção que ahi se tomaria áccl'Oll 
<l'este negocio. 

Emquanto ao que v. s." r efer e sobre os pensionistas, já por ·D. Luiz ele Noro
nha se mandou anteei padamente r esponder, e v . s . a. bem pó de calcular em que dif
ficuldades nos vemos para acudir simultaneamente a tantas clespezas por tantos 
modos clifferentes. 

Ha noticias de Lisboa de 9. Parece que com effeito q expedi çl:i.o estava a par
t ir no dia seguinte para a Madeira. D evemos, pois, a:pciosam.ente esperar as pri
meiras comrnunicações de uma tentativa, que deixaria, se viesse a falhar, as me-
~ores esperanças para o ex i to ~nal da causa em que estamos empenhados. . 

Julgo que o namero dos 01111grados qne 11,0.s chegou ele H e.sp.m1ha orça por clms 
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_mil, o Nque excede o calculo que tinha feito em presença dos meios de coacÇão e 
seclucçao que as auctoriclacles ela Galliza empregaram para os fazer entrar de novo 
em Portugal. Vou empregar todas as cliligencias para ver se ao. menos os soldados 
em estado ele servir podem imm ecliatamente mandar-se })ara a ilha T erceira. De
v~~c1o, porém, necessariamente sobejm· muitos officiaes, paizanos e mulheres, con
~·ma. que v. s. a procurasse indagar se o governo francez permittid que residam 
Icumclos em algum ponto da França, sem pôr obstaculo em seguida á sua saída 
par:a qualquer parte que seja, e tambem se pocler iam contar ·com alguns auxílios 
pala ~ sua manutenção, o que em todo o caso seni necessario, até por causa ela 
care~t1 a cl'es te paiz, que tornará indispensavel faz el-os cl'aqui saír. 
D Sou com a mai01' estima e apreço ele v. s.a amigo e seTYiclor. -- 111.mo sr. Nuno 

arbosa ele Figneireclo .= iltfcwquez de Palmellct . =- Londres, 20 ele agosto ele 1828. 

Car-ta 

. Lonch·es, ce 21 aout 1828. - l\1on cher lorcl Abercleen: - J'ai cléjà eu l'hon
neur ele vons informer ele l'arrivée de trois bâtiments qui ont amené de la Coro
gne une . partie eles malheureux restes ele l'armée portugaise. J'attencls snccessi
~efe~t plusienrs autres bfttiments, et je crois qu'il y aura à J)en pres cleux mille 
lUCivJclus entre militaircs et civils qui arri veront en Angleterre. Ils ont trouvé le 
foyen de freter à leurs propres frais clans les ports ele Gallice les bâtimeuts qui 
eurs étaient nécessaires, et en conséquence la 1 ettre que j 'avais pris la liberté de 
;ou~ d.emnucler pour le consul cl'Augleterre à la Corogne ne sera pas remise, at
enc Ll qu'il devient inntile el'envoyer el'ici eles bâtiments. 

d J'ai à présent á vous clemancler, mylorcl, une autre faveur, et c'0st d'obtenir 
f~ _sa ~ajesté britannique qu'elle veuille bien accorcler à Plymouth (oú je compte 
a~re clebarquer une part-ie eles émigrés) quelque logement ou quarticr, soit à tcrre 

sort à borel eles pontons, comme V. E . le j ugera nécessaire . 
. 1 11 faut observer, que parmi ces incliviclns il y a eles femmes, eles employés ci

~~ 8 ~t cl'a:ltres person_nes non, militaires et que poLu' cc qui rcgarcle Jes militaires 
proport1on eles officwrs excede de beaucoup celle eles solclats . 

l J e n'ai sans cloute besoin cl'ajouter aucune r e:B.exion pour exciter la bienveü
auce de sa majesté britannique en faveur ele ees portugais qui ont tout sacrifié 

four clemeurer :Éideles á leur légitin:ie souverain, et maintenir les iustitutions qu'il 
Ê:n· avait octroyées, lesquels clans leur malheur au lieu ele trouver un asyle en 

11
:pagne, n'y ont reçu que eles manvais t raitements, et arrivent en ce pays clans 

complet clEmument. 
V. E. cloit bien supposer que les moyans à ma clisposition pour les secourir 

ne sont pas fort éténclns, et tous ces motif:'S iu-B.u eront sans cloute pour qu'ils reu
lontrent cla!lls les états cl'uu souveraiu, intime allié elu roi ele Portug·al, non seu
ernent l:hospitalité qn'on ne refuse it personne clans la Grancle .Bretagne, mais la 

synlpathw et l'accueil amical auquel ils me paraissent avoir eles clroits . 
. 1 .

3 0 :vous prie; my lorcl, cl' agréer les assurances les plus sinceres ele la hante con
i1c.~ra.tl0n et cle1o'sentiments clistingués avec lesquels j'ai l'honneur cl'être, mon cher 
core Aberdeen, de V . E. le plus humble et obéissant serviteur. - A S. E. mr. le 
ro~te de Abercleen, principal secrétaire cl'état au clépartemeut des affaires étrange· 
es. =Le jJ!fcm:;.ttis de Palmella. 

Officio 

t Ill. 1110 
sr. - Esta manhã me entregou o major Bernardo de Sá Nogueira a · carta 

~~e.v . s.a me fez a honra ele escrever, anuuncianclo-me a chegada a esse porto dos 
1 ~J10~., F'o~·:tma e Sc~n~o ... Antonio) que tr~zem a seu bor:c1o u~a _porção :la valorosa, 
todas c~esgraç~cla cl1v1sao que paz ct~mulo á sua glona res~stmdo ultJma.m en~e a 
coustras "'te:ltatrvas com quo. as _auctonclacles ~1espanholas al ~r~o:>amente a quen~m 
ele S·' auoei _a faltar á sua ficlehclacle. Immecl1atamente env1er o mesmo Bernardo 
pr ~a para mformar o sr . visconde ele Itabayana, ministro do Brazil (que se acha 
esf·Seutemeute llO . campo), ela chegada d'estes navios, e ela expectativa em que 

amos dos que elevem segnil-os. Esteja v . s .. a certo que eu farei, ele accorclo 
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com o sr. minist:·o do Brazil, tudo quanto de mim dependa para soccorrer estes 
benemeritos portuguczes e para que os seLlS serviços IJOssam quanto antes ser 
aproveitados para serviço elo nosso legitimo soberano, cuja causa deverá fin:ll 
mente triumphar, sendo sustentada por corações tão briosos. Esta carta será en
tregue a v. s .a pelo major Manuel José 1\'Iendes, que, de accordo com v . s .a e com 
o official mais graduado que ahi se achar, prestará a v . s .a e aos seus compa
nheiros os primeiros e indispensaveis soccolTOS e bons officios, e deverá tratar 
desde logo ele formar listas detalhadas com o seu numero, gracluações e nomes. 

D eus guarde a v. s.a Lonehesr 21 ele agosto de 182·::5 . - ll1.''' 0 sr. Antonio 
Ignacio Oayolla. = JJ1aTq_ttez ele Palmellcb. 

Officio 

lll. mo e ex. mo sr.-Chegou h ontem D . Luiz ele Noronha, e me entregou o offi
cio cle v . ex .a, de 18 do corrente . Dirigi-me logo a mr. de Rayneval1, e sinto di.
zer a y. ex. a que ficaram desprezados to elos os meus argumentos para decidir este 
ministro a que o seu governo fizesse uma decla;ração publica em como não reco· 
nhecia o bloqueio ela Madeira; pelo contrario, ror. ele H.ayneval me confessou sem 
r ebuço que elle era ele parecer qtte se devia reconhecer toelo o bloqueio estabele
ciclo com forças su:fficientes para se fazer observar, não cumprindo ás nações nen
traes, em occasiõcs ele guerras e rebelliões, mais elo que prevenir o seu commer
cio elas perdas e riscos a que se expõem procurando violar os mesmos bloque1os . 
Á vista ele uma similhante clouti"ina e ela conducta am1)igua que este governo tem 
tido ultimamente para comnosco, não nos pócle ficar a menor duvida ele qt1e esta 
côrte se acha ele mi'tos dadas com a Inglaterra ácerca dos n egocias ele Portugal. 
Não obstante isto, vou tratar ele alguns objectos que v . ex. a me encarrega, e, so
bretudo, ela expeclição das armas e provisões para a ilha T erceira, com aquella 
brevidade que exige tal assumpto, reservando-me escrever com mais inclivi.d\lação 
por outra via no proximo correio. 

Deus gLlarde a v. ex. a París, 22 de agosto de 1828.- ntmo e ex. mo sr. mar
quez ele Palmella. = Nuno Barbosa de Fig~bei? ·edo . 

O:fficio 

Ill. mos e ex . mos srs. - Pela fragata brazileira lzabel1 que no dia 21 elo corrente 
se fez á véla para Falmouth, já ti v e a honra: ele escrever a v . ex. as e segurar
lhes que faria tudo qun.uto ela minha parte estivesse para concorrer com v . ex .•5 

á clefeza c1'essas ilhas, cuja sustentação é ele tamanha importaD.cia para o bem ela 
causa elo no sso augusto soberano. Estou certo que v. ex.as receber ão elo uomman-

t Referindo-se a este diplomata, diz o concle ela Ponte ao visconde ele Sant~rem, no § 2:
0 

do seu officio n.• 7, ele 18 ele agosto: «Antes ele hontem tive a primeira conferencia com o rm
nistro dos negocios estrangeiros, ror. de Rayneval; .O:'ella, porém, nada pude obter ele novo re
lativamente ás nossas cousas; unicamente me disse que quanto a Europa tinha feito relativa
mente a Portuga~, depois da morte ele el-rei o r;enhor D. João VI, fôra talvez uma precipitação, 
e que se assim se não tivera praticado, tudo melhor se teüa arranjado. Eu lhe re1Jetl o mesmo 
que tinha dito a toclos os outros ministros, e a v. ex.• tenho informado em meus ultimos ol:Iicios 
relativamente aos direitos ele sua magestaele; entretanto o meu disCLuso n'esta occasião foi mais 
tendente a clemoustrar-Jhe que á senhora D. Maria ela Gloria nunca tt corôa de Portugal pode· 
ria pertencer, ainda quanclo o senhor D. Pedro a clla poclesse ter tido direito (o que eu não 
aclmittia) no momento ela morte ele seu augt.tsto pae,'visto os monarchas que abdicam não terern 
o direito ele nomear seus snccessol·cs, os quaes se acham de~ignados nas leis funclamentaes elos 
differentes paizes ... 

No § 4.• de out.ro officio com igual destino, dat[l.do de 22 elo mesmo mez, acrescenta as suas 
informaç.;es ácerca dos negocios políticos do moçlo seguinte: "Tendo hontem vindo a minha casa 
o conde de Appony, embaixador austríaco, ela conversação ~ue com elle tive claramente de· 
prehencli ser .a sua opinião conforme á dos outros ministros . Superfluo me parece repetir aqui a 
v. ex." o que nos meus ultimos ofri:cios reservados tenho tido a honra de levar ao seu conheci· 
meuto relativamente ao meio que todos ellcs propõem como o mais conducente para o prompto 
reconhecimento. Não posso dispensar-me ele repetir a v. ex.• que a moderação nos actos elo go
verno fará um bem extraordinarlo -á causa de el-rei nosso senhor. Este conselho, que diariamente 
me dão aqui todos os membros elo corpo cliplomatico, sendo seguido, diminuírA muitas difficul 
dades que podiam resultar de· um systema contrario". 
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~~nte e . ofHciaes portugnezes, que iam à seu bordo, os auxílios de que . elles po
c e rem dtspor, t anto pecuniarios como militares . 

Agora reexpeço o navio que me trouxe o officio de v . ex. as de 4 do corrente, 
para lhes as~egmar que esto u tratando com activiclade de r emetter-lhcs , em clirei
~~\a cl'est~ porto, armas, munições e petrechos de g·uerra por um navio que é _fre-

ac 0 ex~:n essamente para esse fim, e será bom qtw v . ex.•s fiquem pt·evcmdos 
qn~ a drta embarcação levará, quando se approx:imar a essas ilhas, o signal se
gum~e : uma bandeira branca no mastro grande, para lhe darem qualquer aviso 
que Jnlgarem opportnno . 

. Tambem elevo prevenir a v. ex."5 que, havendo chegado ultimamente a este 
r-~~ uma parte da tropa ti el a sua magestacle o senhor D. P ech·o IV, que se r c
ngtotl para Hespanha depois do desastre elo Porto, vou faz er todos os esforços 
~~la orgauisar, uD?- cm~po, q_ne será expecl_i c~o para essas ilh as e ficará~clebai xo ela~ 

ens da ex . ua JUnta, ass1m como os militares ele diver sas graduaçoes que aqUl 
se acham, e que não cabendo no corpo que vae a fonua.r-se, irao para serem em
p~·egado s n 'aquillo que v . ex. as houver em por bem. Calculo que será necessario 
a~n~a quinze dias para se aprompi:ar a partir o clito corpo, mas es1)ero que as mu
~;oes ele guerra possa:~ ir cl'aqui com a_ maior brevidade ;. e~~tre~ ~mto, .mu,ito con
b. uo valor do batalhao 5. 0 e elas dema1s tropas ela guarmçao a· essa 1lb a, e, so-

l:tndo, nas acertaclas m edidas que v. ex.as terão tornado para a sua defeza, e 
es .ou persuadido que bastará, para ella fi car sog·ura, r ep etir-se os primeiros esfor
f.08 dos aggrcssores, e que uma v~z que isso se consiga, poderão tomar-se para o 
ntur~- medidas que a ponham a coberto de todo o ri sco . 

I' ~ao elevo occultar a v. ex . as que seria chi rç.erica qualqu er esperança ele auxi
-~0 Irecto por parte elo governo britannico na occasião presente . Não duvido, po
\hm, qc:e algmn a embarcação de guerra ingleza IJOssa ir cruzar na altura d'essas 
1 ~s, atncla que não seja mais do que para proteger o seu proprio commeJ·cio, sendo 
d_81 ~ quo, nã o obstante a neutra.lidacle que o governo conserva, a opinião publica 

a nglaterra é toda a favor da causa do senhor D. Pedro IV. 
m .Po_r fim cumpre-me assegurar a: v . ex.as que levarei, corno elevo, c com b em 

C 
C! eetclo louvor, á preseJJ Ça de sua magestade el-r ei meu se nhor a noticia ele tudo 

llle v ex as . . l d . 
11 

• • · me part1c1pam, para que sua magestac e possa a optar os mmos que 
]'~ s

1
ua sabedoria houver por conveniente, a fim de susten tm- e reeorn1)ensar a fide-

Ic ac e tão clistincta ele v . ex." 5 

Deus g uarde a v. ex.3 5 Londres, 23 ele agosto de 1828. - Ill."'05 .e ex .mos srs. 
:membros provisorios das ilhas elos Açores. = llfarquez de Palm ella ~. 

Carta 

f· Lon:lres, 23 de agosto ele 1828. - Senhor:- Estando a fazer -se de véla a 
~a~ata mgleza Galathéa~ que leva a seu bordo o vi sconde ele Strangforcl,. embai
] a or de sua magest:<l:cle britannica, é do meu dever aproveitar esta occasião para 
evar ao h · J d t' · J t · ] l t. v con ecnuento ne vossa magesta e no JCta.s cto que em oecotTlCtO r e a l-

ttmente ?-os ncgocios ele Portugal clescl e que dirigi a vossa magestade o m eu ul-
m:(~c1o, que .foiNpor um. navio mercante, e leva a data . . de 14 ~lo corrente. 

<:[t Cei ca ela lllissao espemal de que lorcl . Strangforcl vae mcum btclo, nada tenho 
o:~o~fl'esce~1t:=tr ao que já tive a honra d~ expor a vossa mages~ade, cu.la alta sa
cle p ~ clectdn·á por certo do modo o mms conforme á sua glona e aos mteresses 

Nrtugal sobre o arbitrio que se deve aclo1)tar . , 
da em eu! nem o ministro do Brazil n'esta côrte, vimos lord Straugford antes 
emj~~a ~articla,. e por isso não estamos habilitados para referir as opiniões que elle 

Te sobre a Importante negociação, que, segundo parece, elle vae tratar. 
elos Anh? a honra de remetter inclusas copias ele dois officios que recebi d~s ilha& 
corr ~Ol es~ as qnacs, como vossa magestade verá, se conservavam no dia 4 elo 

en e fie1s ao legitimo goven io ele vossa magestacle, sendo esta forttma devida, 
i F . tt 

tnettid 01 d·auscripto, assim como os officlos de 13 e 18 do mesmo mez, de copias authentica.s ~·e 
de A.lbas e Ponta D elgada em 6 de outubro, acompaubanclo par ticipações de Manuel Vtena 

uqu erquc e Tovar. Ka edição dos Despachos ha variantes. · 
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segundo .creio, principalmente ao bom espirito ele que se acham animados os offi
ciaes e solclaelos elo batalhão de caçadores n .0 5. 

r.rambem tenho noticias da ilha ela Madeira de 23 llo mez passado, e com muita 
satisfação posso asseverar a vossa magestaele que o digno capitão general d'aquella 
ilha se dispunha a clefenclel-a com a maior fil'meza, não obstante ter já chegado 
ao seu conhecimento o desastre occorrido no Porto. 

As ultimas cartas ele L isboa são de 8 elo corrente, e continuam a encher ele 
hüo a todos os subclitos fieis ele vossa· magestacle. A expedição destinada a a.po
elerar-se da ·ilha ela Madeira, composta ele uma nau, duas fragatas e outras em
barcações menores, ía partir em poucos dias, havendo-se exham·ido, para aprom
ptal-a, os ultimas r ecursos pecuniarios . 

Annunciava-se IJara o dia 15 elo corrente a celebração do nefa111clo acto a 
que se chamava acclamação elo senhor D. Miguel. Entretanto as prisões ele mi
lhares ele incliviclnos em Lisboa e no Porto, e o sequestro elas propriedades elos 
portuguezes fieis, aos quaes os r ebeldes chamam agora traidores, eram as mercês 
e as graças com que se · fest~java tão ominoso acontecimento. 

Hesta-me participar a vossa magestade que têem chegaelo aos portos ele Ports
moLlth e Falmonth varios navios ele transporte, trazendo mn bom numero dos va
lorosos e leaes militares e paizanos, que, depois elos clesgraçaelos acontecimentos 
elo Porto, se abriram com as armas na mão o caminho até Galliza. Não p odem 
descrever-se as clifficnldaeles, os maus tratarnentos e falta de hospitalidade que 
elles encontraram por parte elas auctoriclades hespanholas, nem é ele adm irar que 
em presença ele um similhante systema, e acl1anclo-se os soldados separados elos 
seus officiaes, um bom numero cl'elles r etrocedesse para Portugal, a fim ele se 
aproveitarem ela amnistia proclamada para as praças ele pret. Todavia, creio qu_e 
perto ele dois mil iuclivicluos, entre militares Çle primeira e segunda linha e pat
zanos, souberam resistir heroicamente á violencia e ás seclucçõe~, e chegaram suc
cessivamente a este paiz, onde vou, ele accordo com o meu digno collega, o vis
conde ele Itabayana, dar as possiveis providencias para os organisar e prover á 
sua subsistencia, na esperança ele que poderão ainda ser empregados, e mtúto util
mente, ou seja na Europa ou na America, no serviço elo augusto ·soberano, a 
quem jurámos inviolavel fi.cleliclacle . 

Por outra occasião elarei conta mais exacta a vossa magestacle elo que diz' res
peito a este assmnpto, limitanclo-me por agora sómente a acrescentar qti.e se torna 
inutil o oíiferecimento que o governo francez havia feito ele enviar transportes para 
buscar estes refugiados á Hespanha, assim como tambem j á não será necessario 
expedir os que eu havia apromptaclo aqui para o mesmo objecto, visto que os mes
mos tefog i.aclos, com os fracos meios que pos::miam, conseguiram fretar transportes 
por sua propria conta nos portos de Galliza. 

Beijo com o maior acatamento a real mão ele vossa magestacle, que Deus 
guarde. = Ma1·qttez de Palmella. 

Car-ta 

Londres, 23 ele agosto ele 1828.- Senhor : - Depois ele haver já hoje dirigielo 
um officio a vossa magestacle pela fragata ingleza Galathécc, que parte de Ports
roouth, levanclo lord Strangforcl a seu. bordo, vou repetir agora, pelo paquete de 
Buenos Ayres, as priucipaes noticias que no dito officio se contêem. 

Emquanto á missão ele lorcl Strangforcl, já vossa magestacle se acha ele pos~e 
de toda a informação que me é possível dar-lhe, e saberiL na sua alta pruclen01a 
combinar com as attenções que convem mostrar ao embaixador ela Grau-Bretanha 
a digniclacle que vossa magestade em tão graves circumstancias eleve conservar. 

Tornou-se inutil o o:fferecimento ele tJ:anspol'tes que o governo francez fizera, 
· e que tinha ag-ora alguma difficuldacle em r ealisar, por causa dos ciumes do ga
binete britannico ! Felizmente, os leaes portug·uezes refugiados em Hespanhn, con
seguiram, valendo-se elos seus escassos meios, fretar por sua IJropria conta navioS 
de transporte1 algm1s elos q naes j{L tê em aportaclo a Inglaterra, e outros irão suc
cessivamente chegando . 

Vou tratar agora1 ele accorclo com o meu honrado collega, o vis.concle de Ita-



b~yana, ele organisar um corpo composto dos incl i vich1os mais habeis para o ser
yrço activo, e espero, se as ilhas da Madeira e dos Açores resistirem ao p rimeiro 
b~pulso ela aggresstí.o que se meditava em Lisboa contra ellas, poder enviar-lhes 

1
revemente um soccoiTO de homens sufficiente para as pôr para o futuro ao abrigo 

c e qualc1uer ataque. 
O nutnero elos inclivicluos que elevem chegar ele Hespn.nha se1·à, poueo mais 

~~1 meno., de dois mil. De entre estes, uma grande por<;<~o é ele officiàes, que se
rao etnpregados segunclo as circumstancias o permittirern, e ele paizanos, que tal
v;z ptefiram ir logo para o Brazil, para onde enviarei em clireitura todos os que 
n,to entrarem em actividacle ele serviço . 

. ~Tarnbem se têetn remetticlo, o fico apromptando para enviar mais armas e mu
~toes ele guena para os Aço:es e lVI~dei.ra. Todos estes obj_ectos, se por desgraçn. 

0 c~egarem a tempo, cleverao segmr vwgem para o Braz1l. 
, Nao J?Óde vossn. magestade imaginar qual seja a difficulclacle que se encontra 

n este pmz para similbantes expedições, sendo necessario usar ela maior simulação 
para não dar sombra ao govemo e não incon er nas penas que pela lei se r~ppli
cam actualmente aos que cooperam para bostilisar os paizes que não se acham 
com este em guerra. 
- Não me foi possível obstar ao r econhecimento do bloqueio elo Funchal, nem 
sequer retarclal-o, como ao menos desejava; c houve tanta precipitação em o reco
nhe1.cer, que nem mesmo se esperou pela certeza (que ainda não existe) ele se achar 
0 cIto bloqueio efl'ectiva.mente estabelecido. 

~s noticias de Lisboa, ele 8 do col'l'cnte, armunciam que se acha proxima a 
~artn· a expedição contra a Madeira, levando pouco mnis ele dois mil hom ens 

e ~esembarque . Compõe-se ela nau D. João VL duas fragatas e outras embar
~~çoes me_nores. Conservo, porém, a ~spera:1ça ele que o digno capitão general 
d aqne]la Ilha conseguirá defendei-a . Se assim acontecer, tornar-se-ba merecedor 
f a' mars subida recompensa e ele todo o favor de vossa magestacle. As ultimas no-
leias. que . ha d'elle são ele 23 ele j ulho, e mostra-se animado elo melhor espírito. 

']h Tenho officios ela ilha Terceira ele 4 elo corrente . Havia-se installado n'essa 
1 ·t um g·overno prov.isorio, depois ele expulsar o governador Tovar, que se mn.
n1 estára particlario da usurpação . 

. O batalhão ele caçador es n.0 5, commanclaclo pelo capitfio J osé Quintino Dim;, 
et a 0 que mais havia contribuído para restabelecer e conservar a auctoridacle de 
vossa rnagestacle. Nfio confio tanto na possibilidade ele se defender aquella ilha, 
no caso que seja seriamente atacada, nem creio que abi se ache um official que 
Plssa dar a clirecçlio e o exem plo que dá o governador da lVIacleim; porém, se 
C legar a tempo a fragata Izabel~ a bordo ela qual embarcaram, como j á r eferi a 
~~~sa .magestaclc, alguns officiacs capazes, não me parece tam.bcm que se cle~a 

a~ .O caso por perdido . 
ma J?lziam de Lisboa que no dia 15 elo corrente se preparava a chamada acc1a-

Çao d? senhor D . 1\IIiguel.-
t. .Contmuam entretanto a encher-se as prisões de gente em Portugal e a seques
/a~ em-se os bens elos subclitos fieis de vossa magestacle, os quaes se vêem pela 

tnaror parte na necessidade de abandonar as suas casas, e Yem che
0
o·anc1o a Imda-

erra F ·J e ~ j rança com as suas famílias . 
as ~qu~ tefu haviclo Nos soccorros indis]J.ens~vei s 1~ara a su~ s.nbsiste~cia, m?diante 
c1 leneio ·as prestaçoes que para esse fim toem s1do submm1straclas }Jelo VIsconde 

e i abayana, e c~e c.uj.o emprego vossa magestacle receberá conta circumstanciacla .. 
vo oclos estes mclrviduos leaes e desgraçados se prostram perante o throno ele 
in ssa magestacle, ele quem esperam amparo, direcção e in-cl emnisaçfto dos perigos, 
lhcommodos e perdas que estão soffr~nclo por manterem illeso o juramento que 

e prestaram. · · 
ter Deus g11ar cle a augusta pessoa de vossa magestacle, úomo todos havemos mis-

. p :A~cwqttez de Palmella. . . . . _ 
ch · AS. -Acabo agora ele saber que o offic10 que clin g t a. vossa magestacle nao 
es~gou a t empo para ir pela fragata Galathéa) e, portanto, irá juntamente eom 

pelo paquete de Bncnos Ayres. =Palmella. · 



Ofiicio 

IlJ.mo sr. ·- Aproveito. a oeeasião elo r eg-resso elo navio que trouxe os officios do 
governo d'essas ilhas (Açores) .paru. agradecer a v. s.aa car ta que me dirigiu em • 
data de 4 do corrente,· e seguru.r-lhe a· summa satisfação com que li o seu con
teúcl o. E steja v. s. a p ersuadido de que levarei immediatamente á presença ele sua 
magestacle el-rei, meu senhor, a sua commnnicayão, e sua magestacle não poclent 
deixar ele cbr um vivo apreço á briosa conclucta elo b::ttalhão que v. s .a. commanda, 
acluptan,do as medidas necessarias para que ella possa ser c01·oacla com feliz .sue
cesso. E certo que da conservaçí'to d'essa ilha (T erceira) dependerá talvez o trium
pho final ela legitima causa que defendemos, e confio ela pruclencia ele v . s. a e elo 
valor ela sua tropa, que farão, para SL1stent:1r esta empreza, quantos esforços con
ber e!n no possível. 

A ex. ma junta elo governo me dirijo hoj e, participando-lhe as cliligencias que 
fico fazençlo para subministrar quantos auxílios clepenclerem ele mim, e para os 
apromptar com a maior brevidade. 

D eus guarde a v. s.a Londres, 23 ele agosto ele 1828. - In. mo sr . José QLlin
tino Dias .= .MctTqlõez de Pcdmella. 

Offi.cio 

(N .0 2 H rcscmdo) 

Ilt.mn c ex. mo sr.- Mr. Ancillon clisse-me que a verifica~ão elo casamento ele 
sua magestacle com sua augusta sobrinha era cleeidiclamente o ponto sobre que as 
potm;10ias es tavam persu~c1idas que podiam saír elo embaraço. 

E verdade que a Austria queria fazer cl'isso uma condição expressa para o 
reconhecimento ele el-rei, mas tambem não era duvido ·o que ella por fim se accom
modaria a contentar-se elo facto, deixando ao arbítrio ele sua magcstaele combi
nal-o como melhor lhe parecesse convir aos seus direitos e interesses, e que as· 
outras potencias ele bom grado veriam. ~ 

· Esta coinciclencia elos difl'er entes governos, aproxima vinda ela senhora D . l\b
ria ela Gloria para Vienna; e o moclo por que el-rei nosso senhor havia respondido 
aos ires estados sobre este objecto, faziam, a seu ver, muito importante e deci
sivo para a cansa de sua magestacle, relativamente á, Emopa., quando este m1gnsto 
senhor, tomando a iniciativa e sem esperar por ultimas commnnicações, declarasse 
aos soberanos, pelo mo elo que mais conveniente fosse aos seus direitos, sua ret:io
lução ele effectnar este casamento. Ajuntou a isto, que, se sua magestacle, logo 
depois ele assim o declarar, fizesse celebrar o seu consorcio por procuração em 
Vienna, tudo se terminaria corno era de desejar. 

Eu entrevi n'esta ultima conferencia nm meio calculado ele antemão para dar 
a esta princeza .o titulo ele rainha, sem offensa para Portugal nem comprometti
mento para as potencias. 

Refiro isto tal qual, sem me pcrmittir outra alguma observaçào senão a ele 
que a minha r eplica fo·i litteralmente a que v . ex.a, no seu despacho ele 9, me 
prescreveu. 

Sirva-se v . ex.a beijar hnmilclemente, em meu nome e no elo secretario ela le
gação, Salvador Correia ele S!i, a angusta mão de sua magestacle. 

Deus guarde a v . ex. a B erlim, 23 ele agosto ele 1828. - IlJ.mo e ex. mo sr. vis
conde ele Santarcm. = Conde de O?·iola. 

Decreto 

Tendo-se feito digno o batall1ão ele caçadores n . 0 8 ela aclmiraçí:io e elos elo
gios elo seu general, elos applausos e ela emulação elos seus companheiros de 
armas, elo reconJ1ecimento e gratidão ela nação, e da minha real consideração c 
estima, pelas clecisi v as c r epetidas provas que deu ela sua 1 ealclacle e valor, ele
baixo elo com.manclo e exemplo elo seu honrado e valente chefe o tenente coronel 
Francisco ele Magalhães P eixo to, em toclo o tempo ela campanha, e muito princi
palmente nos dois renhido s combates ele Sernache e ela ponte ele 1\farnel, nos 
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qnaes este batalhão, sendo · o .çorpo da vanguarda, a que, pela sorte ela guena e 
pela natureza elo terreno, primeiro . coube a gloria ele entrar em acção contra os 
reb~I~le~, obrou prodígios de valor , tanto na firmeza inalterada com que soffreu 
0 VlV1SS1IDO fogo que lhe :fizeram os caçadores r ebeldes, com forças muito superio
res, .como na intrepidez, superior a toda a expressão, com que atacou e desalojou 
~~ d1tas forças das posições vantaj osas que occupavam : muito me apraz honrar o 
c Jto . batalhão, perpetuando a memorja de tão gloriosos fe itos e de Wo avultados 
servJços com um testemunho publico da minha r eal beuevolencia; e por isso hei 
por bem que elle tenha uma bandeira formada e esquartelacla pelas cores azul e 
~scarlate, que são as privativas da minha real casa, na qual estejam as minhas 
1.e~es"' armas no centro, e por baixo d'ellas escripta a seguinte leg·enda : "Vence
l ei nao só estes adversarios, mas quantos a meu r ei fsrern contrarias» . 
ch O conselh? de guen:a o tenha ass~rn entendido e faça. executar com os clespa
l os necessar10s. Palamo ele Nossa ::5enhora elas Necessidades, em 23 de ago:o.to 
c e 1828. =(Com a ?'1lb?·ica de sua magestade.) 

D ecr et:o 

Q;uer enclo honrar e remunerar o r egimento ele milícias ele A veiro, como elle 
llleree.e e como é proprio da magnanimidade e justiça com que desejo distinguir 
0 meu reinado, e dar ao mesmo regimento um testemunho pubüco elo singular 
;preç~ e ela honrosa consideração em que tenho os r elevantes serviços que me 
.ez, nao só pela :ficleliclacle e promptidão com que, a despeito elos seus mais caros 
InteTesses, sacrificando ao amor ela patria o ele suas famílias e bens, que já as tro
Teas rebelcl~s dominavam, marchou, sen:~ he~itar, a encorporar-s? com as tropas 

aes e fims, logo que constou a conspn·açao dos rebeldes na Cidade elo Por to; 
mas tambem pela di sciplina e valor que, em todo o tempo ela c.ampanha, briosa
mente desenvolveu debaixo elo comman lo do coronel Manuel Joaquim Brandão, 
; .~ue~ muita gloria resulta de ser chefe cl'este r egimento, que rivalisa com os ela 
g li~ena linha: hei por bem conceder-lhe que nas bandeiras use a seguinte le-· 
cle~ea : <cDigno feito ele ser ao mundo eterno, grande no t empo an6go e no mo-
einO >> . 

N O conselho ele guerra o tenha assim entendido e faça executar. Palacio ele 
assa Senhora das Necessidades, em 23 ele agosto de 1828. = (Com ct ?"?.tb?·iw de 

sua rnagestacle.j 

Officio 

se . I!l.mos srs. commaudantes el os corpos vindos ela Galliza: ·-Esta carta l1a ele 
or\ apresentada a v . s ."5 pelo sr. major Manuel José Mend es, a quem hoje passo 
ele c Bm para fazer transportar para o porto ele Plymouth a toclas as pessoas -vindas 
p 't espanha e pertencentes à brava e leal divisão portugu.eza, para no sobredito 
g~\ 0 ficarer~l ás ordens elo ex. mo sr. Cancliclo J osé Xavier, que se acha encarre
cl~ c 0 ela sua organisação e arranjo; espero, pois, que v. s . as, por bem do serviço 
si ~losso augusto e legitimo soberano o senhor D. P edro IV, se prestarão ás requi
a ~es ~uc e~ consequencia da minha ordem o referido major Mendes possa fazer 
que. s. ' Cl\Ja eooperaçr~o é necessaria para o bom desempenho da commissão de . D meneJOnaclo sr. :Mendes está incumbido . 

eus guarde a v. s.'·5 L ondres, 23 de agosto de 1828.=11Jfa?·quez de Palrnelln. 

Carta 

('l'raducção) 

Rec!rgyle. House, 24 ele agosto ele 1828. -Meu caro marqucz ele P almella : :-
dispo 0t llltnto que v . ex. a me julg-ue adverso á hospitalidade e infundadamente m
Portt s 0 para annuir aos seus desejos, se observar que a chegada cl'essas tropas 
ind.i~~uezas a Portsmouth ou Plymouth .é causa de consicleravel embaraço . Como 
hidos uo.s em demanda ele asylo n'este pa.iz, por causa: ele perseguiçã.o ou attra-

po1 qualquer outro motivo, seriam sem clttvida bem acolhidos, quHlquer que 



96 

fosse o seu numero . Uma conclncta pacifica c obed.iencia ás leis que os protegem> 
é -tudo o que ex igimos dos estrangeiros clm:ante a S LUt permanencia em Inglaterra. 
1\ifas encorp oraclos c.:omo vem esses hom ens, embora desarm ados, e lJl'ovavelmentc 
destinados para emprehencler opera.ções militares, partindo cl'este paiz, bem vê 
v . ex . a que 11ão é fa cil r econhecei-os com otltr o caracter que não s~ja o ele tropas 
estrangeiras, e, n'este caso, a sua resicleneia aqui seria illegal, sendo mesmo mtÚ 
questionavel a sua admissão ém Inglaterra. 

D irigi-me ao almirantado, a fim ele obter accommoclações t emporarias em Ports
mouth e P lymouth, até que se façam arranj os ácerca do ulterior destino cl'esses 
indivíduos. Todavia, depoi s elo que levo ponderado a v. ex.", conhecerá que a p er
manencia cl'essa gente n'este paiz, com a organisação que apresenta, em uma ou 
duas localiclacles não pócle ser tolerada. 

Confio que v . ex." me clesculpm·á se me atrevo a s·uggerir-lhe o que supponho 
ser m'rla franca e candicla linha ele conch10ta que deveria acloptar n'essa occasião
Se v . ex ." realmente tenciona empregar as tropas em mover a guerra a Portug·al, 
não cumpre desde j á expedil-as para o Brazil, pondo-as à di sposição do illlpera-
dor D. Peclru ? . 

Se não ::ão destinadas a esse proposito, não poderia· a infltHmcia de v. ex ." 
empregar-se especialmante em per suadir aqnelles que estão no caso ele aproveitar 
a amnistia concedida p elo infante D . Miguel, a acceital-a, regressando a Portu
gal? Aquelles que essa amnistia não compreh encle, isto é, os officiaes militares 
superiores e os empregados civis, poderiam ficar em Inglaterra eomo particulares . 
Devo, por ém, declarar que nunca consentiremos que n'es te pa:iz se estabeleça o 
qua.rtel gene1·al c o arsenal destinados a levar a guerra a Portugal em n01ne do 
imperador D. P ech·o, a qual outrosim c1imana de pessoas não auctorisadas por este 
soberano, e sem que elle de tal seja sabeclo!' ou preste o seu consentimento. 

A credite-me, meu caro marquez, ele v. ex. a sincero servidor. = Abe?·deen. 

O:rclen.'l do dia 

Quartel general no paço elas Necessidades, em 25 de agosto de 1828 .-- El-r ei 
nosso -senhor, eomo commanclante em ch efe elo exercito, t em visto com a maior 
satisfação o feliz resultado do valor e lealdade das tropas a quem c01.1be a gloria 
ele aniqnilar a facção que ousou conspirar contra a auctoriclade legitima, commet
t enclo toda a sorte ele crimes, e pretenclenclo semear a guerra civil na sua mesma 
patria . 

Apenas r ebentou a rebellião na cidade do Porto no dia 16 de maio proxiroo 
passado , um grito geral de inclig nação e horror soou em todo o reino, e o nobre 
enthusiasmo qu e de r epente se desenvolveu em toda a nação e n:.u parte elo exei'
cito- qne escapou á seducção, lh es clevel"ia fazer conhecer a temeridade da sua 
louca em preza, c que a fidelidade elos pcrtnguezes não podia mais ser abalada 
um só momento pelas suggestões cl'aquelles miseraveis, cnjo s fin s de r evolucio
nar Portugal, ela mesma fórm a que o haviam feito em 1820, eram j ~í bem coube
ciclos . As tropas que p ermane-ceram fieis cumpria mais particularm ente mo strar 
aos rebeldes que, se alg uns corpos militares, arrastados e illudidos por seus cles
moralisaclos chefes e officiaes, eram o instrumento ele snas per ver siclacles , antros 
havia, que, fieis á lei e ao seu dever, saberiam lavar a mancha que por este 
modo se iria lançar na brilhante reputação do exexcito poxtuguez. Os povos de 
toda s as 1Jrovineias correram ás. armas, e desamparando a cultura elas terras, on 
q ualq ner outro empreg-o ele que tiravam a sua :mbsiste,JJcia, marcham contra os 
inimigos ela patria ; e a população inteh·a elas províncias do Minho, Traz os l\lon
tes, Beira Al ta e Baixa, se conver teu em valorosos defensor es elo throno e ela r e
ligião ; nenhnm a privação, nenhum }Jer igo os assusta; to elos p rocuram pro>er-se 
de armas c munições de guerra, e ou vão ali star-se nos corpufi de milícias que j{t 
estavam em arm~Ls , ou form am numerosos corp os ele vohmtarios r ealistas . Os cor
pos ele IJrimeira linha t: e elevam a uma força consicl eravel, e alguns ·cl'elles che
gam a t er ce11tenares de soldados, alem do seu estado completo. O enthu siasmo 
com que m~rcharam cl 'esta capital as tro1Jas destinadas a combater os rebeldes 
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~oi pres~nciaclo por sun. magestaclo, e não é possi vel descrever-se : Todos os brio
sos ~ fiets militares ardiam em desej os ele marchar ao encontro do inimigo ; mas 
as ct~cumstancias exigiam que se retardasse este momento até {r organisação· elo 
ex.erc1to ele operações, elo immediato commando de sua magestade . 

. Emqnauto a capital offerecia o contraste elo mais nobre patriotismo, correndo 
~nth:os elos seus habitantes a alistar em-se nos corpos ele primeira linha e nos ba
l~ o e.~ de v~luntarios realistas destinados a m_arcbar, ou nas comRa~1hias ele vo-
111~'luos reahstas urbanos, formados para coae~JU v ar o corpo ela poltma na conser
~:çao c~o soceg~ publico; em_quanto a provinc~n, do Alemtejo clava ig~1ae~ pr?vas 

ficleltdacle, altstauclo-se mLutds dos seus habitantes nos corpos ele prrmen·a lmha 
ou form~nclo tam bem corpos ele volnntarios realistas, os rebeldes ousam manclar 
seus ennssanios ao .Alg·arve (que até .então tinha permanecido fi el e em socego), e 
c~nseguem revolucionar uma parte ela tropa cl'aquelle reino; porém, esta tropa 
~llm~nte se afastou elo caminho elo dever pelos poucos momentos que durou a sua 
~lsao, clancl,o logo depois, pelo seu comportamento para com aquelles que a ti-

am seduzido, sobej as provas ela sua !'J.puracla lea-ldade. 
b 

11
A entrega ela pra.ça ele Valença, cuj a guarnição de primeira linha se havia re-

e ado, e que cedeu ao apertado cerco elos volnntarios reali'stas, milícias e 01·cle
danças da p1·ovincia do Minho ; a occnpação ele Pena :fiel pelas tropas do commanelo 
. os generaes de Traz os Montes, p artido elo Porto e lVIinho, depois ele terem cler-

1?tado completamente as forças r ebeldes que ali. se achavam; o valor e enthu
Slasmo Cóm que os volunturios realistas e as milícias ela Beira bateram e destro
çaram os rebeldes em Oustro Daire, Moimenta ela Beira e Fag ilcle, tudo com 
certeza a.nnuuciava que, logo que sua magestacle désse ordem para que avanças
h~~- as ehvis?es qcle ~e acha_vat? em frente. cle _ Coi~nbra (ponto em qn e os rebel_cl~s 
h Iam reumclo cons1derave1s forças de pnm.e1ra lmha), as tropas que elles a h tt

n am experimentariam a, mesma sorte. 
m ~a muito qne estava impaciente por avançar a divisão da vanguarda do com-

t. an .0 do marechal ele camr)o Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Povoas, e a 
erce . 1· · . na c lVIsão do commando elo marechal ele campo visconde ele S . João ela P es-
~~letra, as quaes se compunham, a ela vanguarda da brigada ele infanteria elos re
cl~~:~nto~ 8 ~ 16, e_ batalhão ele c~çaclores n: 0 8, comT?anclacl~ pelo brig~clei·ro grn:
e ~? _Hennque Pmto ele Mesqmta ; cb bngacla ele mfanten a dos .reg1mentos 22 
xel~thp~s ele Aveiro 1 commandacla pelo brigadeiro graduado Manuel Caetano T ci
ri na luto; da brigada de infanteria elos regimentos ele milicias' ele Soure e L ei
ll~d com mandada pelo tenente coronel José Maria da. Silva, ela Fonseca, estando 
da l as á mesma di visão a brigada ele cavallaria dos regimentos 7 e 8, · comman-. 
vaÍt _P elo brigadeiro graduado Affonso Furtad o ele Mendonça; a brigada de ca
s' t'la dos regimentos 1 e 5, commanclacla pelo brigadeiro g raduado conde de 
a,l:tilhot:~·enço; ~~·es meias brigada~ ele artilher:ia, command;das pelos capit~ es .ele 
te eua 1 Joao Albert0 Guerren·o e Automo da Cunha rravassos, e pnmen·o 
J~~n~ P edro Xavier Fragoso ; e 'o corpo academico·· do commanclo elo capitao 
fa1 ~

0 
•· alv~io de Origny, ele cavallaria n .0 8; e a terceira divisão ela brigada ele in

lcl~ yta elo primeiro batalhão elo r egimento n . 0 7 e elo reg·imento ele milícias ele 
Ra~l~ 1a' ?Ommm:clada pelo_ coronel Joaqu~r~ ! g nacio de Araujo Carneiro ; da bri
lha de mfautena dos r egtmmltos 20 e mlllCtas ele Castello Branco; elo um bata-
2 c{ .. e 

1
caçadores provisorio ele praças reunidas em consequencia elo decreto ele 

lna1: Jl~ lo pro ximo passado; elos contingentes dos regimentos ele milícias ele Tho
jor Je a Louzã; de dois esquadrões de cavallaria 5 e 11, commanclaclos pelo ma
ca )itNosé Urbano de Carvalho; ele meia brigada ele artilheria , commanclacla pelo 
lisiasaoT Francisco Manuel Caetano G01jão; e de alg;tms corpos ele voluntarios rea
poré · oclo s desej avam encontrar-se logo com os rebeldes, sendo os primeiros ; 
a fim, dsna magestade havia demorado por mais tempo as ordens p ara o ataque, 
d'es: e que chegasse ao conhecimento dos rebeldes o decreto ele 18 cil.e junho 
o tnes~nno , que perdoava aos que, depondo as m;mas, se apresentassem ; quer encl? 
ruent 0 augu sto senhor que, antes ela effnsão elo sangue portugue~, se experl-

assem tod . N l . os os recursos para a evttar. 
~c a 1gnala ao valor, energia e enthnsiasmo com que as h'opas avançarmn; e 
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em breve o senti ram os rebeldes, sendo batidos no clia 24 do sobreditu mez e des
alojados á ponta das nossas bayonctas das di:fficultosas posições que occupavam 
desde Sernache até à Cruz elos Morouços. Os rebeldes já não ousam defender-se 
em Coimbra, como tinham projectaclo; e, ab andonando esta cidade e a Figueira, 
fngindo vergonhosamente adiante das tropas lcaes, vao ser desapossados das fOT
tes c vantajosas posições àquem elo Vouga, sobre a ponte ele Marnel, em que lJela 
ultima vez se atreveram a fazer frente . Deixando de noite o campo, c cheios de 
um terror panico, q11e lhes havia infundido o valor elas no ssas tropas, retiram-se ; 
porém, tentam ainda querer fortificar-se em Grijó e Santo Ovidio, cujas posições 
abandonam logo que os movimentos ela terceira divisão e ela divisão da vanguarda 
(á c1ual se uniu n 'esta occasião a brigada de infanteria do r egimento 4 e seg·Lmdo 
batalhão elo r egimento 71 commandada pelo coronel Nuno Augusto Taborda, qne 
pertencia á primeira clivisfio), lhes indicaram que íam ser ali atRcados . Cortando 
a ponte do Douro, para mais a seu salvo continuarem em fuga, evacuam a cidade 
do 'Porto, e, apesar de se acharem já abamlonaclos elos principaes chefes da re
bellião, se dirigem precipitadamente para a fronteira por Braga, cuj a entrada lhes 
foi embaraçada pelas tropas do commanclo .elo coronel Raymtmclo José Pinheiro, 
governador militar ela dita cidade, sendo por algmn tempo disputada; servindo 
n'esta occasião ele grancle soccon·o a presença ele sua alteza o príncipe F'reclericó 
de Hesse, que, com o seu exemplo, muito animou aquella pequena força, que de
fendia a r eferida cidade. Os roubos, assassínios e desolação, em que aqnelles in
fames deixavam as povoações por onde transitavam, tornando absolutamente im
possíveis os fornecimentos ás nossas tropas, e a rapidez ela sua fuga, obstara,m a 
qne as sobreditas duas divisões podessem clesbm·atal-os completamente antes de 
passarem a fronteira; e a qnarta divisão, elo commanclo elo tenente general vis
conde elo Peso da R egua, composta do regimento de infanteTia n. 0 12 (uni co corpo 
ele primeira linha da província ele Traz os l\fontes, que, debaixo do commanclo elo 
seu coronel, João Joaquim Pereira elo Lage, se conservou todo fiel, portando-se 
da manejra mais digna, quando em Pena6el o batalhão ele caçadores n. 0 3 se re
bellou); elo corpo de cavallaria c infanteria da policia elo Porto; de um batalhão 
provisorio de caçadores; ele um batalhão elas praças r eunidas que tinham tido 
baixa;· de contingentes dos r egimentos ele cavallaria 6, 9 e 12 1 e dos r egimentos 
de milícias ele Braga, Guimarães, Basto, Arcos, Penafiel e Villa elo Conde, a qual, 
ú noticia da evacuaç[to da cidade elo Porto, marchou immediatamente ao encontro 
elos rebeldes, ]Jôde apenas alcançar a sua r etaguarda entre Valle de Este e a raia, 
aonde foram ainda batidos, com grande perda de homens, artilheria e munições, 
pela brigada ligeira do commando elo marechal de campo graduado visconde de 
Santa Martha, e pela brigada elo commanclo elo brigadeiro D. Alvaro ela Costa ele 
Sousa ele Macedo. 

Nos depositas que os r ebeldes se viram obrigados a abandonar em Coimbra, na 
Figueira e no Porto, deixaram em nosso ])Oc1er, alem dâ artilheria e munições de 
guerra, que antes ela rebellião ali existiatn 1 treze peças, tres obuzes, tres pedreiros, 
mil e quatrocentas armas, e grancle quantidade- ele polvora, balas e lanternetas. 

Em Pena:fiel, pontes ele Marnel, do Por,to, elo Prado e de Valle ele E ste até á 
raia, se lhes tomaram quatorze peças, elois obuzes e grande porção ele armamen
tos; porém, o r esultado mais importante é a apresentação da maior parte dos sol
dados, que, conhecendo o seu erro, vieram arrepE'ncliclos entregar-se, para gosa
rem da clemencia ele sua magestacle. 

Ao passo que esse r esto de rebeldes (já mui diminuto pela falta ele cinco mil 
homens, entre mortos, feridos, prisioneiros e apresentados), cleixanclo parte elas 

. armas na fi.·onteira, eram vergonhosamente despojados elas que lhes r estavam, e 
mandados conduzir, como traidores, para o interior ele um paiz estrangeiro, a lJl'aça 
ele Almeida, muco ponto onde existiam ainda tropas rebeldes no solo portugueZ1 
cecle e não pócle por mais t empo resistir ao apertaclo cerc6 dos voluntarios r eali:=;
tas e milícias da B eira, commanclaclo p elo coronel ele milícias barão ele Tonclella, 
terminando a'Ssim esta lucta, tão g loriosa para a lealdade lJOrtugueza. . 

El-rei nosso senhor, como commandante em chefe do exercito, quer que seJa 
pnblica a e:s:posiç;ão ele tão .t>ap.iclos c importantes acontecimentos, como nm teste-
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mu?ho· que sna ma;gestade dá {Ls fieis tropas c ha!Jitantes t1' este reino, da sua leal 
~tdfação. O nobre caracter ela nação teve mai::; esta oecasião de se clcsenvolver. 
~l os os corpos elas sobreditas clivisões do exercito de operações rivalisaram em 

v~ or e enthusiasmo, e se a rapidez com qne terminou esta lucta privou os re
gimentos ele infanteria 13 e 19, e os regimentos ele mi lícias ele Santarem e Tor
r.es Veclr~s, que formavam pm·te ela primeira divisão, do commanclo do tenente 
â;ne!·al VIsconde de Souzel, e que chegou a avançar até Coimbra e suas imme-

açoes,. da gloria ele entrar em acção; e se pelos mesmos motivos não se tornou 
~ec~sana a marcha ela segunda divisão do commanclo elo t enente general visconde 

0
05 

lhanclra, composta elo regimento ele infanteria il . 0 1
7 

batalhões ele infanteria 
~~ ~ : .5, elas _duas b1;igaclas ,ele v?luntarios. realistas e elo bat~lhão ele voluntari~s 
. 1UÜ1C1as reahsta, e a qual1a umelo o regimento ele cavallana n. 0 4 e uma b>n
~~da ele artilheria, e dos mais corpos fieis elas províncias da Extremaclura, Alem-
eJo e do Alg·arve, nem por isso todos elles são menos clignos ele louvor, pela fir

meza e ent.husiasmo que patentearam . 
d A el-re1 nosso senhor será sempre lisonjeira a recordação elos serviços que to
cl os prestaram, e espera que os generaes das províncias e os generaes comma.u
;ntr das divisões tenham agradecido em seu r eal nome, como lhes foi recom-

en aclo, aos officiaes, officiaes inferiores e soldados, e aos povos, os serviços 
que acabam ele fazer em elefeza ela patria, os quaes sua magestacle levará muito 
em conta, bem certo ele que todos se consideram sufficientemente remunerados 
:?~ a approvação elo mesmo augusto senhor e com a gloria ele haverem concor
~lc 0 h para a salvação ela patria e total aniqullação d' essa facção ímpia e inimiga 

0 t rono. =Conde de Bm·bacena; Fmncisco> chefe elo estado maior general. 

Oflicio 

l IU.mo e. ex.mo sr. -E:m aclditamento ao que tive a honra d.e escr ever a v. ex .a 
~e 0 correio passado, e para provar mais a v. ex. a quão pouco podemos contar 
a 
0~~. 0

. ap~io d'este ~inisterio para se realisa1:em os nossos pla~os e esperanças, 
mp .sai dos bons offic10s ele mr. Hycle ele Neuvtlle, passo a refenr a v . ex .a, com 

111 
~s 

1
alguma pm·ticula.rielaele, o que se passou na minha ultima conferenc:la com 

1 
• c e Rayneval. . 

su ]}~J)Onclo, pois, a este ministro todos os motivos que tinha para esperar que a 
dea 1co~t~, .continuando a patentear a mesma generosidade e firmeza de princípios 
de egitnmdaele, que tanta hom·a lhe fazem, pedia a s. ex.a !ne désse a certeza 
d . que o governo francez nrio reconheceria o bloqueio ela Madeira, e isto por meio 
"~n~ln.a cleclaraçã_o publica; porquau~to uma tal medida, sehelo :t.Jara n?s de sum1.na 
11 agem, causana a melhor sensaçao no momento actual, o offerecena ao pubüco 
tt~ n~vo contraste entre a política leal do gabinete frahcez e a conducta tão ex-
ao~~lllaria e cu1pavel ela Inglaterra ácer ca elos ultimas succcssos de Portugal. 

11 ' r . ele Rayneval disse-me logo que ainda não se havia cogitado cl'este objecto 
€1~ .~onselho, sendo eu a primeira pessoa que em tal lhe fallava, mas que quancl0 
ni~ssodse tratasse, elle mr. de Rayneval não poderia deixar de emittir a sua opi
es~ \ e 9t1e o bloqueio ela lVIaeleira, uma vez que fosse efféctivo e physicamente pa: elenclo, a França não poclia eximir- se de o r espeitar, pois que tinha sempre 
l'e~ sa~lo por doutrina entre as nações neutracs, em casos ele gnerra ou de rebellião, 
susl:~tar.~m similhantes bloqueios1 l?g.o que e~istissem forças Slrf!icientes para _os 
este .ta1

' que conforme este IJnnCiplO, e verdicanclÇ>-se o menc10uado bloque10, 
com gov~rno não podia declarar-se contra elle, mas antes preveniria cl 'isso o seu 
Viol~~rclo, a fim de que toclas as perdas e riscos corressem por sua conta, haYeudo 
cent çao d~ mesmo bloqtleio, sem que o governo ficasse por ella responsaveL Acres
F'ra~~1 rn ats mr. ele Hayneval que esta marcha tinha sido sempr-e seguida peJa 
-val'i ça em toda e qualquer occasião, ela mesma maneira que hoje acontecia com 
· pc:;. estac~os ela Am01·ica, com o bloqueio ele Buenos Ayres, por exemplo. 
se Iocure1 combater esta logica tão sopbistica ele mr. ele Rayneval, com o que 
lllat~is~ou ainda ha pouco no bloqueio elo Porto, para onde este governo tinha 

c ac 0 uma força capa,z ele fazer respeitar o cummercio elos seus sub ditos, o 
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que, quanto a mim , equivalia a um não r econhecimento formal; demais, que não 
consentindo a França em fazer a declaração, que eu pedia a s . ex .a, bastaria ao 
menos que se adoptasse essa mesma medida praticada com o bloqueio do Porto. 
lVIr . ele Rayneval me replicou então que os casos eram differentes, porque se o go
verno f:rancez tinha mandaclo embarcações para o Por_to, fôra sómente com o intento 
de proteger as propriedades elos francezes ali existentes, no caso ele um conflicto 
desagraelitvel; o que não aconteceria a r espeito ela lVIacleira, onde não constava 
que houvesse relações segLlidas com este reino; que, alem cl'isto, era hoje imprati
cavcl ao governo destacar alguma força para aquella ilha, porque toda a sua mari
nha se achava empregada no Mediterraneo e nos mares elo Oriente e elo Brazil. 

Emfim, para n?Lo cansar mais a attenção de v . ex. n com a minha discussão 
com mr. ele Rayneval, só me resta conclLúr que foram illuclidos todos os meus ar
gumentos para o decidir a annuir á nossa pretensão, assim como receio que sejam 
desprezadas todas as diligencias que aqui continuarei a fazer, tanto junto elo dito 
ministr o, como junto de mr . ele Neuville, para alcançarmos este tão importante 
p onto .nas nossas actuaes circumstancias . 

D eus guarde a v . ex.a París, 25 de agosto el e 1828. -IlJ. mo e ex .m o sr. mar
quez de Palmella. = N tmo Bcwbosct ele l!'igueiTeclo . 

Officio 

Ill .010 e ex.rn o sr.- Sendo presente a honrosa e lisonjeira car ta ele v. ex.a, que 
fiz transmittir· aos corpos para seu conhecimento e satisfação, cumpre-me, em nome 
dos mes:~p.o s, agradecer a v . ex.a, não só o titulo que se dignou dar-nos, como 
os promptos soccorros que vieram melhorar nossa triste situação, no que o major 
Mendes tem sido infatigavel; e, firm es em nossos principias, assegurar a v. ex .3 

o nosso amor e gratidão (até descer ao tumulo) ao legitimo soberano e sua dynas
tia, que nos alimenta, condecorou ·e distinguiu Çl.a ingTata e bem ingrata multidão. 

Hoje sem espadas, mas no momento apparecerão, elebeis podem ser, mas no 
meu entender fieis, por serem roubadas pelas auctoridacles hespanholas; Esperâ
mos anciosos as determinações elo grande r ei legisladoL· ou de seus representantes. 

Deus guarde, a v. ex.11 Portsmoutb, 25 ele agosto ele 1828.- Ill. 1110 e ex . mo sr . 
marqnez de Palmella. = Antonio Ignctc io Cayolla) coronel elo r egimento n. 0 2 1. 

Officio 

(N .0 254) 

Ill.rn° e ex.1110 sr . -Volto n'este instante ela conferencia que no meu numero 
precedente eu" tive a honra ele dizer a v. ex. a eu esperava obter hoje; e, r eferiu
do-me ao que vae exposto no meu n . 0 252, dou a v . ex. a uma exacta conta d'ell~ 
sem o cansar com a r epetição do que então escr evi . Duas cansas, porém, ouVl 
que me cumpre levar quanto antes ao conhecimento ele v . ex. a; a saber : que . a, 
côrte ele Vienna tinha r ecebido elo Brazil a certeza de que a senhora D. lVIart& 
·ela Gloria devia desembarcar el:ll Genova, ele onde immecliatamente p::trtiria para, 
aquella r esiclencia, e que a Inglaterra faria todos os avances á He.·panha par!\. 
ambas obrarem de accol'clo, mas em bom sentido, a nosso r espeito . . 

Sirva-se v. ex. a ele beijar humildemente, em meu nome e no do secreta.no 
cl'esta legação, Salvador Correia de Sá, a augusta mrio ele sua rn:agestacle . 

D eus guarde a v . ex. a Berlim, em 26 ele agosto ele 1828 . -111."'0 c ex.mo sl'· 
visconde ele Santarem, etc. =Conele ele 01·iola. 

Oflicio 

(N.0 255) 

TIL mo e ex. mo sr. -É um facto que a França, depois ele haver sondado a In
glaterra, se empenhára com a côrte ele Madrid pam que esta procurasse áquell.eS 
dos r ebeldes refugiados em Hespanha que se não qt~izessem aproveitar ela aronW 
tia por el-rei nosso senhor concecli.cla, navios ele transpo_rte, que os concluzisseJll' 
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~:ter a Franç~, quer á Grau-Bretanha., disposto o governo francez a tomar sobre 
· ::n os gastos da expedição. 
lhe Este fa.ct~ faz-se importante por indicar que as poteneias talvez pens~m que 

~ convem mterceder mais tarde por esta gente, que altamente procura clescnl
P~t a sua conclucta com o procedimento que a Europa para comnosco tivera . Esta 
~lnha supposição muito ganhou em probabilicla.cle, pelo que indirectamente se me 

eu a entender, fazendo-se-me cliscursivamente observar que, entre os implicados 
na revolta, a maior parte obrava por espírito ele dever, talvez mal entendido, mas 
ent_t·eta~to justificante em ponto de intençã.o, o que a desejar era se contemplasse, 
para evitar reacções . 
d A partida da senhora D . Maria da Gloria não foi motivada por applicações 
. ecentemente feitas, mas sim pelas que se fizeram quando se tratou ele mover o 
~~~:f,erador a abdicar sem condições. Foi mr . Ancillon quem mui positivamente me 
· r~ou e afiançou este ultimo facto . 

1 Sn·va-se v. ex.a beiJ'ar humildemente, em meu nome e no do secretario d'esta eo·a. ~ 
o' çao, a augusta mão de sua magestade . 
. Deus guarde a v . ex.a Berlim, em 27 de agosto ele 1828 . - In.mo e ex. 1110 sr ~ 

VIsconde ele Santarem. = Conde de o~·ialc~ . ' 

O fficio 

(N.0 11 rcscrrado) 

Ill. mo e ex. mo sr . - Accnso a r ecepção elo officio reservado n. 0 6, em conse-
que · 1 di )teia :o qual expedi as competentes ordens para o pagamento elos empregados 

I omattcos, que só agora se vae effectuanclo, por ser a epocha em que se vão 
Vencendo as letras. 
( }. Todas . as r eflexões que agora posso fazer a lord Abercleen não terão effeito 
t~tu de Já as ter r epetido varias vezes), porque me t em respondido que o par-
81c 0

1... està tomado; que tudo clepencle ela r esolução ele sua magestacle el-rei nosso 
enu.or sobre o que lhe foi proposto. · 

se. Emquauto este estado continuar, diz este ministro que a Inglaterra quer con-
0 rvar a ~ais perfeita neutralidade nas nossas questões domesticas, e que tendo-se 
clec?~~lll mglez na ilha ela Madeira afastado d'esta conclncta, tomando um partido 
e Cl lC o, foram-lhe ordens muito positivas, e se se não conformar, será chamado, 
Ot 

0t~ vass~llos inglezes não terão direito á protecção do governo se obrarem em 
11 0 sentido . · 

rn _As embarcações inglezas que se acham n'aquella ilha são unicamente para to
;u a\ em a bordo os que se quizerem retirar, e que conserYanclo-se n'este estado 

enEo terão rasão para r eclamarem as garantias que os tratados lhe promettem. 
c1 b; sper~ este governo que seja perrnittitlo aos paquetes tocarem na ilha, apesar 

_ s~ oque10, o que elles inglezes fazem em similhante caso, e como os paquetes 
p ao agora commanclaclos por offic.iacs ele rnaJ·inha, elles commanclantes ficam res

onD_veis pelo apuso que fizerem cl'esta licença. 
e ~-sse-me que só se tinha opposto iL pretensão que o ministro elo Brazil t eve 
p:.tirna'l' a fragata brazileira Izabel para ir proteger a ilha ela Madeira; e julgo, 

1 0nto, _que o que as gazetas sobre isto dizem não é verdade. 
rarn 8 art1gos ela T1·ombeta final e ela Gazeta ele Lisboa~ contra a Inglaterra, fiz e
pre que lord Abercleen. me dissesse que, n 'um paiz onde não ha liberdade ele im
jor nsa, ;parece ser aquella a vontade elo governo, o que não se pó ele colligir elos 
1Jct?

1
:aes Inglezes, que elo seu mesmo governo dizem mal; e como eu tinha ?'epetido 

na;as ve::::es que o govm·no po?·tuguez rleseJct mante?' a boa ha?"'nonia ent1·e as dttas · .Rs~ embaraçou-me bastante esta r eflexão . · 
Pl'Ó e.metto algumas gazetas· que faliam a favor ele Portugal; é verdade que 1 ou 
tant~u cont~a, ~ s jornaes não fa~em aqui o mesmo effeito que em Portugal, com-

A'qne nao Citem factos . · 
D. Mm.~la. as gazetas dão noticias elo B~·azü, em que a.Ummciam a saída ela se~o;:a 
tem c alla c~a Gloi'ia. Não ju lgo que seja verdade; ao menos o governo aqm na o_ 

onhec1mento d 'isso . · 
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Deus guarde a v . ex . ~ Berlim, 27 de agosto de 1828. - ru.mo c ex. mo Sl'. vis
conde ele Sant:Jrem. =Conde ele 0Tiolct. 

Decreto 

'l'omanc1o lll consideração a gravidade do crime de rebellião, sobre o qna.l 
mandei devassar em todos os juizos criminaes elos bairros cl'osta capital o elas 
terras elas comarcas elo r eino: sou servido que as devassas sobre o referido crime 
não tenham limitação ele tempo, nem determinado numero ele tes temunhas ; c isto 
sem embargo de qualquer legislação em contrario, que revogo I ara este cffeito 
sómente. 

Lujz ele Paula Furtado ele Castro elo Rio ele Mendonça, elo meu conselho, mi
nistro e secretario ele es tado dos negocias ecclesiasticos e de justiça, o tenha as
sim entendido e faça executar. Palacio ele Nossa Senhora elas Necessidades, em 
28 de agosto ele 1828 . =(Com a ?·ubrica de el-?·eí nosso senhór.) 

Decreto 

Tomando em consideração que a providencia elo decreto ele 18 elo corrente mez 
não lJoelia verificar-se nas devassas que j:i estivessem concluidas: sou servido. que 
pelos ministros, para cada uma das comarcas das quatro provincias ela Extrema
dura., Beira, Minho e Traz os Montes, designados JJa. r elaçtto junta ao mencionado 
decreto e que d'elle faz parte, se instaurem ele novo aquellas elas referidas devas · 
sas que aos mesmos ministros parecer conveniente ao meu r eal serviço e á boa 
administração da justiça ·serem outra vez tiradas, devendo elles, elo qne a este 
respeito praticarem, dar -me logo conta, declarando as ras~es que tiveram. 

Luiz de Patlla Furtado ele Castro elo Rio ele Mendonça, elo meu conselho, mi
nistro e secretario ele estado dos negocias ecclesiasticos e ele justiça, o teqha as
sim entenclielo e faça executar, sem embargo de qualquer legislaç:.ão em contrario, 
que r evogo para este effeito sómente . Palacio ele Nossa Smiliora elas Necessida
des, em 28 ele agosto de 1828. = (Com a n~b1·ica ele el 1·ei nosso senhor.) 

Proclamação 

L eaes t l'ansmontanos : - Em 2 ele junho proterito vos disse, no meio elas la
baredas r evolucionar ias que appareceram em o nosso horisonte, que a nossa glo
r ia era immensa e certo o nosso triumpho. Verificou-se; e suffocada a r ebellião, 

, d ' vac o nosso pa1z a gosar a paz alterada, e ela gloria que sempre resulta a um 
estado quando r egido por um m~nareha verdadeiramente pae ela lJatria. O nosso 
augusto impemnte, o senhor D. Miguel I, verdadeiro e legitimo rei e o melhor 
pae, funda o timbre elo seu r egimen na ventm·a de seus vassallos, e estes esco
ram a sua obecliencia no amor que lhe consagram, unica ambição e só clelicia elo 
yerclacleiro portuguez . Jamais imperios deixaram ele ser felizes na r eunião d'es
tas circumstancias, e j amais pócle nação alguma sossobrar ou ser victima ela força 
e do poderio q Llanclo tem por esteio estas fortes columnas; assim o attesta a his .. 
toria elo tempo passado e moderno, o melhor meio de decidir na sciencia elo go
vel'UO do homem. 

Debalde tGntam os inimigos ela paz humana clencgi'ÍJ.' nossas aeções, vilipen
cliar nossas medidas e aterrar ou fazer esmorecer nossa carreira traçada ; debalde 
com noticias assustadoras procuram aos tímidos fazer-lhes conceber intervençõ~~ 
de nações estranhas e . clesapprovamento ela nossa causa, hoj e conhecida a ma~s 
jnsta e santa, pelos mews e pelo seu fim; debalde fomentaram na nossa hoj l'l feliz 
}latria, e lá em estranhos e r emotos paizes o baralhamento ela legal appli cação ao 
direito publico portuguez, pois que as nações ela Europa, pela sua santa liga para 
a paz geral, jamais· se afastaram elos luminosos princípios ele Vcrona, Troppan _c 
Aix-la-Ohapelle, j amais inverteram as leis funclamentaes elos paizes, que, meeh
taclas com circnmspecção e exaradas por experiencia, sustentam a :firmeza dos 
throuos c a ventura elos povos . A península., portngnezes, por cxcellencia a r ea· 
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lista " ' nao soffr e outro governo que a monarchia pura, por ser só este governo D ana~o.go á sua i:1dole e eclucaçfto; e Portug~l só ,qti cr o s~u legitimo 1:oi. o senhor 
· Mtguel L Os tmpulsos elo amor natural sao falScas racltantes ela Dlvmdacle, e 

esta ,dispõe a seu arbítrio ela sorte elos monarchas c elos imperios . 
. E preciso, pois, . portuguezes, pormos em acção o grande problema político ele 

alnnar o espírito abatido pela oppressão e moderar o orgulho na prosperidade; 
ac orar o Ente Supremo, render-lhe nossas graças pelo fe liz exito ela nossa e sua 
causa.; amar e obedecer ao nosso desejado rei e senhor, sujeitar submis~os aos 
Pj'eceitos elas auctoriclacles, delegadas ela soberania., clü·igir nossas_ acções pela mar
~01~ regular ela lei, afugentar a violenta paixão da vingança e desviar a intriga, 
, a em campo largo, são a~ bases ela nossa fortuna, por serem as molas da paz 
c ~ocego geral . D eixemos operar o sabio goyerho em suas delicadas deliberações, 
e~ reguemos á sua sabedoria o curativo ele males inveterados, e r emec1ios prom
P 08 e aptos. No munclo político, as'iim como no physico o m,oral, a natureza opera f0J gt·aeluação e por meios que, parecendo oppostos, tornam um resultado enoant ?r· A confiança, pois, no mesmo e nos que governam em seu nome sen't a nossa 
elvtsa e fará o nosso bem estar. 
FJ ~elegação ela policia em Traz os Montes, 30 ele agosto ele 1828. Em Villa. 

01 
· = J.vimwel J osé de Oz.ive-i?'Ct J.lt{alafctya. 

Decrc·to 

. Cons~anclo com certeza que os officiaes mencionados na relação qne baixa. com 
1ste, asstgnacla pelo conde elo Rio Pardo, elo meu conselho, ministro e seci-etario 
r .e .estado elos negocios ela guerra, segtúram o partido da rebellião que teye prin
~1P10 na: cidade do Porto no dia 16 ele maio ultimo: hei por bem que os sobrecli-
008 offic1aec sejarn clemitticlos elo meu real serviç?, emquanto pelos meios jucliciacs 
ao~~e~entes se lhes não impõe a pena ele que se tornaram merecedores, seg·unclo 

g a.-vtclacle de se us crimes . 
cb o conselho ele guerra o tenha assim .entenclido e faça execqtar com 0 ." clespa
cl 0~ 8necessarios . Pa1acio ele Nossa ~enhora elas Necessidades, em 30 ele agosto 

e 28 . = (Com a ?'Ub1·ica de sua mctgeEtade.) 

Relnção a que se r efere o dec1•eto supra 

G .11h'enentes gotieraes - Conde de Sampaio, Antonio Hypolito Costa e Thomaz 
lll erme Stubbs. 
:~rech~es ele campo- Marquez ele Palmella e conde ele Villa F lor. 

Ol· ~·Jgacleu·os graduados em marechaes c1e campo - J oão Carlos ele Saldanha 
rvCrra e Dattn e F rancisco ele P aula ele Azereclo. · 
B o~·onel graduado em brjgacleiro - Francisco Saraiva da Costa Refoyos. 
C rt~acl~iJ:o refor~1ado -:- Gaspar de Sou.sa Qt~eveclo Pizano. . 

lh . 010Ue1s -Roclngo Pmto Przarro, J ose Lucio Travassos Valdez, Duarte Gut
Ig~1m.e F errerj, José Antonio da Silva T orres, Francisco Jose P ereira, Antonio 
86~

1a01° Cayolla, Francisco ela Gama Lobo Botelho o H enrique ela Silva ela Fon· a. 

rnh Tenentes coroneis .2:racluaclos em coroneis- José Julio ele Carvalho, Filippe 
-l oma Rb. ~ . . T c z r etro e AlexaJJclre ela Costa L eite. 
A.lme~deutes ~oroneis ~ Cancl i ~lo Jos6 X avier Dias ela ~ilva, Vio.torino Josó. ele 
José la Serrao, Antomo ele Lm1a Beneclo Praça, J oaqmm_ Antomo ele Almmcla, 
lazar c]\~[ Barros e Abreu, ~lexanclr~ lVIarcellino l\1~io e. Brito, D . Bartholomeu Sa
J oão S hoscoso, José Bapttsta da S1lva Lopes, Lmz Pmto elo Mendonça Arraes c 

1\1 ? wa.lback . 
llfes ~Jores- :Romão José Soares, Bernardo ele Sá Nogueira, Mignet Coneia ele 
Leit~tnta, José Maria de Sá Camello, P edro Antonio Rebocho,. Antonio Correia 
llleido, Antonio ela Costa e Silva, João V cnancio ele Castro, José Figueira ele _Al~ 
:t\fe a' José ele Sousa Pimentel e Faria Luiz ele Moma Ftu'tado, Manuel Jose 
1?1·an ~s, José P edro Cardoso c Silva ' Manuel Alexanclrino Pereira da Silva o 

<llCtsno X · J S 1 
v av1e~· CtÇL ilva P e:t;eira. 
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Capitães -1\lanuel Joaquim Berre do Praça, José de Mendonça David, Aclrüono 
Mauricio Guilh1wme Ferreri, José Pedro de Mello, José ele V asconcellus Bandeira 
de Lemos, José Antonio Pereira tle Eça, José Maria ele Sousa, D . Fernando Xa
vier ele Almeida, Antonio Ferreira Borges, Antonio Pinto ele Seixas Pereira de 
L emos, F!oreneio José da Silva, Francisco ele Paula Barros e Quadros, FPancisco. 
de Vasconcellos de Azevedo e Silva, João José ela Silveira Aguiar e Joaqnim An
tonio de Abreu Castello Branço. 

Tenentes- D . Antonio de lVIello, Antonio Cosa·~; de Vasconcellos, Joaquim 
Antonio Vellez BalTeiros e Thomaz Pinto Saaveclra. 

Alferes - D. Manuel da Camara, Narciso de Sá Nogueim e Francisco José 
Villar es . 

Secretario graduado elo governo das armas do partido elo Porto- João No-
gtteira Ganclra. · 

Official da secretaria do governo das armas elo Minho - Fel.ix da Rocha P<'tris . 
P alacio ele Nossa Senhora elas Necessidades, em 30 ele agosto de 1828. = 

Concle elo Rio Pcwdo. 
Officio 

[N. 0 25 7] 

111. 1110 e ex. mo sr. -lVIr. Olfers, enca1;regado de negocias da Prussiano Brazii, 
acaba de chegar do Rio a Lonch·es . Lord Abcrdeen teve um~ conferencia coro . 
elle, a fim de oqvir seu parecer sobre as disposições a:aquella côrte a nosso r es
]Jeito . lfh. Olfers declarou-lhe que elle nem um só jnstante duvidava de que o im
peradOT se contentaria e shbscreveria a tudo o que d'elle se exigisse! 
· V . ex." não pócle ignorar que o visconde de Itabaym1a afreton e expediu na 
vios para as costas ela Galliza, a fim de tomarem a seu bordo aquelles dos r ebel
des ali refu.giados, que cl'esta o.ccasião se quizessem aproveitar 1Jara escapar-se . 
Os funclos, ele que elle agora se serva pam estes e outros seus fins, dissipados j á., 
destinados pa.ra pagamentos dos interesses ela clivicla nacional, são os productos da 
vencla dos diamantes que o impel'ador lhe havia confiado para os gastos do seu 

-premeditado casamento. Mr. Ancillon, dizendo-me isto, não me encobriu a indi
gnação que um tal procedimento geralmente causava; e, fallando-me depois dos 
protestos cl'este envia:clo, ele companhia com o marquez ele R ezende, notou-me a 
impropriedade da lingL1ªgem e a fraqueza dos argumentos . 

Sirva-se v. ex.a ele b eijar humildemente, em meu nome e no elo secretario 
d'esta legação, a augusta mão de sua magestade. 

Deus gnarcle a v . ex. a Berlim, 30 de agosto ele 1828. -Ill.mo e ex.. mo sr. vis
conde ele Santarem, etc . = Conde de 01·iola. 

* 
D e dezeseis r elações nominaes escriptas no idioma hespanhol, cujas copias 

têcm a rubrica do capitao general Eguia, sendo quatro assignadas ela Corunha 
por Luiz Lopez clel Pan, em 12, 19 e 26 de agosto, e onze elo F erro I por J o fio 
Angelo ele MichilcJJa, a 9, 14, lG, 21, 25 e 29 elo dito mez e 2 de setembro, 
consta que cl'aquelles portos ela Galliza seguiram viagem para Borcléus 1, Ports
mouth e Falmouth, a bordo de navios ele diversas nacionalidades, dois mil cento 
noventa e cinco emigrados de Portugal, comprebenclendo-se n'esto num ero mulhe
·res e c1reanças. Figuram ali muitos llberaes que cooperaram activamente nos suc
cessos posteriores ou exerceram altas ftmcções militares e civis; e ]JOr isso fonntí· 
mos uma li sta alpbabet.ica dos que tinham patentes ou honras de officiaes e graus 
scientificos, pcrten~iam {~ magistratura, professorado, corpo ele voluntarios acacle· 
micos ele Coimbra, etc., eliminando as praças de pret e outras classes menos qu~
Jificadas , lJela impossibilidade ele verificar a exacticlão U.e seus nomes, visto n~o 
constarem elos almanaks, ordens do dia e gazetas (nem sempre ele todo o ponto 
conformes) a que r ecorremos, aliás :f?.caria incorrectissima a snbsequente relaç~o, 
organisacla em paiz estranho por p essoas qtle ele certo mal comprehendiam a bn· 

1 Pnra este porto só foram vinte c nove, 11 0 Sctnto A11tonio e Almcts, da matricula de San-
tandcr, capitão João Labicr. _ 
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gn~ p_ortugueza. Ainda assim subsisteJ~ Cl.uvielas, apparecenelo, por exemplo, sob 
a ~e~tgnação de <<voluntarios academicosll indivíduos que as listas authenticas, j{t 
pu licadas nos tomos IIT e IV não mencionam, e como inscriptos no batalhão ele 
un_çadores n .0 12 alguns que tinham praça n'aquelle. outro corpo ou eram paiza
nos "i r csal vâmos, pois, a nossa responsabilidade pondo asteTisco apoz o nome ele 
cada um n' essas circumstancias. · 

Releva dizer qne muitos mais compatriotas se transportaram por mar e terra 
~ara o e~trangeiro,. no começo da guerra civil? con:i.o se cvidencí~ pe~os mappas 

0 clcpo~tto de em1grados em Plymouth e vanos . documentos ele mtmro cr edito; 
fuas aqm referimo-nos apenas ás relações até agora ineelitas, que, apesar ele can

sas em parte, prestam auxilio á investigação . 

Lista. de e migra dos por G a lliza 

A~.i~o Manue.l de Súusa Coutinho, baclmrel Anselmo Xavier de Noronha Torrczão, capi-
ormado em canones e antigo voluntario tão de in.fanteria u .• 10. 

A academico. Antonio Abrancbcs Coelho, voluntario acade-
clelino .Ruet Forte Gato, capitão de milicias mico. 

AJ1~ Co1mbra e anti go voh mtnrio acaclemico. Antonio Affonso D ias Veneiro s, cadete porta-
lJano. Mam·icio Guilherme Ferreri, capitão estandarte de cavallaria n.• 12. 

· cl~~arti!hcria n.• 4. Antonio de Almeida Rodado, tenente ele in-
Aclr~a.o _Aca.cio da Silveira Pinto, ajudru1te de fanteria n.• 3. 
Aclm~tCias de Coimbra. Antonio ele Almeida Vasconcellos, bacha-

n ao A.l vares ela Araujo , ltlferes de caçado- 1·el. ~, 
Ares n.• 6. Antonio Alvares dos Santos, tenente ele mili-
A clriã? Xavier Freire, voluutari o acacl(lmico. cias da Maia. 

gostinho Albino ele Beça, alferes de caçado- Antonio Alves de Agui ar, volu.ntario acadc-
A res ?·· l 2. mico. 

gostinho da Costa Monteiro, tenente aggre- Antouio Alves ele Azevedo, voltmt~rio acadc-
Al~aclo a caçadores n .0 7. mico.~:' 

. erto Anteuio ele Moraes Canalho, bacha- Antonio Angelo Cabral ele Mi.randa, alfer es 
At el form ado em canon es. ele infantcria n.• 9. 

~ci: to Pimenta da Gama, t enente ele inf'an- Antonio Augusto Correia ele Mello Osorio, ca-
Al ~na n .• 9. . . clcte ele caçadores n .• 7. 

hJ_no Garcia Mascarenhas, voltmtario acacle- Antonio ele Azevedo ::5ousa e Mello, capitão de 
IDJco. infanteria n." 3. 

~bi~o Pim enta ele Aguiar, C[~.pitào ele cavai - Antonio Barreto F crrito, t enen te coronel do 
AI a~·Ia n.• 12. . estado maior. '~>' 
r"~ndre ·Cabral Goclmho, alferes de cavai- Antonio Barr oso P ereira, t enente de infante -
ana u.• 10. ria n.• 3. 

Al~xanclre do Car~albal Silveira Pereir3, c a- A11tonio Bernardo de Cru· valho, alferes elevo-
A. ete ele cavallana n .• 9. luntarios. 

lexandre ela Costa L eite, coronel graduado Antonio Bernardo da Costa Cabral, bacharel 
A.lcl~ cavallaria n.• 9. formado em l eis. 

;xaudre da Gama Pimenta, t enente ele in· Antonio Bravo ele Sousa Úastello Branco, aju-
Al ~nteria n.• 9. . dante de milícias de Soure. 

cxauclre José ele Fana, alferes ele caçador es Antonio ele Brito ela Costa, coronel ele mili.cias 
n.• 2. de Som·e. 

Alexandre J osé Reze~de alferes ele infantcria Antonio Cabral da França, capitão de infan-
n.• 6. ' t eria n .• 10. . 

Alex~ndrc Luiz Pinto ele .Sousa, ajudante ele Antonio Cabral ele Mascar enhas, capitão de 
art1lheria n .• 4. infanteria n.• 10. oX' 

Al e~anche Xavier :Fr eire volunta.rio acade- Antonio Caetano de Faria Vieira, maj or gra-
nnco. ' cluaclo de milicias ele Pcnafiel. 

Alip_i~ ~nthero ela Silveira Pinto, ~lferes ele A11tonio Cancliclo ele· Almeida Vall ejo, alferes 
AllllJhctas de Coimbra. de cavallaTia n.• 12. 

-:a1·o José de Noronha, alferes de cavalla- Antonio Cardoso ele So11sa Menezes Montenc-
A r ta n.• 10. · · g ro, tenente ele caçadores n .• 7. 

?a,ncli o 0.abral de Albuquerque, t enente de Antonio Ca.r los ele Mello, cadete ele vohmtJt-
A n,an~ena n .• 6. r ios. * 

banc11? José . Lobo cl'.A vila, cadete porta- Antonio Carlos de Moraes, alferes ele cavalla -
A andeu·a ele mfantcria n.• 10. ria n.o 6. . . · 
nacl~to J osé de Magalhães Tnveira Mos- Antonio Carneiro de Sá Barbosa, tenente de ' 

A. quen·a., qu artel mestre ele caçadores n. 0 7·. infa.nteria n .• 3. 
~lré . da Ponte do Quental , vo luntario aca- Antonio ele Carvalho Saaveclra, capitão de in-

emtco. 'il' fanteria n.• 21. 
.Anselmo Arcl1anjo Ferreira Lopes, capitão de Antonio Cazimiro Judice, t enente ele infante-

cava11aria n .• 10. ria n. 0 6. 
1 O erro prov-ciu ele claSt!ificar em ·a conducta ou grupo para embarque como se fosse só ele 

caçadores. 



Antonio Cm:qucira de Carvalho ela Cunha, vo
Juntario acaclemico. 

Antonio da Costa 0 Sih7 a, major de artilharia 
n .0 4 . 

Antonio Dias de Azevedo, estudante. 
Anton[o Fem.andes Ca.macho, voluntal'lo aca

dem.ico . 
Antonio Ferreira Borges , capitão de infautc 

l'la u.0 18. 
Antonio de Figueiredo T elles, bacharel. ,;;. 
Antonio Florcncio Reixa, capitão elo exercito 

jtUJ.to ao es tado maior. · 
Antonio Frauco, capellão clé voluntarios ele 

D. Pedro IV. * 
Antonio da Gama ele Amujo de Azevedo, al

feres de infanter[a n.• 9. 
Antonio Go mes Martins, t enente de milicias 

ele Aveiro. 
Antonio de Gouveia c Vasconcellos, tenente 

coronel graduado ele infantaria n. 0 9. 
Antonio Jgnacio Cayolla, corone l de infante

ria n.• 21. 
Antonio J oaquim Al eixo Paes, voluntario aca-

clemico . · 
Antonio Joaquim Bmjona, oppositor em me 

dicina e ant igo voluntario acaclemico. 
Antonio Joaquim da Costa 1\1enezes, conego. ;'<
Antonio Joaquim N unes e Vasconcellos, vo

luutario academico. 
Antonio J oaquim Pimentel J orge, alferes de 

caçadores n. 0 12. 
Antonio J oaquim Ribei ro, ajudante ele milí

cias de Aveiro. 
Antonio Joaquim ela Rocha, alferes de caça

dores n.• 11. 
Antoni.o J oaquim da Silva e Mello , cirurgião 

de cavallaria n. 0 9, servindo em infantaria 
n .• 18. 

Antonio Joaquim de Sousa Ribeh·o, tenente 
de milícias ele ThomaT. 

Antonio Joaquim ele Sousa e Silva, porta-es
tandarte de cavallnria n.o 12. 

Antonio Joaquim de Teiva, segundo tenente 
de artilhari a n. 0 4. ,X, 

Antonio Jose?. Alves, segundo tenente ele arti
lharia n .• 4. 

Antonio J osé AIYes ele Oliveira, commissm·io 
em chefe.* 

Antonio J osé Alves dos Santos P ereira, alfe 
r es de infanteTia n. 0 12. 

Antonio José de Arnorim, voluntario acaclc
mico. 

Antonio José Antunes GuerrciTo, tenente de 
cavallaria n.• 6. 

Antonio J osé Barroso, tenente de infante1·ia 
n. 0 2. 

Antonio José Carclim, t enente ele infanteria 
n. 0 10. 

Antonio J osé ela Fonseca, bachn rel. '"' 
Antonio J o>Jé Joaquim de l\llir!J.ncla, coronel de 

milícias de Bra.gança. 
Antonio J osé de M accclo e Vasconcellos, por

ta· estandarte de cavallaría n.• 12. 
Antonio José Manço, tenente de ínfanteria 

n .0 18. 
Antonio J osé Nogueira, major ele milícias de 

Pcnafiel. 
Antonio J osé da Rocl1a c Castro, capitão de 

cavallaria n .0 12. 
Antonio José Salgado, alferes ele infanteria 

u .o 3. 
Antonio José dos Santos, aJncl ante de caça

dores n .• 9. 
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Antonio José dos Santos, alferes de infante
ria n.• 21. 

Antonio J osé da. Silva L e :lo, capitão ele al'ti
lhcria n .0 4. 

Antonio J osé ele Sousa, ajtldante de milícias 
ele Gtúrnarí\es. 

Antonio J osé Vieira Santa Rita, voluntario 
acaclemi co. 

Antonio Leite de Faria e Sousa, capitão ele 
ca.val laria n.• 9. 

Antonio Lino Ferreira, alferes ele infanteria 
n .". 10. 

Antonio L oureiro do Amaral, cadete de in
fan teria n. 0 23. 

Antonio Lomenço J orge Cosmelli, tenente ele 
infantl'ria n .0 10. 

A11tonio Luiz Dourado, voluntario acaclcí:nico. 
Antonio Luiz ele Meirelles, tenente el e caça

dores n .o 3. 
:Antonio Luiz ele Seabra, bacharel formado 

em leis. 
Antonio Luiz de l::lousa, capitão ele milícias 

da Barca. 
Antonio Manuel ela Fonsccn, cadete porta-es-

t andarte ele cavall aria n.o 11. , 
Antonio Manuel ele Meir elles , capitão ele in

fantel'ia n. o 21. 
Antonio Maria da Fonseca Veiga, alferes ele 

infantaria n .0 3. 
Antonio Maria ele Frias, alferes de caçadores 

. n.• 7. 
Antonio Maria ele Gocs, voluntnTio acaclcmico. 
Antonio Maria Homem, mador de infanteria 

n.o 12. 
A11touio Maria T ovar de Lemos Pereira., vo

luntari o acaclemico. 
Antonio ele Mello, alferes ele infantaria n . o 3. 
Antonio ele Mello Borges o Castro, bncha

r el. 
Antonio ele Mello da Silva Pimentel , volLmta

rio acatlcmico. 
Antonio Mendes Din iz, voluntario acaclemico. 
Antonio de llfomes SaTmento, a.Jferes el e ca

çadores n. o 3. 
Antonio ele Ol iveü:a , alfcTes ele caçadores 

n. 0 11. ,;:, 
Antonio Palmeiro de Vaseoncellos, voluntario 

acaclemico. ,;:, 
Antonio P edro da Costa Noronha, capitão ele 

cavallaria n .0 10. 
Antonio Pereira de Cbavcs Sous.a, capitão ele 

milícias de Vizcu, aggrcgaclo a caçadores 
n.o 7. 

Antonio Pinto Barreto F eio , tenente coronel 
elo estado m!lliol' ele p:~;aças. 

Antonio R ibciJ:o ele A.ranjo, alferes de infan
t eria n.o 18. 

Antonio da Rocha Martins Furtado, ma:j or ele 
voluutarioR. 

Antonio Rodrigues , :Jjuelant e ele milicias de 
T ondella. · 

Antonio Rodrigues Lucas, njudante ele cava.l
lari a no 10. 

Antonio de Sá lVIalheiros, njuelante ele milícias 
da F eira. 

Antonio el e Sousa, capitão mór ele ordenanças. 
Antonio de Sousa, 'alferes ele cavallaria n.• 6. 
Antonio ele l::lousa Azcreclo, alferes de caval-

bria n .o 11. · 
Antonio T eixeira ele .4-zcvedo Pinto, capitão 

de ca.,ça.dores n .• 3. 
Antonio de Vasconcellos Bandeira de L emos, 

ajudante ele milícias ele Villa do Conde. 



Anto~o Vic nte de Queiroz, major de infan
tena n.o 21. 

An~onio Xavier L opes ele Andrade vohmta-
n o acadcmico. ' 

An!onio Xavier Pinheiro, tenente de c:rvalla
n a n .o 11. 

Antonio Xavier Pinto da Sih ·a, voltmtario 
academico. 

Axf·naldo ele Azevedo Brandão, alferes ele iu
mitel·üt n. o 6. 

Aug_usto Antonio Alves, volnntario acade
mlco. '" 

A\'elino Eduardo da Silva Matos, vohmtario 
acaclemi co. 

Avelino de Figueiredo volunt!trio acaelemi-
co. * ) 

Bartholon~cu elos Martyres Dias, vohmtario 
academtco (acrescentou depois ao nppellido 

B "e Sonsa .. ). 
artholomeu (D.) Snlazar Moscoso, tenente 
c~r?nel ele caçadores n. u 7. 

Basll10 José Antunes c~pitão el e infanteria 
n.• 18 ' 

Betnifíno. Antonio da Cunha., alferes de infan
en a n.• 12. 

Bc~t? . Gonç~lvcs el os f:5 ru1tos, njuclantc de ci
BlUigla de mfanteri a JJ .0 6. 
~~t.o José ele Almeida Moura Coutinho, [tl

B OJcs ele volúntarios. 
e~lto J osé el a Costa, cirurgião mór ele caça
c,ores u.o 7. 

Bento J osé de Oliveira carJitão el e artilheria 
n.• 4. ' · 

Bcrnm·clo Antonio llharco, t enente ele cnç.aclo
rcs n.• 7. 

Bcr:ill'rel? Baptis ta ela F onseca, coronel de ca
B v, an a n.• 10. 

ernm;elo Coelho elo Amaral, voluntario aca
dennco. 

Bcfrnm·do de Gouveia .P ereira, capitão ele in
B autoria 11 . o 3. 
~~nar~l~ ~oaquim Guardado, major graduado 

B e ll11liCJ:ts de Som·e. 
ernarclo J oaquim Pinto, capi tão ele caçaelo

B r~s u.• 12. 
ernarelo José ele Abreu ca.pi tiio ele caçado-
res n • 7 ' 

Beruarci J. • 
d o ose ele Carvalho, alferes de caça-

B ores n.• 10. 
yn~clo José Gomes de Li mil, alferes de mi-

B, telas ele T oncl e ll a. . 
ernanlo ele Sá Nog·ueu:a maior ele engenhei-
ros. ' " 

~~rnt ardo T aveim, alferes de <" açadorcs u .• 6. 
<te ~no Caldeha elo Crato alferes ele infau-

ena n.• 18. ' 
Ca~tauo ela Gama Ar aujo cadete ele infante-

n a u.• 21 ' 
c~~tano Jo~é de .Abreu, doutor em leis e an
Ca 1f0 vohtntar io acaclemico. 
. ~ .• ~0 J osé ela Costa, tenente de caçadores c iJ . 

~~~ano. José ela Fonseca, capitão ele infante-
C n. 3. 
U:.~~1° José Vianna, tenente ele infanteria 

c . 
aetano Mat·ia Parizini alferes de infanteria ao 10 ) c . 
~l:a.nnfo Mar~ins H.amos, ajudante ele cirurgia 

C 1 antena n. • 1 o. 
aeta110 R 1 1 . 
mie osat o c a Costa, voluutano acacle-

C o. 
amiJl"o_clc Castro Lima, estudante. 
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Canclido J osé de Moraes, antig o vohmtario 
acaclemico. 

Carlos Bento Carneiro, alferes el e cavallaria 
11. 0 10. 

Carlos Bramlão ele Castro· Fcrrcri, cadete ele 
infanteria n.• 23. 

Carlos Goclinho Cabral, CRclctc por ta-csta.n
clat"tc ele caval laria n.• 10. 

Cm~l os Mm·ia Bcllo, tenente quartel mestre ele 
ca,>al laria n.• 11. ':to 

Carlos Miguel da Cunb a Vieira, voluntario 
acad eruico. 

Cesario Antonio do Amaral, tenente de infan
ted a n." 10. 

Christovão Cardoso Barata, capitão ele infan
teria n. • 3. 

Chrysostomo Augusto Monteiro, cstuclm1te. '~ 
Clemente Albino ela 8ilva Matos, voluntario 

acaclemico. · 
Clemente José do Carvalhal, alferes ele caval-

lm·ia n.• 9. · 
Constantino de Bcssa, alferes de infanteria 

n. 0 21. 
Cuslodio José Correia., tenente ele milici as de 

Vizeu. 
Custodio José Duarte e Silvil , capitão quar · 

tel mestre el e mil ícias ele Aveil·o. 
Cypriano de Lima c Castro, estudante. 
Cypriano R odrigues de Faria, capcllào de ar-

tilheria n.• 4. · 
David Simões.elc Carvalho, alferes ele caval 

lari a n.• 11. 
Diogo Antonio Pahnciro Pinto , voluntario 

academi co. 
Diogo Copkc, segundo tcn ent•l ele artil11 e1·ia 

n.• 4. 
Diogo de Faro c Cunh a, capitão ele caçadores 

n. 0 6. 
Diogo Guedes Barreto, alferes ele infanteria 

JJ .0 6. 
Diogo José de Ol ive ira da Silva Carneh·o, vo· 

lunta.rio acaclemico. 
D iogo Maria Vieira e Silva, voluntar:o aca

demico. 
Diogo ela Silva ele Castcll o Branco , cadete poT

ta-esta.ncla.rte de ca:vall aria n.• 11. 
Dionysio. de Oliveira Si lvcil·o, voluntari o aca

demi co. 
Domingos Bernru·cl o, . alferes ele caçadores 

n .• 9. 
Domingos Joaquim P ereira, ajudante de ca

çadores n. 0 7. 
Don:ingos José ela Cunha, vohmtario acacle

llll CO . 

Domingos José de Matos, tenente de caçaclo
resn.•7. 

Domingos J osé T eixeira, alferes de milicins 
ele Chaves. 

Domingos Maria Louseiro, voluntario acade· 
mi co . 

D omingos Mendes Ribeiro, cadete ele volun 
t ari os. ''' 

Domin.gos das Neves Monteiro, voluntario aca-
clemJco. 'X' 

Duarte de Sá Osorio, ca.pitão ele infantc1·ia 
n .• 9. 

Eduardo ele Azeveclo Barbosa, alferes de mi ·· 
licias ela Maia . 

Egidi-o Honorato Silveira elo Con to, \ olunta-
rio acaclcmico. 

Eli as J osé ele Moraes ~'oluntnri o acaclemico. 
Emílio Joaquim clfl. Silva Maia, voluntario 

acaclcmi co. 



Emygclio J osé Lopes da Silva, tenente coro
n el ele infanteri a n." 3. 

Ernesto Augus to Zuzarte, voluntario acacle
mico. 

Estevão el e Assis ·e Sousn , volnntario acacle 
mico . 

E stevão J oel Augu•to, voluntario ácaclemico. 
E stevão T elles ele Carvalho, ~capitão de infan

teria n.• 3. 
Ezequiel Antoni o Diniz, voluntario acacle

mico. 
Feliciano Rebello Bacellar, capitão de caça

dores n.• 12. 
F el ix Barreto Guedes, major de ordenanças . 
F elix Bernardo França, capitão de milici').s da 

Feira. 
Fe li x Paulo ele Carvalho, tenente de infante

ria n. 0 9. 
Fclix Pereira de Magalhães, bachar el formado 

em leis. 
Fernando ela Costa L eal, capitão de artilheria 

n.o 4. 
F ernando Maycr , ca1Jitão de caçadores n . o 3. 
F ernando Raymundo da Silva Branco, vohm

t ario academico. 
Filippe Correia ele Mesquita, capitão de ca 

çaelor es n. 0 10. 
F ilippe Dias Salgado, ajudante de cirurg ia ele 

caçadot·es n .0 7, servindo em artilheria n .o 4. 
Filippe Thomaz Ribeir o, coronel g raduado de 

infanteria n. o 26. 
Floreucio José da Sil va, capitão de caçadores 

n .• 9. · 
Fortunato José de C01·ia, quartel mestre de 

cavall aria n. 0 6. ,x, 
Francisco Afra Vill aboa , major graduado, ag

gregaclo a cavallaria n.0 11. 
Francisco Alves Ribeiro, voluntario acade

mico. 
Francisco Aniceto Carneiro, quartel mestre 

de caçadores n.o 10. / 
Francisco Antonio Borges, a lferes de caval

laria n.0 12. 
Francisco Antonio .de Campos, b ach ar el for

mado em leis. 
Francisco Antonio Fernandes da Silva Ferrão, 

doutor e antigo voluntario academico. 
Francisco An'onio lVJa.rques Caldeira alferes 

ele milicias ele Coimbra. ' 
Franci sco Antonio Rezen.de, voluntnrio aca

demico. 
Francisco Antonio ela Silva, qu artel mestre 

de caçadores n.o 2. 
Francisco ele Assis Fig·ueiredo Loureiro e 

Abreu, tenente coronel de milícias de· Ton
della. 

Franci sco Avclino Correia Pinto, t enente de 
caçadores n. 0 7. 

F rancisco de Bessa Sousa e Menezes capitão 
ele voluntarios. ' 

Francisco Cardoso Montenegro, tenente de ca
çadores n.• 3. 

Frnncisco Correia ele .iVIcllo Os01·io Sarmento, 
coronel Cle mi lícias ele Aveiro. 

Francisco Dil<maso ela Costa, ajudant e de ci
l'ttrgia de infantm·ia n." 23. 

Francisco ela Ponseca, cirurgião ele volunta
rios acaclemicos. 

Francisco de Freitas Guimarães, quartel mes 
tre aggregado a caçadores n.0 9. * 

Francisco Gonçalves Martins, estudante. 
Francisco Hypoliéo BtU"lamaque Mm·ecos, a l

feres de c:wallaria n. 0 10. 
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Francisco Iguacio Cabral Calheiros, alferes de 
cavallaria n .o 10. 

Fru.ncisco Izidoro Ficlié, alferes de infanteri a 
n. o 10. 

Francisco J acques da Cunha, segtmdo t en ente 
ele artilheria n .0 4 . 

Francisco J oaquim ele A lmeida, capitão de in
fanteria n ." 6. 

Francisco J osé de Almeida, capitão de milí
cias . 

F rancisco J osé Fernandes ele Araujo, tenente 
ele infanteria n . o 3. 

Francisco José Femancles e Costa, alferes de 
caçadores n.o 12. 

Francisco José Freire, cadete de caçadores 
n.o 7. 

Francisco J osé L eite Bastos, mtpitão ele vo
luntarios. 

Francisco José ele Oliveira Queiroz, volu.nta
rio acaclemico . 

Francisco José P ereira, coronel de iufant eria 
n. 0 6. · 

Francisco José P ereira R angel, capitão ele ca
çador es n.• 6. 

Francisco José da Ponte, tenente de infante
ria n. 0 21. 

Francisco José Ra.poso, alferes ele milícias de 
Thomar. ,x, 

Francisco J osé da Sll v a Leça, alferes ele vo
luntarios de D . Pedro IV. 

Francisco J osci de Sousa, tenente ele caçado
res n.o 12. 'x' 

Francisco de Lemos Luiz Damião Chambel, 
tenente ajudante de milícias da :E'igneira. 

Francisco Lopes Guimail·àc;~, tenente ele volun
tarios. 

Francisco Luiz ele Oliveira , cirurg·ião mór gra
du ado de inf'anteria n.o 6. 

Francisco Luiz Pacheco, ca_pitão de infanteria 
n. 0 9. 

F r a.ucisco Manuel el e Carvalho, tenente ele mi
li cias ele 'l'ouelella. ,x, 

Francisco lVIanuel Fmnco, alferes ele caçado
res n. 0 9. 

Francisco Manuel P ereira ele Castro, alferes 
ele infanteria n. o 2 L 

:E'r a.ncisco Maria Vieira, porta-estandarte ele 
cavallaria n . o 6. 

Fmncisco Maria Xavier, alferes de milícias 
de 'I.' o nel e !la. · 

Francisco lVIaria Xavi01·, voluntario academi
co. * 

Francisco ele Mello Vaz Pinto, ajllclaute ele 
milicias ela Maia. 

Fra.nci sco ele lVIonte Alverne, capcllão de ca
çadores no 12. 

Frauéisco ele Paula Banos e Quadros, major 
ele milí cias ela lVIaia. 

Fmncisco el e Paula B astos,· capitiio ele caça-
dores n.• 9. . 

Francisco ele P aula Lobo cl'Avilil, alferes ele 
infanteri a n. 0 10. 

Francisco Pereira de Gamboa, tenente de ca
vallari a n.o 9. 

Franciseo Raymundo ele lVIoraes Sarmento, te
nente ele ini'<mteria n. 0 10. 

Francisco Rebello Leitão, bacharel . 'll' 

Francisco ela Salva, alfer es ele milicia.s ele 
S 01.n·e. ''-' 

Francisco ela. S ilva Brunet, alferes ele caval 
Im·ia n .o 10. 

Fraupisco da Silveira, p01·ta-bancleira. ele in· 
fantcria n ." ·10. 



L"rancisco Soares Caldeira, coTOncl ele milícias 
de T lwmar. 

Francisco Sol:1no Portella S. Romão, alferes 
de caval!aria n.• 10. 

Francisco Taveira de niagalbãcs, capitão ele 
caçadores n .• 2. 

Fran · 1 c:s~o c e Vasconcellos Azevedo e Silva, 
·F .cap~tao d? exercito junto ao estado maior. 

rta.t1~1sco V 1eira da Silva, tene nte ele infan
en a n.• 10. 

Fr~cisco Xavier de B rito, voluntario acacle· 
mtco. 

Frat~cisco Xavier Machado, vohtntario acaclc
lnlCo. ,x, 

Ft~derico Augusto, a lferes de milícias ele Ton
clla. "' 

~r~c~uoso . Dias, tenente ele caçadores n.• 3. 
a ~·1el P lillenta da Silva, voltmtru:io acade
llltco. 

G~sp.ar Anto~io Carneiro, porta-bandeira ele 
tufanteria n o 9 G . . . . 
aspar de Sousa At·aujo e Menezes, cadete de 

G caçadores n.• 12. 
Gaspar Tavar•.Js, alferes de caçadores n.• 11. "' 

onçalo José ele Brito, tenente ele infanteria 
n.• 6. G . 

G on
1
ça_l o ele Orclaz, alfer es de caçadores n.• 9. 

u
1
a elmo Serafim de Azevedo V ellez, t enente 

c e cavallaria n.• 10. 
Gu~lter Mendes Ribei ro, capitão de infante · 

r1a n.• 18 
Guilherme Duarte Reis Villas Boas, segundo 
G t~nente de engenheiros. 
~~.1~~\~~, da l•'o1~seca, cadete de ca,·allaria 

Guilherme ló'rancisco de Almeida, cadete por
G t~-estauclarte ele cavallar ia n.• 11. 
tn~herme Xavier , alfer es de cavallaria 
n. 11. 'lr-

Ileitor Pinto ela Fonseca,· ajm1ante da guarda 
r?al da policia elo P orto em exercício no r e

li gu~ento ele cavallaria n.• 9. 
~nrtque ele 1Umciela Girão, cadete porta-es

II a~clarte de cavallaria n .• 10. 
e1unque ele Almeida Junior, voluntario aca

u c en:u co. 'X' .ue . 
~ij:1~ue Eduardo de Almeida,_ ç:arvalh aes, 

eres ela guarda real ela paliem elo Porto 
li agf:ír egaclo a eavallaria u.• 9. 
1~ll:lque F ernando Coucei ro, tenente ele mi

II 10I_a s ele Soure. 
enrtque José Bniz pagador de infanteria 
11.• 18. 'l(' ' 

~~n~!qtle de ~Iell o, t~nente de ~avalla:r~a n.• 9. 

inf
.ntique P eiXoto Pmto da Silva, alferes de 

t-r auteria n. o 6 ••e . . 
frn·tque ela Silva da Fonseca, coronel de in

li autoria n.• 18. 
- ~:llen_egilclo Balha, segundo tenente de ar· 
IIn~ ~er 1 a n.• ~- '"' 

,.· no Antomo Lacueya, tenente de iufant c
I ~ta?·· 10. 

gud1101? Fiel Gomes Ramalho, voluntarío aca
I etnlco. 
r~~ac~o J oaquim, ajudante de infantari a n:u 18. 

~cw J osé ele Almeida, voluntario acadelnlco. 
lzidoro F . · r. . ~ . ri ranc1sco 'o>:lllmaraes Junwr, vohmta-
I . 0 academico 
z~~~ol J ?sé Fragoso, porta-estandarte ele ca-

J . ana n.• 10. 
acmto A "b ,, . mu ai de Freitas voluntario acade-u•Lco. ' 
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J acinto Ignacio de Sousa, nmjor de mili
cias. 

Jacinto José Hypolito, alferes de caçadores 
n.• 7. 

J acinto J osé Martins, capitão ele milícias da 
:Maia. 

Jacinto José dos Santos, segundo t enente ele 
m:tilheria n .• 4. 

J anuar io Dias L eitão, voluntario acadcmico. 
J ayme Garcia :Mascarenhas, voluntario aca

demico. '" 
J eronymo Antonio, alferes de Toluntarios ele 

D. lJedro IV. 
J eronymo José Machado Rego, ajudante ele iu

fanteüa n.• 10. 
J eronymo J osé ele Meirelles Guerra, magis 

trado. * 
J eronymo da Silva Peres, estudante. 
J eronymo Vaz Vieira da Silva, major de vo

llllltar ios. 
João ele Almeida da Cunha, porta-estandarte 

ele cavallaria n.• 10. 
J oão Alvares Pinl10irq Fragoso, tenente coro

nel ele milícias ele A v eira. 
J oào Alves, alferes ele caçadores n. • 10. 
João de Amorim, 9>juclante ele milícias ele Bar

cellos. 
J oão Anselmo Pereira, voluntario acaelemico. 
J oão Antonio Cardoso da Silva, alfer es ele ca 

çador es n.0 6. 
João Antonio de Carvalho e Oliveira, vohm

tario academico. 
Jofio Antonio Damaso, alfer es .ele infanteria 

n.0 10. 
J oão Antonio Martins, alferes ele caçadores 

n.• 12. 
J oào Antonio ele Mello, capitão ele caçadores 

n .• 3. 
João Antonio ele Mesquita, alferes de infa.n

teria n.0 23. 
João Antonio de Miranda, estudante. 
João Antonio ele lVIoraes, alferes ele vohmta

r ios de D. Maria II. 
J oão Antonio Pereira, tenente ele cavallaria 

n. 0 6. 
J oão Antonio Rebocho, cap itão de caç.adores 

u .. • 10. 
João Antonio Sameiro, tenente ele infanteria 

U. 0 3.· 
João Ai1gusto, alferes ele cavallaria n.• 11. 
J oão ele l.ze\7 Cdo Girão, alferes ele infanteria 

n.• 10. 
J oão Ba.ptista, quartel mestre ele cav::tllaria 

n.• 9. 'X' 
J oão Baptista Ferreira, alferes de voltmtarios 

acaclemicos. 
João Baptista Pinheiro, alferes ele caçadores 

n.• 9, em serviço no batalhão de vohmtarios 
aeademicos. 

J oão de Campos Tenreiro, quartel mestre de 
infantaria n.0 3. 

J oão Carlos Guerreiro, capitão ele infanteria 
n .• 23. · . 

João Carlos de Oliveira Pimentel, vohmtario 
acaclemico. 

João de Cas tro Menezes P itta, cadete ele ca
vallaria n .0 11. 

João Clu-ysostomo chi Fig ucircclo, tenente de 
milici as ele Tonclella. 

Joiio Coelho ele Campos, rtlfercs ele milícias ele 
Bran·a. . 

João Correia de Almeida, tenente de caçado 
res n.0 6. 



João Correia F lorim , alferes ele infuntcl'ia 
11 .0 10. 

João da Cllllha Pinto, capitão ele infanteria 
n .0 6. 

João Dias de Carvalho, alferes ele infantcritt 
n.0 G. 

,João Diogo dtt Costa, alferes ele infantcria 
u.o 6. 

João Duade das Neves, alferes de infantaria 
n." 23. 

João Duarte Rangel, tenente de inf:mtcria 
n.• 6. 

J oão E duardo de Abreu, ten ente de volnnta
r ios ele D. Peelro IY. 

João Evangelista Coutinho, tenente ele caça
dores n ." 10. 

João F erreira Sarmento ele Lou zacla, capitão 
ele cavallaria n.• 9. 

J oão de F ig ucil·edo , cadete ele cavallaria 
n. 0 10. 'X' 
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João Francisco P into, tenente de caçador es · 
11 .0 10. 

João Fmncisco da Silva, a lferes ele infantcria 
n.o 18. 

J oão de F rei tas c Almeida, vol lllltario acacle-
mico. 

J"oão Fructuoso, tenent e clé engenheiros. 'Ã' 

João Gonçalves, alferes ele infantar ia n. 0 6. ,,, 
João Gualberto de Piua Cabral , vollllltario 

aoodemlco. 
J oão J cronymo Loureiro, alferes ele infanter ia 

n .0 9. * 
J oão J osé 9orcleir o, alferes de cavallaria 

n.• 10. 
J oào José ela Gama, capellão de caçadores 

n .0 7. 
J oão J os6 Gomes 1\'IontciJ:o , quar tel mestre de 

ar tilheria n .• 4 . 
J oão J osé Pereira, tenente ele caçadores n .0 7. 
J oito J osé ele Sá, voluntn.rio academico. * 
J oão José ela Silva Aguiar , cinu-g ião ele arti-

ll"lCI·ia u . o 4. 
J oão L túz Mendes, aj udantc de cÍJ:urgia ele 

caçadores u o 3. 
J oão L uiz Pcreim, capi tão pagador de caça

dor es Jl . o 12 . 
J oão L uiz Pereira ele Oliveira, tenente de ca

vallaria n.• 6. 
J oão Machado de Azevedo e l\Ieilo, cadete ele 

infanteria n. 0 18. 
J oão Machado da S ilva Ferreira, cadete porta

bandeira ·ele infantari a n.• 18. 
J oão de Magalh ães A zevedo, teneutc de in 

fantcria n." 3. 
João Manuel de Carvalho, aj udante ele yo]uu

tarios . ,;:. 
João MaTia de Arauj o, capitão de infanteria 

n.• 10. 
João cht Mota e F reitas. volLmtar io acaclemico. 
João Nepomuecno ele Macedo, t ene n te cor onel 

ele cavallaria n.• 10. 
João ele Nossn. Senhora, eapcllão ele volun ta

rios ele D . Pedro IV. · 
João Nunes Cardoso , tenente ele caçadores 

n .• 10. 
João Nunes ela Costa, tenente ele cavall a ria 

u.• 10. 
João Pereixa Cabral, tenente ele infantcria 

. n.o 6. 
João Pessoa Tavares, alJercs de cavalhtria 

n .• 6. 
João Pinheiro ele Almeida, njuclantc de cinu-

gia ele caçadores u.O 2. 

u .n 2. 
J oão l'ircs \ h,cs, ajudante de eaçaclorcrJ 

João Quaresma de Almeida, capitão de orde
nanças. 'A' 

João R ibe iro, alferes de voluntar ios. * 
J oão llibciro de Sol1sa, ajudante ele cavalla 

r ia n.o 6. 
João Rodrig ues Pcrc i1·a, alferes ele cavallari.a 

n.o ~ -
J oito Seixas Coelho, picador ele cavallaria 

11.0 9. 'Y.' 

J 0ão da Si lvn., cn.pitão mór ele Sonrc. or.' 
J oão el a ·Silva Co llto, alfer es de rn ilicias de 

Guimarães. ':. 
João da S ilva Scuão, major ele cavallaria 

n." 11. 
João ele Sousa ele Azevedo Girão, alferes de 

infanter i<t n.O 10. 
J oão T aveira Cardoso, alfer es de caçadores 

n.• 3. 
J oaquim Alei:xo Paes, Yoilmt.uio acaelemico. 
J oaquim Anastasio Lobo, maj or de iJ1fttntcria 

n.o 10. 
Joaquim Antonio de Ab l'eu Castello Brauco, 

capitão ele iufanteri a n .0 6. 
J oaquim Anton io ele Agtúar, cathcclmtico em 

leis. 
J oaquim Antonio ele Almeida, tenente coronel 

de caçaelor es u . • 9. 
J oaqu im An tonio l! crreira, alferes de caçaelo

rcs n.O 6. 
J oaquim Anton io Monteir o; cirurg ião mór ele 

caçador es u.0 3. 
J oaquim Antonio de Vasconcellos, cap itão ele 

mil ícias de T homar. · 
Joaquim Antonio Vellcz Barreiro;,, tenente ele 

caçacl01·es n .0 2. 
J oaquim Baptista, medico. 
J oaquim Bl.liptista l=!.oclrig ues, vohmtarlo ac::t

denl ico. 
Joaquim BernnHlo ele Mello N"orrueira, cap itão 

de cavallar ia n.o 1 O. o 

J oaquinl Brandão Pereira, alferes ele ulfante
ria n .0 18. 

J oaqui m ela Costa F r eire, ajudante ele infau
t cria u .o 23. 

J oaquim Dias l\IIalhciros, alferes ele caçadores 
n.0 12. 

J oaquim Euzebio de :Nloracs, ca1Jitão ele in
fanteria n . • 21. 

J oaquim :F'raneisco, alfer es ele caçadores 
u.O 12. 

J oaquim Franc isco Posarnira, alferes ele in· 
fanteria n.0 21. ~• 

Jo[lquim I gnacio, alferes ele Yolun tarios. "'' 
Joa:qu irn J auuario, alferes ele milícias ele Cha

ves. >'t-

J oaquim J osé Maria R ipaclo, alferes ele eayal
lari a n ." 12. 

J oaquim J osé Nogueira, capitão el e caçadores 
n.o 7. 

Joaql1im J osé Pedroso, tenente ele caçadores 
n .O 8. o;f. 

Joaquim J osé E ombcil'o, capitão ele infauteria 
U.0 10. 

J oaquim José ele Quei roz, desembargador. 
Joaquim José da Hoch a, quartel mestr e de 

infanteria n.o 18. 
Joaquim José da Silva, estudante . 
J oaql"lim José Viclign.l Sn.lgaclo, cirmg iào mór . 

ele caçador es u.o 6. 
J oaquim J ulio ele Assis c Sousa, vol unt~orio 

acadcmico . 



Joaquim Manuel ela Silva Negrão voluutario 
acaclcmico. ' 

Jodaqui.ll) ela Mata, alferes de voluntarios aca
em!Cos. 

Joaquim da Mata Pereira maior ele infanteria 
U. 0 3. ' " 

Joaquim Nogt1eira Gancha, secretario elo go
J ver~o elas armas do partido elo Porto. 
o~qtu.m ele Oliveira Baptista, volnntario aca
e,emlco. '" 

ioaqu!m Pacheco, tenente ele iufanterian." 3. * 
oa~lllffi Pedro Damasio, voluntario acacle
nuco. 'i:' 

Jo~quim Pinheiro das Chao·as voluntario aca-
r,emico. " ' 

Jo~;~~ ele Pinho e Sonsa, capitão refol·ma-

J oaquim Rodrigues de Campos, voluntario 
- acaclemico. 
Joa

1
qu im Roch·igucs ela Costa Simões, tenente 

J 
c e caçadores n. 0 10. 

oa · .j.u1m ele Santa Anna VinagTe, alferes ele 
J huanteria n.o 23. * 

oaquim Sarmento Osol'io, tenente ele caçado
res n.o 11. 

Joaquim ele l::iousa Quevcclo Pizarro brig·aclei-
ro 1 f' ' :e armado e com mandante das forças que 

J enugra.ram por Galliza. 
oa1qucin~ de Souto Maior, capitão ele milícias 
c e ounbra. 

Joaquim Thomaz de Brito voltUitario acacle -
llllCo. ' . 

Jotaq~im Thomé Marcellino, alferes ele infan
erla n·o 9 ... 

Jolaq~üm .Trig~~ eil'OS Marte!, tenente de caval
ana u.a 11. 

Joaquim -.:r· · C · . . ' 1mra ela tm.ha, voluntano acade · nu co. 
Jorge Frcl · L · · l . c enco cear prrmeuo tenente c e 

~tllbcria em serviço ele t enente elo batalhão 
J 

0 
. e Vol.uJ?.tarios acaclem icos ele Coimbra. 
~~e 

2
i 1cl1gal ela Silva, ajudante ele infanteria 

Jos~ Al~xandrc ela Silveira capitão ele mili-
J CJas de Thomar. ' 

osé de Al . l S ·t~ l '] ' . tl T ll1ClC a e ousa, cap1 ao c e m1 lCias 
Jo g onclella. f· .Alves tle Almeida Araujo, capitão ele mi
J 1~ 1 as de Pcnafiel. 
0~~ .Antonio Affonso Dias Veneiros, volunta

J 't academico. 
0~e ~tonio ele Agu iar, ca.pi tão de veteranos 

José llla ~lo Conde. . 
0 

An
1

tomo Alves de Magalhães, alferes ele 
J ~çac ores n.o 6. 

ose Antonio ele Azevedo, cirmg1ao mór ele 
J caçadores n.o 10. 
J~~~ ~ton~o Borges, voll111tario acaclemico. 

fnu"'tl..ll ~onw da Costa, t enente coronel ele in
"' er1a no 9 

José A · · 
n.o 12tonio ela Costa, tenente ele caçadores 

José A ·t . 
n oruo ela Costa GraPa tenente ele ca-

J ça.dores u.o 10 ~ ' 
os· A . · 
cl~ ~~~o~no Gabriel elo Carmo Lima, maJor 

José -lUJ rcn~s de Coimbra. 
. 'I'h An.tomo Lopes , alferes de milícias ele 
J omar. 

Osé Ant . 
n.• 3. on1o de MeUo, alferes ele caçadores 

José Ant . v·ll on1o Peixoto tenente ele milícias de 
José ~ elo ~anele. ' 

1 ntonto Peixoto, voluntario acaclemico. oJ<, 
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José Antonio Pereira ele Eça, capitão ele in 
fanteria n o 21. 

J osé Antonio ela Silva, t enente ele iufanteria 
n.0 6. 

José Antonio ela Silva Araujo, capitão de in
fantaria n .0 3. 

José Antonio T eixeira ele Carvalho, professor 
r egia."'' 

José Antonio Valente, alferes pica dor ele ca
vallaria n.o 12. 

José Antonio Vieira da Fonseca, capitão ele 
cavallaria n.• 6. 

José de Azevedo Vellez, capitão ele cavallaria 
11. 0 10. 

José Baptista elos Santos, ajudante ele cirm-
g ia de infanteria o. o 10. · 

José Baptista ela Silva Lopes, tenente coronel 
ele artilharia n. 0 4. 

José Bento Cabrnl, capellão de caçadores. 
n.0 2. 

José Bento Pinto, ajudante ele iufanteria 
11.0 6. 

José Bernardino Marinho Falcão, tenente ele 
caçadores n. o 6. 

J os6 Borges Povoas, alferes ele caçadores 
n. 0 2. 

J osé Brandão ele Castro, tenente ele iufanteria 
n." 9. 

José Braz ele L emos, vohUitario acaclemico. 
José Caetano Barreto, capitão ele mil i ci as ele 

Tondell a. 
J osé Caetano da Silva, voluntario academico. 
José ele Caldas Ozores, tenente ele infanteria 

n.0 21. 
José Cm·closo Bandeira ele Gouveia, alferes ele 

cavallar ia n.. 0 11. 
José Cardoso Carneiro, capitão ele infanteria 

11 .0 3. 
José Carneiro Vaz ele Carvalho, capitão de ca

çadores n." 3. 
José Cesar, cadete ele caçadores n.0 9. 'l<' 

José ela Costa Fajaxclo, ajudante ele milícias 
ele Oliveira de Azemeis. 

José da Costa Pereira Duarte, voluntario aca
demico. 

José ela Cruz G uimarães, quartel mestre ele 
caçadores n.0 9. 

José Estc,ão Coelho de _l\lagalhães, volunta
rio acaclemico. 

José F ernandes ele Figueiredo, quartel mestre 
de mUi c ias ele Tonclell a. 

José F ernandes ela :Silva., ajudante ele c a çaclo
r es n .o 3. 

José F ernando ela S ilva, capitão ele infanto
ria n. 0 10. 

José F erreh·a ela Silva Lima, tenente ele in
fantcria n .0 18. 

José Pigueira ele Almeida, major ele caçado
res n.0 6. 

J osé Filippe J acomc, t enente de infanteria 
n.0 9. 

José el a Fonseca Pinto, tenente cqronel ele ca
vall a.ria n. 0 11. 

José Francisco ele Castro, voluntario ncacle · 
mico. 

José Francisco ele Sousa, alferes ele infanteria 
n ° 23 , .• 

J osÓ Fr~~~isco de Sousa Pereira, capitão ele 
cavallaria n. 0 10. 

José Freire da Fonseca Pego, ajudante ele in
fanteria n.0 21. 

José I gnacio ele Albuquerque, eirurgião do 
estado maior. 



José Ignacio de A lmeida, capitão cle ca.vall a 
ria n.0 9. 

José Ignacio ele Scn~sa Guerra, pngaclor de in
fauteria n.0 10. ,x, 

José Jacome de Castro, capitilo de cavallaria 
n .0 6. 

José Joaquim ele Almeida, capitão ele voluu
tarios . 'x' 

José Joaquim de Barros Lobo, capitão de ar 
tillleria u.0 4. 

José Joaquim de Castro e Brito) major de mi
lícias ele Oli1·eira ele Azemeis. 

José Joaquim Coelho ele Campos, estudante. 
José Joaquim Esteves ele Magalhães, tenente 

de voluntãrios. * 
José J oa.qiüm Ferreira, cadete · de cavallaria 

n .0 9. ·. 
José Joaquim Feneira ele Almeida, volunta

rio acaclemico. 'X< 

José Joaquim de Gouveia, tenente ele infa.n
teria n.0 6. 

José Joaquim liharco, alferes ele caçaclore? 
11. 0 9. 

José J oaquim ele Miranda, tenente aggregaelo 
a caçadores n. 0 7. 

José Joaquim Pereira, alferes ele ca.çaclores 
n ." 3. 

José Joaquim ele Santa Ma,ria, advogado. ;X' 

José Joaquim Semblano, capitão aggregaclo a 
caçadores n.0 7. 

José Joaquim ela Silva, tenente· de volunta-
rios 

José Julio de Carvalho, coronel graduado ele 
. caçadores u ." 10. · 
José J ustill.o Vaz Osorio, coronel reformado 

ele milícias ele Vill a ReaL 
José Leandro ele Magal11ães, alferes ele caça

dores n. o 7. 
José Leite Pereira de Balscmão Barbosa, aju

dante de caçadores n.0 10. 
José Lucio Valente, alferes de cavall aria 

n. 0 12. ' 
José Luiz de Aralljo, tenente ele caçadores 

n. 0 12. 
José Luiz ele Bl'ito, capitão de infanteria 

n." 9. 
José Luiz Villarinho, capitão de artilharia 

n. 0 4. 
José Luiz Ziegcnhcin, ajudante aggregado a 

caçaelores n . o 12. 
José Manuel ela Cru?., tenente ele infante ria 

n .0 18. ''~ 
José Manuel I-Icnriques de Carvalho, tenente 

de caçadores n . • 2. 
José Manuel Teixeira ele Carvalho, voluntario 

acaclemico. 
José Manuel ela V ciga, alferes de infanteria 

n .• 3. 
José Mar ia ele Albuquerque Pimentel, capitão 

ele infanteria n.o 213. 
José Maria de Ara.ujo e Basto, advogado. ,x, 
José Maria ele Araujo e Campos, voluutario 

acaclemico. 
José M a.ria Balcli, primeiro tenente ele art ilhe

ria n.• 4. 
José .Maria de Bm·bosa de Aborim, col'Onel re

formado de milícias de Braga. 
José l'YJ aria Bcttcncourt, alferes de ülfanteria 

ll. 0 23. 
José Maria Bragança, eapitã.o ele infanteria 

n.• 9. 
José Mar ia B ui trago, cadete porta-bandeira 

de infanter ia n. 0 ~13. 
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José Maria Cull ado de lVIoncada, 111:;1jor ele n1i· 
li cias ele Braga. . 

José Maria ele Cerqucira, major de cavallana 
n ,> 10. 

José Maria ela Fonseca Moniz, tenente ele ca
çadores n. o 9. 

José Maria ele Friasl câpitilo ele caçaclOl'CB 
n .• 7. 

José Maria Gomes da Silva, alferes de caval
lm·ia n.0 10. 

José Matia Guedes Tri.nitél .capitão ele infan· 
teria n.0 3. 

José Maria Mendes Diniz, volnntario acaelc
rnico. 

José Maria Moreira, capitão ele infauteria Jl . 0 G. 
José Maria Pereira Ribeiro, voluntario acade

mico. 
José Mar ia Queimado, cirurgião mór de cnval

laria n.• 12. 
José Maria Rojão, bacharel em l eis. 'ii< 

José Maria de Sousa, capi.tão ele caçadores 
n.• 6. 

José Maria c1c Sousa Tavares, cadete ele in
fanteria n.• 22. 

José Mariano ele Carvalho, tenente de infan
teria n . • 3. 

José Mariano ele Macedo, alferes de infantcri[l, 
n .• 21. 

José Marques Caldeira, capitão aj udante ele • 
caçadores n .0 12. 

José Marques Salgueiro, tenente de caça.clo
res n.• lO. ,x, 

José Martins Taveira, cap itão · de .caçadores 
n .0 7. 

José ele Mendonça David, capitão ele cavalla· 
ria n .• 11 . 

José de Mcne~es P itta c Castro, alferes ele 
cavallaria n." 11. 

José ele Moraes Teixeira, alfe res ele inf>Lntcria 
11 .0 21. 

José Narciso ele Arauj o 'Bacell ar, alferes ele 
infan teria u. 0 21. 

José N areis o Correia ele Mello Osorio, cadete 
ele caçaclotes n.• 7. 

José Nunes de Sequeira, ajttelante de infante · 
ria n.• 10. 

José ele Oliveh·a. alferes ele cava.llaria n .• 9. 
José Osorio elo Ámaral Sarmento, capitão ele 

cavall :uia n.• 11. 
José Pacheco Soares , capitã9 ele caçacl.orc~ 

n .• 6. 'x' 
José Peclrosa Barreto, alferes ele infanteri:L 

n. 0 3. 
José Peixoto Guimarães, temente ele infante

ria n.• 6. 
José Pereim Allen , alferes ele cavalhuifl 

n. 0 11. 
José Per eira de Amorim, alf.ercs de infantcri!L 

n.0 23 . 
José Pereira Magalhães, cirurgião mór gra· 

duado de cavall aria n. 0 12. 
José Pereira Soromenho, cadete porta-estan

darte de cava.llaria n ." 11. 
José Pessoa Tavares de Amoti111, tenqutc de 

cavallaJ:ia n. 0 10. 
José de Pina Cabral , ca.clctc ele caç.adorc~ 

n." 9. 
José de P ina Freire da Fonsecft, capitão de 

cavallaria u." 11. 
José Ribeh·o ele Mesquita, ~1jL1clantc de volun· 

tarios.· 
.José Roberto Maria de Mello, tc11ente de ÍJ1 " 

fantPria n.0 18. 
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gos? Rodr igtws Pereira, cfltutlante. 
/se Rocl.ri~;;u cs Prego, voltmtar io acaclcmico. 

osé. Sevcnno ele Avellar , vohmtario acade
unco. 

iosé ela S~lva, alferes de caçadores n .0 10. 
/8~ da 'tlva Neto, voluntario academico. 

osc d~ Sousa Pimentel e Faria, major do 
excrctto . 

· J 08? ~e Vasconcellos Bandeira ele Lemos, ca
J pttao ele caçadores n.• 10. 

osé de Vasconcellos Correia, alferes de ca
vallaria n.o 11. ,., i os~ VVaz Lopes, ajudante ele miliciasda :Feira. 

os . cntura Machado, segundo tenente ele 
arttlhel'ia u . o 4 . 

J osé Ventura Pato, capitão ele iufantcria 
n.o 10. 

J osé. Victorino Damasio voluntario acade-
mrco. ' 

gosé Vic~·a Braga, voluntari o academico. 
0~~0 ~av t er ele Moraes, alferes de cavallaria 

Jn
1
lio.clo Carvalhal Silveira, cadete ele caval
arta u.o \:1 . 

{ulio J osé, segundo tenente ele artilberia n.0 4. 
e1on~rdo Correia ela Silva, capitão de caval
ana u.• 6. 

Le~narclo ele Sousa Leite, calJitão de infaute
L n a n.• 9, 
~0t;1el Tavares Cabral, pacbarel formado Jlm 

ets. 
Liba.nio Constantino Alves elo Valle, cirlll'gião 
L mor· de caçadores n.0 9. 
op~ 6Jo~é Côr te Real , capitão ele infanteria 
ll. 

Lopo ele Vasconcellos Pereira, major ele ca.
vallaria n.o 9. 

Locurendço Antonio ele Almeida, capellão ele 
L ~ça ores 11.o 10. 
~f1Tho José Côrte Real, aj udante ele milícias 

L ~ ornar. 
L~~tano L.opes Pereira, estudante. 

t 0
. AlbulO Garcia de Mascarenhas, volun -

L .ano academico. 
urz de Al 'd inf mcr a lVloraes c Castro, tenente ele 

L . auteria u.o 18. 
Ut.z Antonio Ucsar F roes alfer es ele cavalla-
l:la n.• 10. ' 

LUiz A t . 
n.o lL onw Ferreim, tenente ele cavallaria 

Luiz Auto . c1 F . ~ re 
0 

lllo a 'onscca, cap1tao ele caçaclo-
L. s n. 9. 
u ~z Antonio ele Miranda tenente de caçado-
res n.• 10 1 

Luiz A t : 
n .• 3~ omo ele Mol!aes, alferes elo caçadores 

Luiz ·A t . 
co :11 onw Nogueira, voluntari.o academi -

L ·* ~iez1_;Augnsto do Carvalhal, cadcto de iufan
J . ra u.• 23. 
•Urz Borges C l d F' . d . ~ grad are oso e 11gnerre o, cap1tao 
L uiz Cuacto, a7gregaclo a cayallarüL n.0 11. 

de . afbxal ~oares de Albergaria, ajudante 
L . ln antena 11 o 18 

Utz Ferr . d ·s· . tre d erra a • 1lva e Couto, quaTtel mes-
Luiz e caçadores n.o 3. 

ll.o ~3uecles de Moraes, capitão ele iufanteria 
Luiz r~ . 

da Fg· ~010 ele Gouveia, major de mili.ci.as L. eua. 
Utz José L . 

Lniz Lam . ?Pes, t?~entc ele u:tf.anteria n.o 10. 
ria ll." 9~~,a, ca.pltao mór aclcltdo a cavalla-

8 

Lu iz Maria ele Ma.galhucs, •alferes ele caçado
res n.o 10. ' 

Luiz Martin s, aj udante de milícias ele Lcir ia. 
Luiz l\Iaximo do Sobral, tenente de Cll.Çadores 

n." 2. 
Luiz Messias, alferes de cavallari.a n.0 G. 
Luiz Osor i.o ele Sousa Preto, alferes ele caval 

laria n.0 11. 
Luiz Pereira ele Eça, tenente ele cnçaclm·es 

u .• 12. 
Luiz Pinto ela Fonseca, tenente de caçadores 

U .0 7. 
Luiz Pinto de Mendonça Arraes, tenente co

ronel ele infanteria n.0 23. 
L uiz P into de Sousa, pr imeiro tenente ele ar-

til!t cri a n . o 4. 
Luiz ele Sá Osorio, capitão de infanteria n .0 3. 
Luiz Soares da Silveira, advogado. ;\' 
Luiz ele Sousa, major ele voluntarios ele D. Pe

dro IY. 
L uiz de Sousa da Silva Carvalho, alferes ele 

milícias ela Maia. ')(, 
'Manuel A lexandl·e 'l'ravassos, capitão de ca

çadores n.0 9. 
Manuel Alexandrino P ereira da Silva, major 

ele infanteria n .• 18. 
Manuel Alves ltebello, voluntario acaclemico. 
Manuel Anacleto elo Valle .l:'ortugal, volunta

r io acaclemico. 
Manuel Anton io Fal'inha, alferes do estado 

maior. o!!, 

Manuel Antonio Fernandes, tenente ele caval
lm·ia n.0 12. 

Manuel Antonio Ferreira de Arn.gão, ma,jor 
eommandante elos reacs fusileiros de D. Pe
el.ro IV. 

Manuel Antonio de Figueiroa, capitão ele ca
vallaria n. 0 9. ,,, 

Manuel Antonio F reire, ajudante de cavalla
r ia n.o 12. 

Manuel Antonio Mendes, major de volunta
r ios. 

Manuel Antonio de Moma, voluntario ~e~de. 
mico. * 

Manuel Bernm·clo do Couto, oapitãó de mUi.. 
cias ele Oliveira ele Azemeis. 

Manuel ~orges Cardoso ele Figueiredo, cap i. 
tão de cavall aria n .0 11. 

Man11el Cfl,rdoso, cadete de cavallaria n .0 9. '"' 
Manuel de Carvalho, tenente ele infanteria 

n .0 21. 
Manuel Coelho, alferes de caçadores n. 0 10. '"' 
Manuel Correia ela Costa, alferes ele caçado

r es n.0 3. 
Manuel da Costa. Delgado, cirurgião ele mi lí 

cias de Soure. 
Manuel da Costa P essoa, capitão de cavalla~ 

ria n.o 12. 
Manuel ela Cunha Coelho, ajud!Lntc elo cü·ur, 

gi.a de infantaria n.o 9. 
Manuel ela Cunha Paredes, voluntario acaele

mico. 
Manuel Doutel, alferes de cavallaria n.o G. 
Manuel Eleuterio 1\ialheiro, capitão de caça, 

dores n .• 12. 
Manuel Feliciano da Costa Almeida, medico 

e antigo voluntario acadcmico. . 
Manuel Ferreira de Almeida, capitão de in

fantcria n o 6. 
Manuel F err eira ele Almeida., alferes ele milí

cias de Tonclella. 
Manuel F cn eiJ:a Aranha, major governado~· 

do castcllo de Villa do Conde. 



Nanucl Fcrn:irn da. CnnTm, major graduado 
aggrcgaclo a cavallaria n.o 11. 

l\Ianncl .E'ragoso, V<'luntario academico. •Y.< 

Manuel FTancisco Pereira de Sousa, acho
gado. 'r.' 

l\Ianuel Gonçahrcs da l\'Iota, voltmtario aca
dcmico. ,,, 

J\{anucl Henrique Barbosa P ita, capitão de 
cavallaria n.o 11. · 

i\'fanucl Joaquim Lobo, major de voluntarios. 
l\Ianuel Joaquim de Mm1czes1 major ele caça

chn·cs JJ •0 9. 
Manuel Joaquím Nepumuceno ela Mota, vo

ltmtario acaclcmico. 
Manuel Joaquim da Silva, capitão de caval

laria n. 0 1~. 
Manuel Joaqtüm Simões, capitão de infmlte

ria n.0 10. 
:1\Ianuel José ele Azevedo, alferes de infante

ria n.0 3. 
Manuel José da Cruz, ajudante l1e cirurgia de 

caçadores n. 0 11. 
M mwcl José Dr1que, alferes ele caçadores 

n." 12. 
l\lanncl José de Mcirelles Guerra, magistnt

clo. >X' 
l\Janucl José Mendes Leite, vohmtario acade

mico. 
Manuel José de JHenclonça, tenente de caça

cloros n.0 10. 
l\Ianucl José de OliYeira, capitão de mHicias 

de Sourc. 
Manuel José Pereira J\iíarinl10, tenente coro

nel de milícias de Guimm·ãcs. 
:Manuel José Pu·es Carreira, capitão ele caça-

dores n. 0 9. ' 
i\Ianucl José de Sousa, tenente de caçadores 

n.0 12. >'t-
:M:anucl Julio de Cm·valho, alferes ele caça

cloros n .0 10. 
i\1anucl Luiz de Abren, tenente de milícias de 

Aveiro. 
M.mmcl Luiz Ferrão, alfmes de caYallari.a 

n .o 11. 
Manuel 1\>Iaria Cabral, tenente de caçadores 

n. 0 6. 
Manuel l\Iaria da Rocha, tenente coronel de 

milícias de Ayeiro. 
Manuel Martins 'l'aveira, tenente aggregaclo 

a caçadores n. o 7. 
Manuel Pedro de Alcantara, alferes de caval

laria n .o 10. 
Manuel Peixoto Ribeiro, tenente de volunta

rios ele D. Pedro IV. ,~, 
i\'Iftnuel Pereira Barbosa, ajtldante aggrcgado 

a caçadores n. 0 9. 
:Manuel Pinto Chayes, tenente ele cavallaria 

n.P 6. 
Manuel Pinto de Queiroz, capitão de caçado

res n .0 12. 
- Manuel Ribeiro Dias GuLmarãcs, vo1untario 

acaclemico, 
Manuel de Saa>edra, alferes de caçadores 

n.0 9. 
Manuel de Santa Tecla, capellão de cavalla

l'Ía n.0 10. 
Manuel ele Santo Antonio Bastos, capellão de 

infa.nteria n. 0 9. , 
Manuel Severino ele Avellar, voluntario aca-

dcmico . 
Manuel da Silva, tenente de caçadores n." 9. 
Manuel Sotero Cayo dos Santos, estudante. 
Manuel de Sousa Lobo, estudante. 
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l\Ianucl de Sousa Mata, ~oluntario acadcmi:
co. '~<' 

Manuel ele Sousa ela Silva, alfmcs de caçado
res n.0 10. 

:Mariano Jos6 Barroso, majox de iufanteri3 
n .0 3. 

Mario Antonio Lacucva, tenente ele infante 
ria n. 0 10. ,;,, 

lHartinho Caetano de Figuci1·edo P imentel, 
ca1Jitão ele milícias ele Some. 

lVIatheus Severino de AYcllar, voluutarlo aea
dcmico. 

Miguel Antonio Dias, -volantario acaclemico. 
Miguel Augusto ele Sousa, capitão ele inf[lll

teria JJ . 0 18. 
Mignel Correia de Mesquita, major de caça

dores n. o 11. 
Miguel Engcnio Monteil-o ele Banos, volunta

rio acaclemico. 
Miguel Jo~quim ele -Freitas, cimrgião mór de 

cavallana n. 0 9. 
Miguel de Sousa V ciloso, alferes de caçadores 

n.• 12. 
Narciso ele Araujo, alferes ele infant.cría u.'o 21. 
Neutcl ele Magalhães e Noronha, ajudante ele 

milícias de Coimbra. 
Nicolau Anastasio Bcttenconrt1 volnntario acn. 

clcmico. 
~orbcl'to Luiz Vcr.issimo, alferes ele milí-

cias . o:t- • 
N uno Brand2 o de Castro, alferes de infante

ria n.0 9. 
Nuno Freire Dias, volmJtario acaclemico. 
Paulo Maria J uelice Biquer, capitão ele caça

dores n.o 10. 
Pedro Antonio, alferes picador ele ca-vallaria 

11 .0 6. 'l<' 
Pedro Antonio Pereira Seromenho, alferes ele 

caçadores n . o 11. 
Pedro Antonio Rcbocho, major ele cacaclores 

n .Q 10. , 
Pedro Antonio de Sá, picador de cavallaria 

n.o 10. '1'-
Peelxo ela Gama e Mello, capitão de milícias 

de Tbomar. * 
Pedro José Baptista, vollmtario academico. 
Pedro José da Gama, capitão ele cavallaría 

n .0 6. "' 
Pedro Maria P into Guedes, tcneute ele caval

l aria n.0 12. 
Pedro Paulo Ferreira Passos, capitão de in

fantaria n.0 10. 
Pedro Paulo ela Silveira, major ele milícias de 

A rouca . 
Raymtmdo Jos6 de Sá, capcllão de infanteria 

n .o 6. 
Roberto Borges da Gama, tenente de caçado-

r es n.0 10. oJ~! • 

Roclrigo Antonio de Lima, tenente de caçado
res n .0 12. 

Roclrigo da Cunha Santos Lemos, tenente ele 
milícias ela Figueira. · 

Rodrigo de Freitns Mello c Castro, alferes ele 
)nfhnteria n .o 12. ,x, 

Roclrigo Manuel de Amorim, alferes ele infan
taria n.0 10. 

Roclrigo Maria de Carvalho elos Reis tenente 
de infantaria n. 0 10. ' 

Rodrigo Maria da Silva, alferes de c:walluria 
U.0 11. 

Rodrigo de Sá Valente, tenente de infanteria 
n.0 23 em serviço no batalhão de voluntll
r ios academicos. 
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~muito José Soares, mnjor de cnçnclor s u.o 2. 
oqu~ de Moraes Sarmento alferes üc caval-
lana n. 0 ~. ' 

Sat~·o Mariano Leitão, vohmtario acacle
ll1lco. 

Seb t·~ ' . as ta? Gonçalves do Valle, alf~::res de iu-
fautcna 11 o 9 s . . . 

' eleclouw Mestre Rosa, tenente ele cavallaria 
n.o G. 

Scr~i? _ele Moraes .Allão, cn.pitito ajudante de 
R mt.~lClas ele Brrsto. . . 

Odugo Manuel de Amoruu alferes ele mfa.u -
teria no 10 ' Si • . . 
?1a.o Antonio de Alb uquerque, alferes ele 

s·I~auter ia n.o 3. 
l~ao Antonio ela Fonseca Aragão, tenente 

s· ~ caçadores n.• H. 
lmao da Costa Pessoa, capit.o'to de cavallaria 

11." 12. 
Simão José ela Luz, voluntario academico 

S. (usou depois elo aiJIJe llido «Sorümo .. ). 
1111 r · 
d
. P 1?10 de Moura J\IIachaclo, voluntarlo aca-

cmtco. 
Thaclcleu Luiz de Queiroz capitão de caçado-

r es n.• 3. ' 
Thi~go ela Silva Monteiro, volnntario acacle

mico. 
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'l'llillwteo Antouio ela Costa., capcm!.o ele in
fanteria n.• 21. 

Thomaz Antonio Ribeiro, vol11ntario ácaclc
mico. ,,, 

Thomaz ele Aquiuo Nogucll:a, voluntario aca
dcmico. 

'l' homaz Correia Leitão, tenente ele infantm·ia 
u.• H. 

, Thomaz Dias ~ialheiro, cadete ele caçadores 
n.• 12. 

Thomaz José P eres, scguudo tenente ele arti-
1 heria.. 

Thomé J oaquim ele Torres, capitão ele milí 
cias ele Co imbra. 

Valer i ano José Rochigncs, capellão de infa.n
ria n. 0 3. 

Vicente ela Conceição Graça, tenente de ca
vallaria n.• 9. 

Vicente Ferreira Branclào, capitão de cavalla
ria n. 0 9. 

Vicente Nunes ela· IVI o ta, vqlnntario acaelemico. 
Victor Maclail ele Abreu, volunt.ario acade

mico. * 
Vietor;uo José ele Almeida Scrrão, tenente 

coronel de infanteri a n.o 15. 
Zopbimo Claudio ele Mello, tenente ele volun 

tarios ele D . Pedro IV. 

O auctor das JJ;Jemorias histo1·icas, políticas e philosophicas da ?'evolttção elo Pm·to 
em maio de 1828, j~í por vezes aqui citadas, depois de r eferir as vicissitudes por 
que passaram os emigraclos elcscle a sua marcha ela segunda cidade elo reino, acres
centa, alluclinclo ao ponto suj eito: 

<<O numero total elos que se deviam embarcar n'estcs navios para Inglaterra 
Lra c~e 2:386, porque elos 4 :000 que entraram na I-Iespanha. elo campo ele Lobios 
pel)Ols elas violencias elo guerrilheiro D . Ignacio Pereira, muitos voltaram ,para 

ortugal ela villa ele Chantada, ]\,l[onforte e Sarria; e ela Corunha e Ferrol ainda 
~oltaram mais,. particnlarmente c~·eados ele s,crvir, e outros fo~·am !!ara F~·ança: 
~uelles 2:386 se compunham, p01s, elas segumte~ classes : 1 brJgadeiro i 36 coro

ne.ls ~e primeira e segunda linha; 52 tenentes coroneis de primeira e segunda linha 
e 1apltà~s móres; 60 majores ditos; 154 capitães de primeira e segunda linha e ;g nntanos; 142 tenentes e quarteis mestres ditos; 136 alferes ditos e ajncb.ntes i 
. 2 })l'aças ele pret ele primeira linha ele diversos eorpos e 610 ditos ele volunta

yos, fazendo o numero elos militares ele primeira e segunda linha e voluntarios 
~e 1:890. Paizanos : 2 desembargadores; 36 juizes ele fóra e corregedores i 4 Ien-
es e oppositores da universidade de Coimbra.; 52 bachareis formados em di:ffe

~:~ltes facul~lades; 32 advoga_?. os i 14 medicas; 2.8 cir~rgiões; 10 boticarios; l2 
b res ele· diVersas ordens Í 2D padres seculár es, mch.1S1Ve 1 COnego e alguns ab
e~ ~s ~ 51 em~reg~clos civis, ?omo escrivães, oJficiaes ele fazenda, commissarios, 
d ·' 66 propr1etanos e uegomantes; 90 mulheres; 27 filhos menores; e 41 crea
a osd que todos f~1.ziam o numero de 496, que, unido este áqnelle numero, monta 
.
0 

. e 2:386. Na classe clQs voluntarios se comprehendiam mais proprietarios, ne
~oclantes, acadernicos ele estudos maiores, inclnsi v e 25 brazileiros, que se alista
zum D ba,talhão aca.clemico e seguir-am o destino dos seus condiscípulos portugne-
1:~ ·1 0 ·~stes emigrados, 876 pagaram a passagem para Inglaterra á sua custa e 

· Vieram pagos pelo general Pizarro . » 
qu. ~stes apontamentos estatísticos ele Joaquim José ela Silva lVIaia, reproduzidos 
d ~81 textualmente, ainda ha poucos mezes, na Vidct do ?narqttez de Sá; da Ban
ine"I.IJ"a pelo sr. Simão José ela Luz Soriano, outra testemunha ocular e activissimo 
ta "i">tJgaclo:·, cli:fferem do rnanuscripto ele onde extrahimos a lista supra, apresen
lll ne 0 a ma1s 220 inclivicluos, ou l)ara melhor clizer 217, se r ectificarmos as som-
as8pe~o s _algarismos parciaes, deduzidos o·s 29 que foram para Bordéus. 

0 ' "' ~ra chfficil agora averiguar quem errou, se as auctoriclades hespanholas que 
15amsaram as sobreditas r elações ou as pessoas que assisti ram ao embarque dos 
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~cus companheiros c1~ inf01·tunio, estiveram tam1em no exílio e escreveram mime
ciosas obras a re<>peito ela historia contemporanea. 

Entretanto, repet.imos, o clocumcnto vindo do paiz vizinho nrio merece inteira 
confiança; h~~ ali, sem cluvida, lacunas e pmltos obscuros, como, por exemplo, 
omittiu-se o nome do antigo reclactor do periodico Impet?'cial, qu e é notorio ter 
emigrado para Inglaterra, e elle proprio o diz nas suas JJ!Iernor ias1 por estes ter
mos: «Houve galera que concluziu 410; aquella ern que e:n vim trazia 310» . En
contra-se um Joaquim José da Silva, estudante, que a p1·incipio julgá.mos ser o 
mesmo com a suppresslto do ultimo appellido , mas esse transportou-se a Bordéus, 
sómcnte com algumas clezenas ele compatriotas, no navio Santo Antonio e A lmas_, 
a que já nos referimos . 

Em todo o caso notâmos as discrepaneias, para resalvar qualquer responsabi
lidade. 

Sobre o n umero, nomes e qualidade das embarcações que transportaram os 
emigrados para os clois port0s inglezes tambem apparecem variantes, e por isso 
apresentâmos o seguinte mappa feito pelos registos oflkiaes ela Galliza . 

Porto& 
Emigrn-do Navios Commanda.ntea Dest ino 

embarque dos 

---

Con~loa . • 1 

Fragata sueca Aw·ora .. .. . Domingos Cbristovã.o Hzacft 304 
Bergantim hcspanhol B ri-

237 lhante .Africano . ••• . • .• Santiago Temes . .. .... ... . 
Bergantim napolitano Fm·- Portsmouth 

~ 
lttnct . . .. .. . . ....• . . . .. Mariano Cafierro ... ..... . .. 14:9 

Bergantim napolitano Sctnto 
Nico lau Martilio .. .. .. ..... 134 Antonio . . .. .. . . . .. ... 

Fragata hcspanhola A~t7"07'a Domingo~ E lorduy . . ... . ... 406 
Fragata russa Ente1-preis •. Bakman . .. . .. . . . . .... . .... 337 
Golcta bcspanhola Acuna .. Antonio Ferreira . . . .. . .. . . . 55 
Goleta bespaubola B~tstelo Nicolau Arrarte . . .... . ..... 101 

Ferrol. ... Goleta hespanbola 1Jw·1·iet Domingos Antonio :E'ullondo. 109 Falmouth 
Goleta hespanbola JJ!fimi •. . Manuel Argaiza ..... .... . . . 105 
Golcta hespanlJola S. Fntn-

cisco ele Paula . . . . . , . . . José Domingucs Jano .... . . 104 
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Su~os.sos.n~ ilha ela 111ncleil'a, llescdptos Jlelo goVCl'nadol' e capitão general José Lucio Trnvnssos Valucz. - Os plenipo· 

ic~~ctanos bra~.ileiros couvillam o dito milita.r a manter nquclla posscssã.o fiel á Iogibima auctoridade.- D. Ped ro IV ó 
cn ot·mado das occorrencias politicas a.té 2 de junho.-Otlicio clirigiclo .ao ma rqucz de Rezend e c visconde ele Itab:1yaun., 

11~~10 rc1-posta affirma.tiv:t. das Qoas disposições dos m~dcironses parn. sustcutare iiJ, a causa libernl.- Procla.maçõcs e ma
c1 esto de Vnldez , communicnd os aos principaes . .funcciomu·ios da capitania1 e protesto rle adherencia du. camara de Santa. 
p~u.z: -:Nova fonnula. <los diplomas cs pe <lidos pela ilha, visto que se considerou ali irrita. e nu lia a regencin. de D. 1\Iigucl. 
J aJ ~101 Pn.: se ao corpo consular es trangeiro o firme propos ito de não tran sigir com o governo de Lisboa. - Ofl:icios de 
v~~e Marta. M~mt.eiro, acompnnhnnclo a. vi dos c cartas regias pelas quaes o infante rege u te nomeia .aquel.le individuo go ~ 
tic'nador das.tlhas da Madeira c Porto Santo. - ÀccOJ·dào do cabido da sé do J?unc!Ial.coutra os actos de reboldi:t pm· 
ti nclos no. lJI'lmeil'lL cidncle elo reino em 25 de n!JJ• il.- COJ'l'Cspondencia do commanchnte da fragnta P•·i11ce.,a Rectl, an
P1~0 ° .uovo govoJ·nador e out1·a.s auc toridades. - Portarias e ordens varias . - O periodico Fl1J1· do ot"eano d~í noti'Cia dos 

0~r.ne1ros acontccim~.:mtos acima expostos. - 01·gauis:.t· se um bata.lLã.o de voluntm·ioa reacs de D . P cdJ·o IV, a que de ~ 
~i 1,5 é. nggregnda. uma coUlpo.ul.tia de crwa..Uaria. - Pa~toral du bis po 1 exhortnndo os seus diocesmros a prestat"CJ'l:l obe
tlocncta ao soberano legitimo, em contraposição a doutrinns subvers ivas de a1g'llns ccclcs iasticos.- Rc.sposta..s de parte 
ca 5 consules : euviuda.s a. Vai dez.- E ste escL·eve no coronel de milicias de S.Vicentc e a.mu diplomata bra.zileiro, c en
g•trrcga o brigade iro Pa1ha.rcs de missão espet~in.l na côrte de Londt'es , recommenda.ndo-o por isso a.o duque de \Vc llin· 
1!. on e gene ral Clin l'on.- Prov idencias militares. - Proscguem os re]atorios reme tLidos para o Rio de Janeiro. - Offi
~ncs d·o 1lOl'po de vo luntarios.-D-iversos dc spncbos de Val<l<lz. - Pastornl do cnbido da sé fnnchalen se.- Nota de :1!'
tl~ a.m-e n ~~ e mais pe tt·echos de guerl'a requisita.dos pelo govcl'nn.dor da. 1\'Iudeira; outras medidas necessarins {t dcfcza. 
1nn~ne1la. ilha. - ~ Re soluções do gove1·uo da metropo1e qua11do ll1e constou a res is tcncia. çlos insulauos, a quem sem ele· 
dà01 .a. D. 'àljgucl prO'Clamn. - Franci sco Antonio Maciel Monteiro é incun1biclo de pl'C'sid il· :is d~ vnsEas.- In strucções 
ei Uas ao .commnuda.ute das tropas cxpodi cionarias . - Dcscripção da bnllia do l i'unchal. -1\Iappas das forças, navios, 
v·~· , destmndos áquclle po nto da mona.1·c1Jia. - E mpenho de marquez de Pa.lmc.H a em auxiliar os planos de Vai dez-- A 
di .. ~ de Porto S anto prouunci a~sc a. favor de D . Miguel, acclama."'() re i e dirige -tlle felic itações por iutermedio elo briga.~ 
<: eu o Co~ me D amião da CnuJw. Fidié.- Actos proc1amatorios de Josó Maria. Monte iro.- O coroue1 L emos previne a 
d:~ara do Funcha1 àt·m·ca. el o desemb:ll'que do novo· capitão geuera.l. - Ultima pl'oclnmaçã.o do ante cessor d'este aos ma

· do~~~SeR.- O vice·.almi~·ante Prego insta. ?om o comm~Jl(lnnte da. fragat.a in~lez.à para. que. lhe cn~regue o ex~ govcrna~ 
do ,P..s tropas m1guchstns occnparn. a mdndc ; mt'\tleHn. como h·<ls das p!.·tmen"RS anctortdncles mformam o governo 
0 . c~nt~nente sobre ns suas opernçõe• e deJ'J'OI:t elos U.beraes.- O officia l dn m:mncln Aull'di ener expõe os motivos quo 

•n lilira'~ ele pres ta r prorupto anxilio :t seus corrcligionnrios.-Diversas peças promulgad'"s até 3llie agos to. 

E Pelo. bispo do Funchal, chegado a Lisboa em 24 de j Lllho nó bergantim inglez 
dearm.oma~ ~rocedente da ~'ladeira, teve conhecimento o gove~·no de D : 1\IGguel 

que esta Ilha se pronunc1ára abertamente contra o novo regm<en, assm1. como 
rouco ~ú~es recebêra tambem participações ele ielen.tica occorrencia n'um elos pan
os ma1s lllJportantes do archipelago açoriano t. Noticias tão graves propalaram-se 

COll rapidez, produzindo grande panico entre os partidarios elo absolutismo, de 
roc o que na ta.rde cl'esse mesmo dia, para serenar os attribulados animos e en-
raquecer as esperanças dos liberaes, o redactor ela Gazeta~ por ordem superi01·, 

mas fóra ela secção official, mandou inserir o seguinte: 
b 

11
.«0s inimigos da patria, não contentes com envolverem na sua desaforada re

.1e tão este reino, tambem quizeram levar o incenclio a alguns outros pontos. A 
1 ha ela Madeira, ainda infelizmente governada pelo bem conbecido V alclez, so:ffren 
~ choque revolucionaria; mas alem elos elementos de lealdade ao leg·itimo governo 
~e el-rei nosso senhor, qae ha na ilha, em breve sa.írá cl 'aqui uma força respei
davel, que a restituirá ao socego e obedieneia de que a traição de alguns malva-

os a privou. 
seu «A pha Terceira, onde sli.a magestade fôra acclamaclo espontaneamente por 
r b 8 ~~IS habitadores, tambem teve perfid.os que a fizeram passar pelo clezar da 
r:b:l~ao . O batal~ão 5, que n'el~a estava de guarnição,, excitado á revolta p~l~s 
g· es, revolucwnou-se na n01te de 21 para 22 ele Junho, prendeu o cap1tao 
l)~~eral e mais_ au_ct_orid.ad.es civis ,e militares,_ nomeou-se govern~ ela facção, com
pitN ° de tres mdividnos, o qual 1a pondo a 1lha em consteruaçao. Os novos ca
p ~es generaes enviados á Madeira e aos Açores achavam-se. a bordo da fragata 
o:dncezft !leal na ilha ele S. Miguel, aonde tinham chegado a 9 cl'este mez, e ele 
Josl officiaram, havendo já t~macl~ posse d'esta ilha o capitão tenente D . P~~ro 

de Lencastre. As providencias do governo ele sua magestacle e o espmto 

·dor c;aTi\hu:xc-as, o t~nentc coronel Manuel J ?sé Co~lho Borges, ajudante. de ordens do governa· 
dito I:Uez. a de S. Mig tlcl, qne chegou ao T c.JO no h1ate. portngucz Gonce~ção e Almas, em 22 do 
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elos povos elos Açores vão em breve pôr termo áqLtella c::tlamicla.cle na Terceira, 
á qual se dirigi::~. a fragata com o intuito ele ali desembarcar o novo capitão ge
neral.» 

No tomo rv d'esta obra publicámos var ias clocumentos relativos á rfwoluçào 
constitucional a que se refere o ultimp pm·agrapho transcripto, reservando para 
aqui a circumstanciacla narrativa ácerca ela resistencia elos madeircpses em reco
nhecerem como legitima auctoriclacle o novo governador enviado c1o continente. 

As memorias ela grande lucta civil portugueza elo segundo quartel elo actual 
secu1o tratam perfunctoriamente do assumpto sujei to, talvez por falta ele informa
ções officiaes, que cliligenciámos agora reunir, embora muitas d'ellas 11ão existam 
nos archivos publicas e outras saíssem incorrectas . Pelos retatorios, mappas das 
forças insulanas e expedicionariqs, corr esponclencia, decretos, portarias, aYisos e 
mais ordens dos dois campos políticos, pocler-se-ha conhecer a importancia ela 
conjuncturu, se o comportament•.> elos chefes merece elogios ou censuras_, se na 
clefeza houve energia ou incuria, se os vencedores deveram o triumpho ao pres
tigio ela sua causa ou á superioridade nnmerica ela tropa, se, emfim, para a crise 
ela ilha convergiu a necessaria attenção ele quem longe ela patria dirigia os nego
cios em nome de D. Pedro IV e D . Mm•ia II, ou os insurgentes succumbiram á 
mingua ele soccorros . 

Quando José Luci o Travassos Valdez (depois conde elo Bom:fim) assumiu o 
governo da Madeira, para que fôra nomeado a 7 ele abril ele 1827, encontrou di 
versos ramos ele adm-inistração em precarias condições, como fez subir ao conhe
cimento da infantá regente na data ele 26 ele junho, e desde logo deu impulso {t 

agricultura, uma das mais promettedoras fontes ele r iqueza de tão bello solo, não 
esquecendo outros melhoramentos ele grande alcance economico ; mas falta v~-lhe 
o auxilio tlo poder executivo da metropole, . que, absorvido na política, deixava 
por assim dizer todas as }JOssessões de, alem mar ao abanclono, entregues a seus 
fracos r ecursos. 

Os. notaveis successos elos primeiros mczes de 1828 obrigaram o capitão ge
neral a cuidar solicitamente elas fortificações, prevendo já tentativas· de rea.cção 
que frustrassem os esforços dos constitucionaes para manter aquelle tenitorio sob 
o domínio do filho primogenito de D. João VI. -

Um relatorio redigic~o pelo d ito militar, comprehenelendo tambem algümns no· 
ções topogrn.phicas ela ilha, demonstra como as cousas correram então, e serve de 
epitome a interessantes clocumeptos que segu1clam.ente trà.nscrevemos . 

Rela-torio t 

§ 1. 0 A ilha ela Madei ra, no seu maior comprimento, tem ele 18 a 19 leguas, 
e em largura ele 6 a 7. A sua população, segLmelo o censo tiraclo em 18~2 (ul
timo a que se mandou proceder), era ele noventa e nove mil e quinhentas al
mas; c como, segundo o de 1795, a população era então ele setenta e cluas mil 
a setenta, e tres mil almas, c pelos seguintes censos, · que se continuaram a t irar 
p.criodica e regularmente (existem todos elles na secretaria do governo da ilha), 
se v ê um augmento progreRsivo até ao mencionado em 1822, deduz-se por um 
calculo approximado e comparativo> que em 1828 a população da il11a devia ser 
ele cento e dez mil a cento e doze mil almas. Os seus habitantes são mui robus
tos- e laboriosos . A nobreza e a classe media amam muito a liberdade e o go
verno representativo; por essa rasão, na muclanç~ ele instituições políticas em 

1 A authenticiclacle foi-nos garantida pelo ex.'"• sr. general ele divisão Luiz Travassos Vai· 
dez, fi lho elo i llustre goveruaclor, e que com extrema benevolencia forneceu valiosos subsidias 
para este e immediatos capitulas. Na incompleta Clwon;cct da minha ct senho?·ct D. l\l[m·ia II, 
por Francisco Duarte de Almeida Araujo, tomo u , pag. 315 e seguintes, lêem-se excerptos do 
relataria e alguns outros documentos, que a muitas iustaneias lhe con:fiúra o primeho conde elo 
13omfim, mas saíram pouco exaetos na f6rma e sem declaração da provenieneia. ·os. que apre· 
sentâ.mos, em maior nnmero, foram revistos· á face dos originaes ou de copias iicis. T ambem nos 
servitl ele grande auxiliar o ex."'• sr. Francisco AntOJlio de Freitas c Abreu, antigo e esclarcciclo 
chefe de r epartição do govcn10 civil do Funchal, prestando-se da melhor vontade a invest igações · 
em cUfl'ercntcs archivos da. illm, COJJ)O lhe pec1ira.mos1 certos da sua muita compctcncia. 
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Portu~al 0 1?- 1823, foi a ilha muito perseg-uida pelo governo de Lisboa, que n'cssa 
1cc~stao ah mandou uma expedição ele tropas e uma u.lçacla ele magistrados; qne 
~:~?raçou llln,ita gente ela classe me~ia, porNsn~s opiniõ~s po~iticas, o que na ~~a-

ua lembrara sempre com -horror, pots que nao tmba hav1do ah a menor commoçao. 
de ~ 2. 

0 
As fo_rças da ilha,_ segtmclo a lei, de\rem ser: '?-~ b~talhão ele artilheria 

iu.:[ lm~·~ ' de Oitocentas e c 1p.coent~ praças, _ar~1ado e disctpl:~a.do ·tamb~m comQ 
<tUtei w,, e como tal faz o serviço . Tres r egimentos de nuhctas de mt-l e cem 

~raças cada um; a saber : o do Funchal, Calheta c S. Vicente. Tem a ilha na ci
~de e costas v.inte e seis fm:tes, baterias c r eductos, que montam duzentas c 

Vtutc. hôcas de fogo, mais de metade de grosso calibr e. Ha para guarnições das 
~ofendas fortificações artilheiros milicianos na p!·oporção elo numero ele bôcas ele 
0?

1
ohdc cada uma das mesmas fol·tificações, sommanclo o seu total perto ele dois 

m1 omens . . i 3. 0 
Q_uando o governador e capitão general José Luci o Tra vassos Valclez, 

~l _m ele abril ele 1827, tomou conta do governo ela Màdci ra, o batalhão ele li 
n la ~tnha pouco mais de duzentos homens, dos quaes mais de metade eram recrut::ts : 
r:.~· lS.SO• tratou. elle logo ele O auç;m.entar1 e em pouco tempo O . elevou a: quinhe~~ 

pt aças; mas succcclendo em JUlho ele 1827 os celebres motms de Lrsboa -e ch
~crs~~ l1l~ldanças ele ministcrio, parou c0111. o recrutamento, r eceioso ele que medi
das . ~s.ta. especie suscitasse:m desconfianças ao governo ele Lisboa. O regimento 

e rnrhc1as elo Funchal, que era o mais bem clisciplinado, fardado c armado, tinha 
ll<enos de metade da força ela sua orgmüsação. O da Calheta não tinha armamento 
~~ corre~me sufficiente para a força ela sua organisação, e alem d'isto achava-se 
ao arrumado mais de clois te1·ços, que, ainda concei,:tando-se, ficava sempre para 
~ou~ ser viço . O estado de disciplina e arranjo cl'este corpo era. muito inferior ao 

0 1 unchal, e a sua força nnmerica era menos ele quinhenhts praças, de sorte 
~u? ele pouco poderia servir . O ele ~ilicias ele S. Vicente tinha setecentas praças, 
r!ta as qnaes havia pouco mais ele quatrocentas armas velhas e correamB tão an
~50, que. estava quasi fodo absolutamente incapaz, e mais ele metade do arma
s ~~tq, amcla depois ele grandes e dispendiosos concertos, de pouco uso poderia 
et ' .0 desarranj o e indisciplina. n'cste corpo era tal, que a sua força se tornava 

~~~asl nul_la. As guarnições ele artilheiros milicianos elas clifferentes fortificações, 
e In · de estarem reduzidas a menos ele metade ela força de suas organisações, 
llm ~eral eram tambem quasi nullas, pelo seu estado ele indisciplina e desarranjo . 
e avta. tambem vinte e seis bôcas ele fog-o ele artilhcri a ele campanha, e, desde a 
ti~ec~tção mandada á Madeira em 1823,. ficou sempre ali uma companhia do ar-

ena n. 0 2 do exercito de Portugal. 
int § 4.o Tal era, pouco mais ou menos, o estado da ilha ela 1\'facleira quando o 
d ante _D. Miguel chegou a Lisboa para governar a mo11m·chia como lagar-tenente 
/ seu Irmrio el -rei D. Pedro I V; consequentemente o general Valdez, desde que. ob1 os primeiros passos de D. 1\lliguel, principiou logo a considerar o modo ele 

C 
star á r ebell ião, que suppoz o infante e seus satellites tratariam de consummar 

Oltl a · b . · .r c h d ma10r rcVIdacle. Note-se, porém, que o Imante 1ec ou as ca.maras,_ mn- . 
ob~ os generaes, mais officiaes e auctoridades affectas á cat'ta constitucwnal, 
to Iando ainda em nome ele cl-rei seu irmão, e que a notici[l. cl'estes acontecimen-
l·i 

8 ~ó chegou á. ilha em abril, a cujo tempo o bispo, combinado com outros cle
b~o;f~ apostolicos de Portugal c da ilha, promoviam acclamações a favor ele 
eis Iouel i e que o general Valclez, alem ela maior finm:za para lhe obstar, pre
ell a'\T~ a n1aior cautela para se não tornar mais suspeito, pois que em 1823 havia 
d,~e Sldo o ultimo official com commançlo ele uma divi são a ceder ás machinações 

"quell · · ceb e partido, conservanclo-a sempre firme ás. ordens elo govem o1 até que re-
l'ei en as determinações de D . Joíto VI em 9 ele junho ele 1823; quando todo o 
trono cedeu até 5, e porque em 1826 elle havia sido o primeiro a ter mão nas 
:e/as rebeldes que invadiram o r eino, fazendo-lhes uma obstinada r esistencia em 
0 pg~nça, por meio ela qual pôde conseguir-se a reunião de tropas para se _salvar 
qne 

0
t1 to e a capital, e obstar á proj cctacla e infame invasão d'aquelle parttclo: o 

con nclo_ lhe suscitou tanto louvor nas camaras legislativas c em geral ela nação, 
10 

Oclto de D . Mig uel e partido apostolico. 
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§ 5.° Chcgauc1o á ilha. da Madeira em 12 de maio ele 1828 a noticia dos mo
tins de Lisboa c ,mtras povoações, pTctcnclendo~se proclamar D . Miguel re~ abso
luto, c que clle por meio de um decreto chamou as antigas cortes (denominadas 
ele Larnego), decidiu-se logo o general Valdez a usar ele todos os meios que tinha 
{~ sua disposição para CWJ.servar a ilha na obecliencia ele D. Pech·o IV c ela carta 
constitucional, · como por seus juramentos lhe compc:ttia7 sem que lhe obstasse o 
mau estado ele defcza em que se achava a ilha e a pouca força que tinha á sua 
clispos-ição; era comtuclo prudente conservar-se sem se declarar, para evitar s<ilr 
atacaclo antes ele ter meios de se defender, e ganhar tempo para se preparar e 
sondar o espírito publico . Foi, portanto, o general ver o estado elas fortalezas 
elas costas até o Machico. Deu logo algumas baixas a praças de milícias que ti
nham completado o seu tempo ele serviço, e mandou recrutar para os regimen
tos de milícias do Funchal e Calheta, para de algum modo esconder os seus pro
jectos ao partido apostolico. Fez. arranjar com a maior activielacle o armamento e 
correame, que, alem ele pouco e arruinado, era de pessima qualidade . Tomou 
alem d'isto as medidas ele prc:caução que pôde (algumas elas quaes se vêem no 
seu manifesto de 22 ele j unho ele 1828). Tinha comtuclo grande clifficuldacle em 
tomar meclídas ele energia ( emquanto não convinha declarar-se abertamente), por
que o secretario elo governo da 1\facleira, José da Silva Costa, que para . ali tinha 
ido em 1823, pertencia ao particlo apostolico e era da intimidade ela repartição 
que governa a ilha (o ministerio ela marinha). N' estes termos apenas pôde o ge
neral tratar ele ir preparando a artilheria, que pela maior parte estava qun.si eles
montada: e pouco provida ela competente pa,lamenta para o caso ele defoza. Foz 
construir de antemão telegraphos para servirem quando conviesse, e animou por 
todos os modos o espírito publico. Fez farclar o batalhão ele línl1a á custa do tbe
Bom·o ela ilha, apesar ela pratica e ordens ser fardar-se por Portugal. Escreveu 
clirectamente a sua rnagcstade o senhor D . Pedro IV (como se collige elo snpra
mcncionado manifesto), dando parte elo que ·occorria em Portugal c das intenções 
em que estava ele resi stir á usurpação; cuidou com a ni.aior efficaoia em que se 
disciplinasse e pozcsse no melhor estado o batalhão ele linha; em que se augmen
t::tssem com a maiO:i' brevidade, . se dlsciplinassem c farclassern os r egimentos ele 
milícias elo Funchal e ela Calhcta. 

§ 6. 0 Quando as cousas se achavam n' este estado chegou :-í ilha (no düt .1 ele 
junho ele 1828), de passagem para o Rio de Janeiro, um emissario, mandado de 
Inglaterra pelos ministros plenipotenoiarios do imperador elo Brazi1, saído de Lon
dres em 12 ele maio, por via do qual os ditos ministros escreveram ao general 
Valdez, avisando-o do que se passava em Portugal, e que tudo se encaminhava ~o 
total t ranstorno ela monarchia e ela carta constitucional (officio ele 12 de mmo 
ele 1828). 

§ 7. 0 O ge11eral Valdez, em consequencia, pelo mesmo emissario que saíu para 
o Rio ele J aneiro no seguinte dia (2 ele junho), communicou ao imperador tudo o 
que occorrêrn. em Portugal até 15 de maio (ultimas noticias que então hn.via do 
reino na ilha), visto serem mui posteriores ás que ele Inglaterra lhe podiam s~r 
communicaclas, sobre o que mais lhe interessava., pois que á partida elo cmissano 
as noticias de Portugal só chegavam até .26 ele abril. Deu conta a sua magestacle 
da maneira p.or q·ue seus plenipotenciarios se lhe haviam dirigi elo; que ia pecfu·
lhes todo o possível auxilio e conselho, e que Ee cleclararia1 logo que poclesse on 
fosse necessario, contra o governo de Lisboa. 

§ 8 .0 Não obstante, porém, o general na referida clata (2 de junho ele 1828), 
c ainda clurante alguns dias depois, cuiclaclo E=amente occultar as suas referidas in
tenções, para ter tempo ele pTe})arar a defeza da ilha, antes que o governo elo ustu:
pador se clispozesse a atacai-o, já n'essa mesma data os perioclicos do Porto pubh
cavam que a ilha da Madeira se havia cleclaraclo contra o usurpaclor, acontecendo 
portanto que desde logo em Lisboa se tomassem medidas contra: a ilha, onde tudo 
isto era então, e foi ainda por mlúto tempo, ignorado, senclo obvias as incalcula
veis vantagens que d'ahi resultavam aos rebelcl.es l)ara effcctuarem os seus at:
qucs contra a Madeira, qtle, não os tendo provoca lo, os não l)OClia esperar t~LO 
cedo. 
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§ 9.o Começou o general desde então a empregar todos os meios que esta
v-an;t ao seu alcance para se IJÔr em: estado .de obstar ao despota. Entretanto 
0 

btspo e o seu particlo faziam o que podiam, principalmente nas villas e nos cam
ros, para conseguirem que rebentasse a revolução a favor elo nsurpador, dando 
aes passos mesmo na cidade (sempre com a mascara ela hypocrisia) , que em 12 

ou 15 cl~ jllnho saiu repentinamente ele uma igr~ja (S . Francisco) um clerigo com 
um cn~crfixo nas mãos, exhortando pelas ruas do Funchal a população para qne 

_ 
0 seglllsse, dizendo-lhe em alta voz (fingindo-se doido) «que elle havia fallado 
Com 0 senhor D. l\1ig·uel, e que quem se quizesse salvar o seguisse» . Avisado o 
general cl'este acontecimento, fez sair immec1iatamente officiaes ela sua confiança 
e parte ela sua propria guarda para dispersar a reuniria, e mandou tocar á cha
ma:la para pôr as t1;opas em armas . Fnistrada assim a tentativa, fugiu o clerigo 
~aia .sua propria casa, e o gen0ral exigiu que o bispo o castigasse com a maior 
/vertclacle ou o mandasse pam a casa elos m·ates (caso estivesse doido), e que 
/con~menclasse ao clero a maior circumspecção sobre o modo cl'e se conduzir a 
aesl)elto elas causas póliticas; a família elo clerigo mandou-o immecliatamente para 
c . casa elos 01·ates, e o bispo logo depois fel-o metter em rigorosa pris~o, para as
i_Jm occultar suas sinistras intenções; mas cl'este modo ficou o partido aposto·
~00. aterrado, sem se atrever a operar, e o general Valc1ez mais babi1itaclo a to-
ball todas a,s medidas ele precaução para fazer uma declaraçfio formal ele não 

~uc~c ec.er ao governo de D . Miguel, sem receio ele commoções, emquanto não tinha 
0 disposto para se declarar. 

l\1: ? .1 O. 0 Emquanto o general se preparava para o mencionaclo fim, chegou á 
p ac en·a no dia 14 ou 16 ele junho a noticia ele se haver levantado na cidade do 

0 .~rto o estandarte da ficleliclade, e qu~ uma junta ou reg·encia se tinha estabele
R lC 0 contra o usurpador, a quem consideravam coacto, e que já algumas tropas 

·;e ac.Lãvam em marcha na clirecção ele Lisboa. Brilhou no rosto elos macleirenses 
m mator alegria. c'om tacs notici~s, e o general Valclez tratou ele fazer immecliata
ao~ntc. t:m manife~to e proclamações ás tropa~ c habitantes . Com1_11unico~ .tudo 
F , mmtstros elo Imperador em Londres, peclmclo-lhes os necessanos aux1lios 4, d;z sern demora imprimir o manifesto e proclamações no maior segr eclo, e deu 
se resmo modo as ordens opportunas pp.ra ao meio dia ele 22 ele junho ele 1828 
se az.er e1u toda a ilha a formal declaração contra o governo ele Lisboa, o que 
vilverdico~t com a maior feliciclacle e r egosijo. Fez prender clewito ou vinte incli
pac .nos per1gosos, em que se contavam seis ou sete ecclesiasticos; removeu ou t t·os 
sul a a Ilha ele Porto Santo; suspendeu o secretario elo governo; exigiu que o bispo 
re s~encless~ o seu, o vigario geral, e alguns parochos mui oppostos ao governo 
act1 csentatlVo ; fez vigiar com a ma.l.or cautela o bispo e tomou as medidas que 
ele d~ ~ruclentes . N'esse 1_11esmo_ dia. principiou a activ:ar ~ais todas ~s medidas 
m"' feza; fez montar mtnta artilbena, para o que havta feito construn· ele ante
in ao 0~ competentes r eparos ; estabeleceu logo os telegraphos; c1ispoz o mandar 
b~lme~tatamente um emissario ao Porto para ,se entender com o governo ali,csta-

e ectdo L J • • • 1 · · · ( · 1 in t ' e outro a onc11·es para commumcar aos mm1stros p empotenCiarws .v1c o 
ci~ rucções) ele D. Pedro IV a declaração da Madeira, e fazer chegar ao coube
ser en~o elo. ministcrio britq,nnico que aquelle acontecimento tinha tido por fim con
e /ar 0 prm.~ipio ela lcg·itimiclacle, e consequentemente ·a soberania de D. Pedro IV 
ner:l D., J\ial'la II, c a carta constitucional; e que por tão poderosos motivos o ge
bet·a V a.lclez lhe rog:wa o possi vel auxilio para manter a auctoriclacle ele seu so
apr~ 110

: como ao mais antigo e poderoso alliaclo ele sua magestacle ficlelissima; e 
estu l elton. a opportuniclacle ele ter :ido o prime-iro portuguez que serviu junto ao . 
escr~ 0 ma10r elo luquc ele Wellington nas batalhas ela Roliça e Vimeiro, pam lhe 

§ ";~·, 
0 
r ogando-lhe o seu apoio como primeiro ministro elo gabinete britannico . 

tug;tl · · 9-uando as causas se achavam: n'este estado, appareceu a fragata. por
logo ezl~ P1 ·~nceza R~al cl~fronte elo .Funchal, . na tarde cl~ 25 cl~ junho ele 182 8, e 
neralq e esteve a cltstanma percept1vel fez s1gnal de pedir prattCo elo porto. O ge-

manclou a visita elo governo e saucle a bordo cl 'ella, com recommenclação ele 
IV. 

~lo 1hltl· CJU·sc o offieío elo gcne~·al Valclez, ele 17 de junho ele 1828, a.o visconde ele Itn.bayana e 
quez ele Rezende. Vide tambcm manifesto c proclamações de 22 do cli to mcz. 
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occultarem a mncl:mça política que tinha tido lagar na ilha; caso a fragata trou
xesse disposições hostis ele Lisboa, porque· de tal facção até r eceiava que lhe le
vassem a g~nte e o barco. Fez reunir ás tropas nas fortalezas e qnarteis, e poz 
tudo na maior vigilancia; só pelas duas horas ela madrugada elo dia 26, em que 
a visita voltou, soube o general por ella e pelos officios, que lhe dirigiu José Ma
ria MoRteiro e o comrnanclante ela fragata, que o infante D. Miguel mandava o 
tal Monteiro para governar a Madeira, e que ig·ualmente ía novo corregeclor l)ara 
a ilha, e que nn. mesma embarcação ía ele viagem o vice-almirante Prego para 
capitão g neral elos Açores, e outras anctoridades para aqnellas ilhas. O general 
Valdez respondeu-lhes communicanclo o que tinha occorriclo e mandando-lhes os 
manifestos c proclamações, assim corno os protestos dos diplomaticos de D. Pe
dro IV feitos em Londres, e lhes intimou que, se continuassem a servir o usurpa
dor, ordenava que a fragata se afasbsse elas aguas do Funcbal, c ·que, appro:xi
mando-se, seriam tratados corno .rebeldes. O CQmmandante ela fragata e o Monteiro 
ainda officiaram segunda vez ao general Valclez, ao que elle unicamente r espon
cle-i.l que já lhes tinha communicaclo quanto convinha. Conservou-se a fragata todo 
aquelle dia á vista, clesapparecendo no dia 27. 

§ 12 .0 Á vista elos referidos acontecimentos desenvolveu-se o maior enthu
siasmo na cidade, e chamando o general os habitantes ás armas, alistaram-se den
tro ele tres horas quinhentos voluntarios.1 em que entravam as principa.es pessoas, 
l)Or sua nobreza e rique2la; ao mesmo tempo varias clel'igos em Ponta Délgacla e, 
immediações (no norte ela ilha) conseguiram revolucionar povo c alguns milicianos 
elo regimento ele S. Vicente, que no clia 27, em numero ele trezentos homens, J>ela 
maior parte armaclos de espingardas, marcharam sobre S. Jorge . Sendo o general 
avisado cl'isto, dentro ele duas horas fez saír .um forte clestacamento ela cidade, 
com marcha forçada para os districtos elo norte da ilha, onde duas· companhias elo 
mesmo regimento de S. Vicente clispersaram os rebeldes, perdendo estes do:ls mor
tos, dez feridos e ficando alguns prisioneü·os. O clestacamen~o cn viado da cidade 
voltou passados tros dias, tra.zenclo presos ·os que pareciam mais culpados. 

§ 13.° Como o bispo ora geralmente conhecido pelo chefe elos apostolicos , to
elos os amantes · ela boa <Drclem o vigiavam; e olle, p ela sua parte, se rcceia-vn. 
muito dos habitantes; consequentcmente, a titulo ele se achar doente, pediu ao 
general que o deixasse saír ela ilha para se ir tratar. Ainda que o general bas
tante desejava proceder contra elle, como merecia, comtuclo tinha duvicla de o fa
zer por suppor que o povo, quo se achava illudiclo pelo clero apostolico, pocleriu. 
olhar este prococlimento como persegniçno feita á religião, em cujo sentido aqnella 
facção fallava sempre á populaça, para a levai' ao seu particlo; por taes consiclera
ções o genoml co'ncecleu que poclesse sair o bispo, uma vez que fo sse para o Porto, 
exigindo, porém, que antes do partir fizesse conhecer aos povos os seus deveres, 
o quo effectivamente o bispo fez por meio ele u!lla pastoral (vide pastoral de 28 
elo junho ele 1828). __ 

§ 14.0 No dia 30 saíu para o Po).'to o emissario, como estâva disposto. No dta 
2 de julho saíu como tal o brigadeiro Palhares para Loncu·er;. No dia 10 para 11 
saíu · o bispo com q seu secretario, o secretario elo governo ela ilha o mais doze 
ou quatorze clerigos e frades clcsaffoetos ao governo constitucional, com clirecçã0 
para o Porto, para o que o general deu os corn1Jetentes despachos. No dia 12 
chegou á ilha urna escuna, que já dava noticias de se clizer em Lisboa que o go
verno e generacs tinham .desamparado no Porto o exercito e se haviam embarcado 
para [nglaterra; e no fim ela tarde cl'esse mesmo dia chegou de Lisboa em men,os 
de tres dias a corveta ing-leza J.l!feclina, verificando as ditas noticias. 

§ 15. 0 Tão inesperados e desastrosos acontecimentos po2leram os espíritos na 
. mais viva consternação, porque, apesar da maior activielade sobre r ecrutamento, 

aincla elle estava atrazaclo, assim como os trabalhos elas fortificações, em virtude 
elas occorrenci'as . Porém poucos dias depois já o r egimento de milicias elo Fun
ehal tinha mil e duzentas praças, tendo-se reunido voluntariamente os que r ecell' 

_ temente haviam levado baixa, todos fardados, e a maior parte elo regimento sof
frivelmento clis.ciplinacla. O ele milicias da Calheta foi logo elevado a novecentas 
praças, sendo a maior parte bem fardadas e com a disciplina quo se IJÔcle dar cJll 
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P~nc~ tempo. O ele milícias de S. Vicente tinha setecentas praças, .porém poucas 
~l~a as e om geral mui mal disciplinadas, por falta de tempo, instructores e até 
,elleno, e porque o armamento era pessirno, havendo n'aqnelle corpo menos ele tre
~entas armas em estado ele fazer fogo . O batall1ão ele linha t inha quinhentas e tan-
a~ l~{'aças soffr ivclmente disciplinadas, mui bem farclaclas, achando-se em mui bom 

es ~c 0 de arranj o, e o seu armamento e corr eame elo mesmo modo, posto que era 
~tllto usado e não havia armas para maior numero de gente, apesar ela força da 
sua organ· ~ · · · ll t ' l ' 1saçao ser mmto mmor; por taes motivos se 1e ang·mcn ar am nesses 
~Lhas ~luzentes e tantos r ecrutas, os quaes, quando chegou a esquacb·a á vista da 

a, Já se achavam em estado soffrivcl de disciplina para o ser viço de ar tilheria, 
~. e11 soffr ivel arranj o de vcstuario . O batalhão de voluntarios rcaes ele D. Pe-

10 V, que tinha quatrocentas praças que se alistaram no dia 26 de junho, 
(nando chegou a fragata com o Monteiro, apesar ele se exercitarem desde então 
~natto er.1. possível, e ele ser composto ele pessoas ela maior confiança, não estava 

0 
m oa ordem, por ter havido muita falta de instructores, de armamentos e de 

t~dreame, tendo sido neccssario que os quo se lhes distribuiu se concertassem a 
ft .~ a pressa ele entre aquellcs que havia nos armazens1 j ~t ha muitos annos r c
~g~aclos ; por cuja rasão, apesar elos concertos, sempre ficavam em estado de 
e .tnt~ pouco serviço . A companhia ele Yoluntarios de c:wallaria, cu.fa organisação 

8 
Ia . e sessenta e qua.tro praças, tinha. mais ele meta.cle ela sua força prompta e 

0 
~fti:r~clmente montada, e fez excellentc serviço, ape.sar ele se ter principiado a 

t lgbnisar no mesmo clia 26. A artilberia miliciana da guarnição elas fortalezas tm em se ía augmentanclo e melho:~:anclo todos os dias a sua instruccão . O elcs
a~cameuto de artill1eria n . 0 2 de Portugal, composto ele sessenta e tantos homens, 
~ em elo serviço, era constantemente empregado no artilhamcnto e preparo das 
ao~p~tcutcs munições, assim elo [tl'tilberia ele posição, como ele campanha, e no 
l'l al\)o ele ca.rtuchame ele infa.nteria. 

co § 1?·0 Trabalhou-se constantemente na defeza ela P raia Formosa, oncle se 
tolstnnram diversas bateria.s c outras obras. Do mesmo moclo se praticou por 
to c. a a costa de leste, em que se empregavam diariamente h·ezentos a quatrocen
gr~ntraba.lhad~·es, e assim se fortiücou, n' aquelle curto c~paço de temp~, . uma 
ele t cll e:x.tensao de costa. Pozeram-sc em estado de bom serviÇO e bem mtm1maclas 
a u.c o o nocessario nos fortes e baterias mais ele cento e oitenta bôcas ele fogo, 

mn.LOr parte ele grosso calibre, alem de vinte e seis bôcas elo fogo ele campanha. 
çã § 17:0 Esperavam-se na ilha tres mil armamentos completos, que com antecipa
ex. o .8~ tmham pedido aos ministros ele ol-rci D . Pedro IV, o:fficiaes aguerridos do 
na eylto ele Por tugal, outras proviclcncias, e a fra gata brazileira Izabel; e como 
a' 1 ba não houvesse barcas canhoneiras e se julgassem ela maior vantagem para 
cles~a defeza, üzeram-se taes esfor ços para se obterem, q:Cw, não obstante a falta 
j ulb empo e meios, o ele ter-se principiado a trabalhar para este fim no dia. 18 ele 
oq .0 ' se consegüiu que os dois cscaleres elo governo, um de clezoito remos e o 
U.l~~~dde 22, j á no dia 31 elo dito mcz se achavam arranjaqos, bem tripulados e 
nh ' .os, cada um com a sua cQmpctente peça e velame1 para obrarem como ca
lb.t~~Ciras .. Trabalhou-se igualmente sem interrupção em outra muito maior e ele 
co: 0 ma10r força, arranjada ele um barco grande, que servia ele communicação 
qtlc 0 Po~to Santo, e que o general comprou para assim fazer armar, orclenando 
Pro 0 ~aror numero possível ele carpinteiros e calafates fosse empregado na sua 

lllptJ:ficaç.ão . 
Yet § l 8.o N? dia 28 ele julho de 1R28 appareceram diante elo Funchal uma cor
qttea .e nrn br1gue elo usurpaclor, e decla.raram ao consul inglez, que foi a seu bordo, 
ns a lam bloquear a ilha (o consul protestou contra o bloqueio). J á n'csta occasião 
lb.ai nas barca~ canhoneiras fizeram a guarda costa da ciclacle. No dia 30 r etmin-sc 
lliYc~·so u.~ro_ bn.guc aos dois navios já ~en~ionados . No dia 31 de. madrugada (an
tinu . auo elo J uramcnto ela carta constituciOnal) appareceram mmto ao largo, con-

al~m depois a perder-se ele vista, e clesapparece~1 o bloqueio clescle então . 
f;Ost§ 9.o Já então principiava a produzir em todos a maior inquietação e d.es
aos 

0 
.a. demora ela chegada elas armas u alguma artilheria que se tü:ha ped ido 

llJunstros dip1omaticos, assirn como ele officiacs aguer ridos c experimentados, 
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de que a ilha tinha a maior falta, pois, á excepção do general Valdez, não havia 
um só official que tivesse visto a guerra, acontecendo o mesmo a toda a tropa, 
com excepção do pequeno destacamento de artilherüi 2 do exercito ele Portugal, 
que, ainda que aguerrido e no melhor estado de disciplina e bom espírito, com
tudo havia contra elle a prevenção ele pertencer áquelle mesmo corpo que, pou
cos dias antes, rebatêra no Algarve o grito que ali se levantou a favor ela c.art<1 
constitucional. A justiça, oomtudo, . r eclama que se declm;e que este benemerito 
destacamento, que se achava na Madeira desde 1823, aquartelado dentro elo pa
lacio (residencia elo general), se conservou sempre na melhor ordem até á occa
sião ela perda ela ilha. · 

§ 20. 0 Não obstaute, porém, o man estado ele armameuto, demora ela chegada 
do que se esperava e ele officiaes babeis no serviço ele terra e mar, para sáem 
empregados nas canhoueir:es> redobrava o general Valdez todos os dias, como po
dia, os meios para a clefensa, e tomava todas as medidas prwa conseguir ser in· 
formado elo que se passava em Portugal e elos meios qne ali se punham em pra· 
tica para atacar à Madeira; para esse fim escreveu para Gibraltar ao consul 
brazileiro, pedindo-lhe as informações que desej ava, assim como que cooperasse a 
fim de que os officiaes e soldados portuguezes fieis a D . P edro IV, que ali se 
achavam, idos elo Algarve, e a escuna Nympha, elo commando do tenente Au:ffdie
ner 1, fossem immecliatamente para a Madeira para se emprc:•garem 11:1 clefeza da carta 
constitucional. Mandou á ilha de S. Miguel um navio portuguez, levando commmri
cação ao commanclante ele duas companhias ele caçadores n. 0 5, que se achavam des
tacadas n'aquclla ilha, rogando-lhe qu e viesse com o seu destacamento n'aquelle 
navio para a lVIacleira ; t eve, p'orém, o general a pouca fortuna ele que aquellas 
companhias jà haviam regressado para a il.ha T erceira, e por isso viu voltar o 
navio sem aquelle soccorro de qne pretendeu lançar mão e em que muito confia
va, por conhecer ele perto aquella gente, havendo anteriormente sido comman
daute do batalhão ele cacaclores n. 0 õ . N' este estado c1e incerteza ele soccmTos e 
elo que o usnrpador fazia' contra a ilha, pois que desde a chegada ela fragata Me
dina (12 ele julho) só tornou a haver noticias de Lisboa no dia seguinte (13 ele 
julho) por um cuter inglez que passou pela ilha, esperava-se com a maior ancie
clade ao menos alguma resposta ele Inglaterra elos ministros ele el-r ei D . Pedro IV 
e elo consul brazileiro ele Gibraltar, e até mesmo que quando com a maior acti
vidade o governo do usmpador preparasse uma expedição contt-a a Madeira, sem
pre haveria tempo para o general ser avisado pelos r eferidos ministros, e lhe 
chegariam, antes de ser atacado, alguns officiaes elos que haviam emigrado ele 
Portugal, clinheiro e outros soccorros em alg·um barco de vapor, como se havia 
feito para o Porto, e mesmo lembrava mnito qne a regenuia e mais pessoas, que 
d' aquella cidade se haviam retirado, iriam para a Madeira e leva,riam muitos re
cursos necessarios. 

§ 21. 0 Tudo, porém, succecleu muito differentemente, e, depois ele uma demora 
de um mez, sem notieias éle Lisboa, apparec:eram na tarde elo dia 15 ele agostô ele 
1828, em grancle di stancia ela ilha, nove navios ele guerra, de que os telegrapbos 
deram logo parte: sem se poder designar ele que nação eram, o que cleu lagar a 
differentes . conjecturas e ao general tomar cliversas providencias ele precaução. 
No dia seguinte (16 ele agosto), approximaudo-se mais a esquadra., composta ele 
uma nau, clu.as fragatas, duas corvetas, elnas charl'Uas e dois brigues, distinguiu-se 
que era portugueza. Mam1ou então o general tocar a r ebate, distribuiu as tropas, 
foi pessoalmente animal-as, revistar as fortalezas e clispoz tndo para a defeza, ob-
servando e fazendo observar os movimentos ela esquadra. . 

§ 22. 0 Pelas clnas horas ela tarde, estando o vento fresco e favoravel, for·· 
mou-se a esquacb·a 0m linha e avançou sobre o porto do Funchal como para 
atacar, estando tudo em terra disposto á clefeza. A alguma clistancia fóra elo 
alcance ela artilheria, a esquadra atravessou e fez avançar uma lancha com ban-

1 Auffdieuer é cer tamente digno de grande consideração, porque, embora commandasse um 
navio de pequen~ força, foi elle o uni co official de marinha, com um commango, que se elccla;r~n 
a favor ela carta e D. P edro IV. (Esta nota e as subsequentes até pn.g. 131 sao ele quem r eeljgtLl 
o rclatorio.) 
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deira parlamentaria; em eonscqnencia do que, o general mandou um official de 
terra recebel-o debaixo do alcance das baterias, com ordem ele ali :ficar a lancha 
que conduzia o parlam entario. Chegado a terra, entregou o parlamentario ao ge
neral u~ . o:fficio do rebelde vice-almirante Prego, commandante da. esquadra, em 
qu~ ex1g13: se lh e entregasse a ilha, ameaçando, wna vez que o general Valclez 
a~sim o não fizesse, que arrasaria a cidade. Respondeu o general como era conve
niente) e clespedin o parlamentario, esperando a todo o momento que a ilha fosse 
ata~acla. Não succedeu, porém, assim, e, pelo contrario, a esquáclra se afastou 
hLUt? para ~ mar, e percebia-se, com om~los de ver ao longe, irem lanchas dos 
c Vei sos navws a bordo da nau, o que faz1a lembrar haver conselho . 

§ 23. 0 No dia seguinte conservou-se a esquadra todo o dia em bastante distancia, 
mas d~fronte do Funchal, impedindo clmante essa noite e nas seguintes as duas ca
nbonen·as que jà es tavam prom1)tas na ilha, que as lanehas dos rebeldes tentassem 
alguma causa contra a t erra, que alem cl'isso vigiavam clifferentes outros bar
cos. Infelizmente ainda não estava acabada ele apromptar, por falta de tempo, a 
barca ll~aio r, que era destinada para a guarda costa de Machico e Santa Cruz, 
sendo amcla nccessario, para ella ir ao mar, trabalhar~se quatro ou seis dias; e 
s~udo esta especie de clefeza, em todas as circumstaucias, da maior consequencia, 
a.~ncla_ se tornava mais importante n'aquella occasião, visto que a esquadra r ebelde 
nao tmha lanchas armadas . 

§ 24.0 No dia 18 a esquadra pareceu qnerer atacar a Praia Formosa ; porém, 
P_ela ~arde, tomou rumo para o lado ele Santa Crnz; n'essa occa~ião chegou a fi:a
ga,ta l~~leza AZUgato1·1 que ancorou no porto do F unchal. . 

§ 2b. 0 No dia 25 conservou-se a esquadra ameaçando clifferentes pontos. 
§ 26.0 A 20 chegou o paquete inglez, levando a seu bordo oito o:fficiaes por

t~lguezes i para o serviço da ilha e a noticia ele que a todos os momentos se de
VIa contar com a chegada ela fraga.ta brazileira l zabel com armas, mais o:fficiaes 
e outras providencias, que com tanta aneia eram esperadas. N' esse mesmo dia 

(
deu o general o commando ela costa. de lest e ao mais gra.cluaclo dos ditos officia~s 
1
° _tenente coronel Schwalback), cuj o commando era desde o Caniço até Machico, 

c e\~ando-lh.e debaixo elas suas ordens tres dos o:fficiaes que com elle tinham che-
gac o de Inglaterra, e a tropa que julgou conveniente e abaixo se mencionará. -

§ 27. 0 
• No dia 21 a esquadra tomou rumo para nordeste da ilha, parecendo 

Juerer r~brar-se, e effectivamente chegou a estar a tal distancia, que quasi se per
eu ele v1sta. 

1 
§ 2S.o No dia 22 pela manhã apenas se percebia da ilha, quasi impercepti

ve mente, um elos navios. · Porém, pelas dez horas ela manhã, l1avendo vento forte 
e favora_vel, _ o telegrapho mais remoto participou que a esquadra se approximava 
0_~m mtuta rapidez, e depois elas onze horas cl'esse mesmo dia soube-se pelo tele
grapho e pelo estrondo ela arti lheria, que a esquadra atacava para 1\iachico; e, 
P?st~ que muito se confiasse na bravma e intelligeneia do commandante cl'aquelle 
clihtl'lcto, o t enente coronel Schwalback, nos officiaes aguerridos que com elle se 
~c ~v~n~ e na vantagem clas' posições, não acontecia o mesmo pelo que respeitava 
• d!sc1plma e valor das tropas, quasi toc1as milicianas, .pela maior parte recente
mente recrntaclàs e m1úto mal armadas, não tendo jamais chegado os soccorros, 
que com tanta antecipação se haviam r equisitado . Pelas referidas rasões, contando 
~ general que o inilillgo poderia effecLl.lar o desembarqu e, mar chou ela cidade com 
~da a_ força disponível, apenas constou que a esquadra pretendia atacar; parti

c;;ou Isso ao tenente coronel Schwalback por outro elos officiae~ que com elle ti
~t am chegado ele I nglaterra, o capitão Carey, e a situação a que podia mais prom
t.~mente enviar-lhe as participações que tivesse a fazer-lhe, e immediatamente 

ou o general de guarnecer os pontos da Camacha e Porto Novo, c logo de-

Scb' 01~ Mn ciacs q~1e chegaram a 20 no paquete, eram: o t enente coronel ele caçaclorcs, João 
vanw~ ack; o major ele caçadores 11.0 12, Francisco Xavier ela Silva P ereira; o capitão el? ca
tene~1a n.o 12, Jo-s~ Pecha ele :M:eD:o; o capitão ele infanteria n.0 6, 'l'homaz C~rey _ele .A..l·au.1 o; o 
eis ~ele cavallana n.o 12, Franmsco J os6 ela l\fata; o sPguuelo tenente ele artilhcn a n.o 2, Fra~l
.<\1 °? . e Paula Lima; o alferes ele cavallaria n." 1, D. Diogo da Camara Leme; o lente, Antomo 

lllSlo J cn 7 is de Athoguia; c o furric l ele arti lh ' r ia n.0 2, Francisco Pacheco Guimm·ães. 
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pois o do Pouso, unicos por onde o i·nimigo, depois de conseguir o desembarque, 
poderia dirigir-se para atacar a cidade . 

. § 29. 0 Deu p'danto as competentes o~rclens para que o batalhão ele linha e ore
gimento ele milícias elo Funchal immecliatamcutc se clirigissem aos altos elo Palheiro 
do Ferreiro. Foi aos respectivos quarteis avivar pessoalmente a sua saicla e inflam
mal-os a mostrar o valor e cleno clo qne as circumstancias exigissem. Mandou sair o 
major ele caçadores n. 0 12, Francisco Xavier ela Silva, com um elestacamentó esco
lhido ele cento e cincoenta homens ele milícias cb Calheta (ele que lhe havia dado 
o commanclo) na clirecção elo Caniço, elepois de haver ido animar esta tropa, que 
havia mandado vir de · Camara ele Lobos para a cidade dois dias antes, quando 
fez sair para a costa ele leste 'trezentos homens ele milí cias do Fnnchal, em con
sequencia elos movimentos que a esquadra então havia feito. Mandou quatro vo
luntarios ele cavallaria para as ordens elo tenente coronel Schwalback, alem .dos 
que se achavam já com elle, para que por meio d'elles poclesse ser informado elo 
que occorresse. Entregou o commanclo geral ela cidade e immediações it patente 
maiol', o coronel elo batalhão ele artilheria ele linha Francisco Manuel Patrone, 

· dando-lhe as instrucções que teve por convenientes, deixando com elle na cidade 
o batalhão de voluntarios de D. P edro IV, a maior parte ela companhia ele arti
lheria n. 0 2 do exercito de Portugal, um destacamento do batalhi'Lo ele linha com 
armas e pouco mais ou menos duzentos homens, recrutados ele pouco tempo €lo 
mesmo batalhão, para quem não havia armas, mas que se empregavam no serviço 
elas peças elos forpes e baterias, em guardas, etc.; as respectivas guarnições ele artú
lheiros milicianos nos diversos fortes e baterias ; as ordenanças em armas e ordem 
geral para concorrerem elos contornos á cidade . Deixou determinado que parte elo 
regilüento ele milicias ela Calheta fosse mandado entrar logo na cidade e o res to se 
approximasse a ella, á medida que se effectuassem movimentos na clireeção opposta 
aos pontos que primariamente lhe eram confiados. Mandou sair as barca~ canho
neiras na clirecção ele Santa Cruz para. observarem os movimentos da esquadra e 
avisarem com a possível antecipação a cidade, caso se t entasse aclgum outro ataque. 

§ 30.° F eito isto tudo com a maior rapidez, saíu o general correndo a cavallo 
com alguns vohmtarios ele ·cavallaria e seu estado 1-p.aior, a que uniu ·como seu 
ajudante de campo o bravo ·alferes de cavallaria n . 0 11 D. Diogo ela Camara, qc1e 

- se mostrou infatigavel; e emquanto a infanteria ia com toclá a cliligencia effectuar 
a sua trabalhosa marcha, tencionava o general, dirigindo-se na elirecção elo Ca
niço, observar qual era o verdadeiro ataque. Havendo, comtuclo, cessado (por 
pouco t emp0) ele ouvü· o fogo, e parecendo-lhe que mais lhe conviria conhecer o 
ponto a que em maior força se dirigiam, se o desembarque se effectnasso, correu 
na clirocção ele oncle ·poderia elas alturas reconhecer mstas circnmstancias; como, 
porém, houvesse um grande nevoeiro para a parte que pretendia observar, teve 
que voltar a toda a pressa ás alturas a que tinha mandado dirigir as tropas, para 
as fazer postar nos pontos convenjentes, por ter cessado o fogo e lhe constar o 
desembarque. Com effeito, já as t ropas vinham chegando, e o general postou-as 
immecliatamente, e duas bôcas ele fogo, nas alturas ela Camacha. Mandou o alfe
res D. Diogo ela C amara ·ao Caniço · para que ordenasse ao major graduado F i
gueiroa que avançasse immecliatamente para o Porto Novo (caso ainda n[io tivesse 
effectuaclo este movime:q.to) com as duas bôcas ele fogo que commanclava, e para que 
exigisse se empregassem os mai0res esforços para que ali fossem levadas, e. inti
masse ao referido major que se sustentasse aquella forte posição a todo o custo, 
pois que o tenente coronel Schwalback se viria ali fazer forte~ e que eommunicasse 
ao mn:jor FigL1eiroa que o general tinha ordenado ao mn:jor Xavier qu10 com o seu 
destacamento fo sse a toda a pressa reforçar aquella posição, e que daria todas as 
mais ordens convenientes para esse fim, e lhe fizesse igualmente constar que o 
ponto ela Camacha se achava já seguro. Ordenou então que da cidade fosse urna 
bôca ele fogo, clnzentos homens ele milicias ela Galheta e cem ou cento e cincoeu.ta 
elo batalhão ele voluntarios de D . P edro IV para a posição elo Ponso . 

§ 31. 0 Entretanto o tenente coronel" Schwalback fez marchar ·ele Santa Cruz, 
o nele se achava, por ·ser o ponto central elo seu commamlo, toda a tropa clispo:aivel 
para o lado ameaçado. As forças que elle ali tinha eram duzentos a trezcntoll hommns 
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~tcolhiclos_ d~ ~ili"cias el e. S . Vicente, senclo certo que este r egimento era o peior ela 
1 a em chs01plma, arrallJO e armamento i um destacamento ele sessenta homens elo 
~a~alhão ele linha, commanclaclo pelo capitão Brito i as guarnições ele artilheiros mi
ltclanos pertencentes aos diversos fortes d'aquelle ponto ; alg·tlmas companhias ele 
l?ln~tanos armadas ele ·espingardas, form adas das numerosas ordenanças d'aquelles 
c I StriC~os, cujas companhias pareciam animadas do melhor espírito . Estava tambem 
anctol'Jsaclo a r eunir quando quizesse o resto do regimento de milícias ele S. Vicente, 
0 q~e , comtuclo, pouca utilidade podia dar, apesar ele o r egimento ter mais ele seis
cenLas praças, porque só haveria cento c vinte_ até cento e cincoenta armamentos (e 
esses em muito mau estado), alem dos quo se achavam clistribuiclos ás praças que 
estavam reunidas. Tambem podia fazer r eunir todas as ordenanças do clistricto do 
seu commanclo. 

§ 32.o No Caniço (2 leguas ele JYhchico) tinha elle debaixo elas suas ordens 
0 Llestacamento de trezentos homens de milícias do Funchal, commandado pelo 
;enent~ ?Oronel Leal, em quem havia muita confiança, por sua honra e sentimen
clos poltt:cosi_ e duas bôcas ~·ele fo9o ele campa~ha, oo~mandadas pelo ~~jor gra-

naclo _F1gneu·oa, elo batalhao de hoha, como aCima se vm, e em CllJa penCia, valor I ~enttmentos geralmente se confiava, e l?em assi~n na: guarnição de cada uma d'el
La:s, co;nposta~ uma ele gente ela companhta cl~ arttlhena n. 0 2 e a outra ele praças do 
~talhao ele lmha. Esta força, que estava mm pet·to de Santa Crnz, o general a ha

VIa ~estacado para aquelle ponto qun,ndo vin dois dias antes que a esquadra fez um 
mo:'Imento, por meio elo qual podia para ali tentar desembarque, para ter assim 
iats força, a alcance ·mais pr~mpto ele ~~achico e g·~ral~ente ele tocl~ a costa ele 
es~e, e ao mesmo tempo em CircumstanCias de acuclu· á Cidade ou Prma Formosa, f01 8 que não era possível calcular-se em que ponto a esquadra atacaria. Por es

fi'ts mesmas rasões o tenente .coronel Sch,yalback1 apesar ela força elo Caniço ter 
cado debaixo elas suas ordens, clescle que tomou o commanclo ela costa, a tinha 

co.~servaclo n'aqnelle ponto . Esta disposição tinha tambem parecido a mais pro
~tla, porque a ~squaclra principalmente ameaçou r:os cli~s anteoecl~~te~ atacar a 

c acle ·ou a Pram Formosa, o que seguramente tena venficaclo se na o t1vesse en
c~ntraclo o grancle melhoramento e augmento que se· havia praticado nas fortifica
çoes e clefeza cl 'aquelles pontos, que eram mui conhecidos pelo capitão ele fra
gata Pegado, commanclante ela nau D . João VI) por haver estado por muitos 
lll~zes na ilha ás ordens elo general Valclez commn,nclanclo a corveta Cybele) e ha
ve -o acompa)lhaclo por diversas vezes por mar (talvez para o E\,traiçoar em re
compensa ela clistincção com que o tratára durante o tempo que ali esteve) . 

.... § 33.o Tenclo, pois, o tenente coronel Schwalback, como comman clante da 
~os La de leste, ordenado ao.coronel ele milícias ele S . Vicente, João Licio, que 

casse em Santa Cruz e desse aos fortes e baterias que guarnecem aqnelle porto 
~s. convenientes ordens e fizess.e marchar para a parte ele lVIachico a tropa que 
. osse chegando,· ordenou tambem ao tenente coronel de milícias elo Ftmchal que. 
lm a· . 
t .me Latamente marchasse elo Caniço para Machioo com a força do seu commando 

( re~entos homens de optima gente, segundo parecia), e que communicasse este 
~o;lU~ento ao general (vide o:fficio elo tenente cpronel Schwalback, de 22 ele agosto 

8 .. 8, ás sete horas ela tarde) . 

8 
§ 34.0 

Tanto o gen~ral previu a necessidade que haveria ele immecliatamente 
~l~ ~presentar mais força no lJOnto ameaçado, que, sem saber a r eferida disposição 
c1 ~~ente coronel Schwalback, apenas soube onde a esquadra se dirigia mandou 
n~ C! ade ~ capitão Car ey, do regimento de infanteria n. 0 6, a cavallo, correndo 
cl aqtt_e~l~ clireoção, e lhe determinou que no Caniço ordenasse ao tenente coronel 
e~ mlllcias elo Funchal que avançasse immecliatamente na dita clirecção até onde 

con~rasse cletermin::tções elo commn,nclante ela costa. 
ç~ § 0?·~ :Oepois que o tenente coronel Schwalback deu as sobreditas disposi-

loes, dmgm-se com o oa1)itão José Pedr o ele Mello i (habil o:fficial ele cavallaria 
coe:x:er ·t 1 P .r . 

Cl o c e ortugal), a obser\"ar os mov1mentos. ela esgu aclra. 

poz ~Quando o general nomeou o tenente coronel Schwalback commandante da costa de lest~, 
co cl s suas ordens o capitão Mello, principalmente p1tr a este official ficar gover:1aclor ele Machl-

' e qu~ lhe deu a competente non~caçào, e como ali ha dois fortes, mandou Juntftmente para 
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§ 36 .0 Approximanclo -se depois a esqnaüra, fez aclianta1· m:n brigue sob1•e Ma· 
chico, que ro'mpeu o fogo, a que responderam os dois fortes cl'aqnella villa, fu· 
gindo porém, logo ao terceiro tiro toda a g uarnição elo forte do Ancoradouro. 
Pouc~ tempo depois tomou a nau a posição elo brigue, e pelo vivo fogo que ella 
e os mais vasos ele g uerra faziam, fez cala1· aquelle elo forte ele Nossa Senhora 
do Amparo, que mais tempo havia resistido (commanclado pelo tenente Lima), 
apesar do calibre da artilheria ser de 9 e 12, tendo a desvantagem ele ser a ela 
náu e fragatas muito superior, não só em numero, mas tambem em calibre. Co
nhecenclo então o tenente coronel Schwalback que o desembarque era inevitavel, 
e vendo que as lanchas se dispunham a receber tropas para esse fim junto da nau, 
dirigiu-se á Cmz Queimada com o intuito de destruir a tropa que desembarcasse, 
o que lhe pareeia infallivel, e sustentar aquella fortissima posição. Porém, cles
gTaçaclamente a tropa que elle havia postado no porto elo Seixo, em n11mero ele 
perto ele duzentos homens, debaixo do commanclo elo capitfto Brito (o porto elo 
Seixo dista ela Cruz Queimada causa ele um quarto ele legua), e a quem elle 
Schwalback orclemka a marcha para a fi·ente, pois que se não tratava elo desem
barque n'aquelle ponto, se po.z em desordenada debandada, em consequencia elo 
seu commancla.nie ser o primeiro a retirar-se cobarde e vergonhosamente, e, não 
obstante os esforços elo tenente coronel Schwalback e capitão Mello, não foi pos
sível reunir ao menos vinte homens, continuando a debandar até ao alto elas ser
ras. -Em consequencia d'este desastroso acop.tecimento o t enente coronel Schwal
bttek mandou o capitão Mello a Santa Cruz para fazer marchar com a possível 
brevidade as milícias elo Funchal, m~a demora já por extremo o iml)acientava, e 
elle tenente coronel Schwalback, caminho ela Cruz Queimada com um official ele 
milicias e cinco soldados, e ali encontrou o tenente Lima com uns trinta e cinco 
artilheiros milicianos, rnas sem qfficiaes, po?·qtte estes já os haviarn abandonado, ha
vendo sido o mesmo tenente coronel igualmente desamparado do pequeno numero 
que o acompanhava, porq11e fugil'am vergonhosamente á primeira bala que da nau 

:<: ·· veiu ao caminho que seguia! Até então ainda o inimig·o não tinha effectuado o 
desembarque, e consequentemente o tenente coronel Schwalback conservava espe
ranças de defender a posição com a Ü'opa que devia tmzer o capitão lVIello; a sua 
surpreza, porém, augmentou quanto se pócle presumir, quando, chegnJJ3.clo o r efe · 
rido oíücial, lhe participou que apenas encontrára em Santa Cruz um capitão com 
setenta homens, e que Çll'Clenanclo-lhe a prompta marcha para a frente, esta tropa 
com a maior pnsilanimiclacle seguíra ·com o seu commanclante o caminho ele que 
vergonhosamente lhe haviam dado o exemplo seus camaradas, tendo sido baldados · 
todos os esforços elo capitão Mello para os chamar ao seu dever. Á vi sta d'esta 
participação e elas fatalidades occorriclas, ordenou -'"> tenente coronel Sch walback 
ao tenente Lima se demorasse n'aquelle ponto, em observação ao movimento que 
o inimigo depois elo seu desembarque tentaria fazer, marchando elle mesmo á re
taguarda para ver se conseguia reunir alguma gente ela dispersa e o resto elas 
milícias elo Fnnchal com o seu tenente coronel1 que ainda não tinha apparecido 
(observe-se que esta força ainda constava ele clL1zentos e ·quarenta homens), e se
g uindo a estrada sobre a qual havia uma fragata fazendo um terrível fogo, obser
vou que vinha em marcha o capitrio Carey i com algumas milícias do Funchal, e 
senclo o tenente coronel Schwalback informado por este official do trabalho que 
teve para r eunir e marchar com aquella gente, mandou-lhe fazer alto c conseguiu 
reunir-lhe mais uns t~;inta homens, que nas immecliações anelavam dispersos e com 

ó commanelo do maior el'elles o t enente Francisco ele Paula ele Lima, ele artilheria n.o 2, e um fur
riel elo mcsm~ rcgirn_cnto, que os mencionados oiliciae:~ mui~o .ab~navam, para q11e o empregas
sem como ma1s connesse, tendo chegado com elles á Ilha. O furnel, que se chamava Francisco 
Pacheco Guimarães, effec tivamente fez excellentcs servjços, empregando-se na defcza elo forte 
ele Nossa Senhora do Amparo, cmquanto lhe foi possivcl. Depois de abandonado pelos al'tilhei
ros encravou a artilb.eria c retirou-se com o tenente Lima, observando os movimentos elo ini
mi o·o at6 se reunir á tro1Ja com que o tenente coronel Schwalback defendeu o Porto Novo, onde 
fot com clle gravemen te ferido na cxplosã_o que ali houve. Este clesastroso acontecimento con
coxreu talvev. mais do que nenhum outro para a perda da ilha (vide o·fTi cio do · t enente coronel 
Schwal.back, de 4 ele setembro de 1828, a bordo ela fragata AlligcGtoT). 

1 Este ofTicial havia sido mandado, como se viu no § 34.0
, da cidade pelo general, no mo-

mento em que teve conhecimento ela clirccção ela esqu adra para o sobredito iim. . 
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o totlo, em tão pouco mais ou menos cem homchs, ~l ispuz-sc a mard11u· pai·a à 
frente,. No ca,minho foi informado pelo tenente Lima que o inimigo, não aehando 
oppo~nção, seguia pela Cruz Qüeimacla para Santa Cruz, t'endo eJle tenente ficado 
apenas com cinco homens, pois que o resto igualmente lhe havia fugido . Pare
ceu-lhe então conveniente tomar uma posição mais segura, por ser aqnella em 
q~1e se ::J.chava uma planície, e por isso marchou sobre Santa Cruz, deixando um 
P1quete de observação na estrada. Tomou as medidas que julgou convenientes par ::t 
defeza d'aquelle ponto, e participou ao general que, se fo sse obrigado a brgal-o, 
attenta a pouca confiança que tinha na tropa, iria tomar uma posiçrw para lú elo 
Porto Novo (veja-se o officio de 22 .de agosto ele 1828, á,s sete horas ela tarde). 

§ 37 .0 Verdicaclo o desembarque em Machico (ele tros para quatro horas da tarde 
de 22 de agosto ele 1828), e tendo-se posto em desorclenacla retirada sobre as ser
ras, a tropa que o tenente coronel Schwalback mandára avançar elo Por to elo Seixo 
e elo Caniço sobre Machico, como fica referido (§ 33. 0) , veiu por volta elas seis ho
ras ela tarde, a parte maior ele toda esta tropa c1ar ti. posiçfLo central (altos ela Ca
~nach a), onde o general então se achava, depois de dar tts providencias que tinha 
Julgado convenientes (§ 33.0 ) . • 

. § 38.° Como o general não estivesse ainda informado dos mencionados acon
tecimentos e não poclesse contar com tropa em movimento sobre aquelle ponto, 
ao approximar-se esta (pondo tudo na maior vigilancia), marchou elle pessoal
mente com a vanguarda ela tropa que ali tinha a reconhecer a que se approxi
Iuava, receiando 'que tivessem occorriclo as maiores infelicidades, e que em conse
queucia fossem os 1;ebelcles . Com effeito, o general ficou na maior surpreza e 
descontentamento ao saber a serie de clcllastres acontecidos e o desalento d'aquell a 
~ropa . Tratou então de reunir os dispersos e ele reanimar. os espíritos; recebeu as 
lnformações que pôde alcançar sobre a clirecçlto que tomava o inimigo, deixou 
aquelle ponto guarnecido com a gente que lhe pareceu sufficiente e a:;; clnas bôcaliO 
ele fogo ele campanha, e marchou com o r esto ela tropa na clirecção do Porto Novo 

. para o sustentar , caso tambem o achasse abandonado. 
§ 39.0 Soube, porém, durante a marcha que as duas bôcas de fogo ele cam

panha, que elo CaniÇo tinha mandado avançar para o dito ponto, j á ali se acha
vau~, assim como o tenente coronel Schwalback com o resto ela força que tinha 
P.ochclo conservar. Achando-se1 porém, alguma ela tropa que ía com o general a 
po~ca distancia, mandou-lhe clle fazer alto, e bem assim ao corpo principal, que 
cle1xou nas alturas elo Palheiro elo Ferreiro (ponto intenuedio das ditas posições), 
para poder acudir onde fosse mais conveniente1 e foi elle mesmo á posição elo te
nente ·coronel Schwalback certificar-se elo estado e circumstancias em que se achava 
a clefeza, e animar com sua presença a tropa que ali se achava, pois que infeliz
mente .o r eferido tenente coronel e mais officiaes que com elle tinham chegado el-e 
In~·laterra apenas eram conhecidos por aquella gente desde a vespera. O general 
ae1xou então n'aquella posição a gente que a elle e ao tenente coronel Sch wal1ack 
pa1~eceu sufficiente (duzentos hom ens, cem do batalhão de linha e cem de milicias 
do F unchal), e marchou outra vez dmante a noite á posição central elo Palheiro 
do ]Terreiro, aonde feZJ reunir o remanescente da tropa com que marchára p~r[t 
0 Porto Novo (veja-se o officio elo teneute coronel Schwalback de 22 de agosto, ás 
onze horas e moia ela noite), de::;ignando, autes ele ali saír1 ao tenente coronel Sch>val
?~e~ que ía faz er reunir toda a força que podesse, para no dia seguiutc atacar o 
1n1m1go por algum elos pontos ela serra, c que1 no caso d'isso se verificar, elle te
nente coronel Schwalback, com a gente do séu com mando, se achasse occasiã.o oppor
tuna, tratasse ele fazer distracção ao inimigo, e que por duplicado lhe communicasse 
qualq~ter cousa que fosse preciso, ao alto elo Palheiro elo Ferreiro e á cidade, pois 
qt~~ ~mha de ali ir para pessoalmente di spor ela mareha elo resto elo regimento ele 
U:llic1as da Calheta, elo batalhão de voluntarios e de tudo que podessP. ser convc-
11lente. lYiuclou então ele cavallo, por se achar em tal estado de fadiga aquelle em 
que a? dava, que morreu pouco depois ; continuou sem iuterrupç~o p:1ra o alto elo 
Palhen·o elo Ferreiro, onde pelas duas horas ela madrugada elo dia 23 vir~ P:'l'ssm· 
a tropa e peça de artilheria de campanha1 que tinha rnan~lado fosse da CJdacle 
para o Pouso (vide o § 30.0

). Depois de dar as co.nvenientcs ordens, foi o general 
9 
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à cidade, onde chegou ás seis horas da manhfi; dirigiu-se logo ao convento de 
S . Francisco, em que se achava reunida a maior parte do regimento de milícias 
ela Calhcta e parte do bataUüto ele vol untarios reacs ele D . Peclro IV, e deu va
rias providencias para o socego e policia ela ·cidade, quando saísse aquelle resto 
l1e tropa. 

§ 40 .0 Quando o general se dispunha a ir ao Porto Noyo1 por .lhe t er chegado 
aviso ele que o. inimigo atacára aquella posição, chegou rq)eutinamente o seg aju
dante 'de ordens, Luiz Godinh6 Valdez, que o general (leixára nos altos do Pa
lheiro elo Ferreiro jrl.nto da tropa, e lhe deu parte de ter havido uma e:!>:plosão ele 
um caixão de munições na posição do Porto . Novo, ele que ficára gravemente fe
rido o tenente coronel Schwalback, que a explosão arrojou a alguns passos de dis
tancia, matanclo dois aL"tilheiros e ferindo outros ; que a tropa ficàra ali na Jnaior 
clcsorclem, o que obrig~íra a marchar logo n'aquella dirccção a que se achava nos 
altos do Palheiro elo Ferreiro (veja-se o segundo officio elo .major Xavier, ele 23 
de agosto). · 

§ 41 .0 Partiu, portanto, imme<liatamcnte o general n'aquella direcção, e che
gando a distancia de })OUCO mais ou menos 1 legna ela cidade, encontrou o tenente 
coronel Schwalback, que el'a conduzido gravemente ferido, o qual n'esse mesmo 
estado o informou ele que, quauclo assim saíra da posiçfio, r ecommendára ao ma
jor Figueiroa (elo batalhão ele linha ela ilha) que sustentasse a posição emquanto 
poclesse ; e continuando o generàl a avançar, encontrára o capitão Severiailo do ba
talhão de linha, ao qual pcsso:~lmente havia postado no Pouso durante a noite, como 
commandante do destacamento de cem homens elo seu proprio batalhão, C?m que 
n'aquella posição havia ido reforçar o t enente coronel Schwalback, e procurando 
saber cl'elle o motivo por que cleixára a posição e a tropa que commandava, teve 
em resposta que vinlia gravemente doente ; e effectivamente vinha a cavallo, sus
tentado por dois soldados. Prosegninclo o general na clirec<,:ão do Porto Novo, co
meçou logo a enc.ontrar as tropas, 1·etiranclo- se sobre a cidade em grande desor
dem e confusão ; obrigou-as então a fazer alto, e tratou ele as metter em ordem 
c pôr-se em estado ele disputar o terreno ao inimigo; porém foi logo informado 
que ém rasão da falta de energia da maior parte ela força que se achava com o 
maJor F igueiroa, elle se viu na necessidade de abandonar a posição, e que esta 
j á se achàva fl anqueada pelo inimigo. N'estes termos, vendo o general a impossi
bilidade ele fazer aquillo a que se propunha, ordenou a r etirada sobre a cidade, 
recommem1amlo a maior disciplina e firmeza, e expediu ordem ao major Xavier 
(um elos officiacs que haviam chegado no paquete), commanclante no ponto ela Ca
macha, e ao major Salgado, commandante ela tropa do ponto do Pouso, para que 
se retirassem sobre a cidade; e veiu correndo providenciar e defender com arti
lheria d0 grosso calibte as margens da ribeira, que corre na extremidade da ci
dade, e todas as avenidas que a ella conduzem. Foi depois aos differ entes quar
t eis fazer reunir as tropas que ainda ali havia, e mandon-as postar nas refer idas 
margens da r ibeira, onde eram abrigadas pelas fortes mur::~lhas que enéanam aquel
las 'aguas . Foi depois fallar ~\,s t1:opas, exigindo d'ellas mostraasem por um signal 
viz~vel aquelles que estavam decididos a morrer na sustentação do governo de 
D . Pedro IV e ela carta constitLlCional, para conhecer se havia (como esperava), 
um numero sufficiE!nte para obstar aos rebeldes, repellil os e salvar a ilha do op
prohrio e mancha ele haver sido conquistada por um insignificante numero de ho
mens indignos e satellites elo usurpaclor (eram mil e seiscentos homens de tropa 
ele desembarque e poderiam ter mais seiscentos a oitocentos homens ela tropa das 
g uarnições elos navio s) . Ordenou que o signal que exigia fosse levantarem o braço 
direito ao ar, e lembrou"Jhes que Deus testemunhava aquclla acção, em que eram 
envolvidas a h onra e vielas ele tanta gente. 

§ 42. 0 Todos levantaram effectivamente o braço, e assim se praticou successiva
mente em todos os corpos, o que tnclo foi presenciado pelo honorable capitão Can
ning, que foi d 'ali a bordo da fragata Alligator; elo seu commanclo, de onde fez 
sair diflerentes officiaes, que já então ·se- haviam r efugiado a seLl bonlo, ent1·e elles 
o p1·op1·~o comrnctnda1~te do batalhão de linha da illw) tendo este e outros ido mui
tas ho:ras antes ele embarcar a mulher do general e seus fi lhos. 
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.§ 43.-c Como o pàlacio elo governador é situado a borda Jo mar, e por isso 
ln.lllto exposto ao fogo dos navio~, desde que a esqnadrít ameaçou atacar, havia-se 
a mulher do genern,l r etirado com seus filhos para uma quinta, a meia legna' cla ci
dacl~ (excepto o mais velho, qttei apesar de não ter quatorze anuos, se aohavn, 
ser~mdo no batalhao de voluntm·i os) ; e constando-lhe no d ia 23 que seu mariclo 
hav1a n'aquella madrugada chegado do campo á cidade (vide $} 30 .0

), veiu encou
tral·o, para se infarmar com exactidão elo vérdacleiro estado das cousas, tendo pou
cos uiomentos der)ois o di ssabor ele o ver saí r r epcntinftmente para o Pol'to Novo, 
por llw chegar noticia elos clcsastl'o~ ali ocaorridos. A v ista d'estr.t serie de eles~ 
graçr.ts, o major lYii tchel, que tinha clesemba.ráado na ilha poucos clias antes Iia stH1 
passagem para o cabo ela Boa Esperança, dirigiu .::;c ao palacio, resic1encia do go
vernador, para persuadir snn. mulher ctue embarcasse com seus filhos para bordo 
da fragata AUigatrJ?' on algum outro navio, como uma rhedid~ tle segurança pes
soal; mas éoni.o, não obstante o seu adiantado ostaclo de grav iLl ez e ter clla fallado 
P.ou~o tempo a11tes com seu marido, elle lhe não tivesse in.;inuado que de·sse um 
S!Uhlhante passo, e os seus desejos fossem não fazer cousa a lguma que poclesse 
P~r ~nalquer modo, ainda o mais inclirecto, desanimn,r o espirito publico ou con
tnbUtr para se afrouxar a defeza, resistiu ella por muito tewpo a embarcar, que
rendo antes sacrificar todo~ os interesses pessoaes e a sua propria pessoa, estando 
certa que ig na'es eram o~ <lesejos e sentimentos do g·eneral, e só em consequenci-a 
de r epeticla.s iustancias do major :Mitchel; e cl'este e seu irmão Luiz Godinho Val
de:&, lho fazei.·em ver as poucas esp01'anças que havia tle se defender a ilha ele pois 
de taes desastres, apesat· llos esforços que o general se achava fazendo e o i'isco 
qu.e ella corria em se J emorar em ten'a no melindroso estado em que se achava, 
éons-entiu em ir para borclo da fl'agata Alligato?·) acompanhando-a o r eferido major 
c seu cli:to ·irmão) ajudante de ordens elo general, deixando p1'oviclenciado que se 
foss-em buscar á quinta seus seis tenros fi lhos, para se lhes ir unir logo que fosse 
possivel. 
. § 44.0 D urante estes suécessos foi o general postm• as tropas nos pontos que 
Julgou mais proprios para defender a c idade e conservar a ilha. Quando, porém, 
Yoltava mttra vez às posições em que já havia feito as disposições que t inha jul
gado convenientes; achàra consicleravcl diminuição no nnmtlro da gente que n'el
las tinha deixado, e os officia~s mais influentes do r egimento ele milícias elo Fun
chal (que era o ele maior força) lhe representavam que muito pouco confiavam na 
~rmeza ela tropa e o perigo que a cidade cmTeria se o inimi~·o entrasse n'ella hos
hlm.ente . Vendo então o general a impossibilidade do resistir, ptlr abso-lutamente 
nã:o haver meios sufficientes para continuar a oppor-se 1, disse aos officiaes mais in .. 
fltlentes que ainda ali se achavam presentes, que elle ía (atten1·as as referidas cir
cumstancias) fazer nm uianifesto, por meio elo qual se fizesse conhecer ao inimigo 
que não se lhe fazia mais opposição, e que cl'este rtl.oclo o iuimigo r espeitaria as 
propriedades e as pessoas, visto qne tudo o que se havia praticado tinha sido em 
OQservancia da auctoridade do quem governava a ilha (veja-se o manifesto ele 22 
~e junho de 1828, quando a ilha se declarou cohtra o usnrpador), e que para 
~ s to. se obter or general cl' ella se retirava, pois que os meios ele clefénsa estavam 
rn~ewamente exhaustos, sendo tão ptlblicas e notarias as causas cl'isso, que ei·a 
Ocroso e improprio r elatal-as n'aquella triste occasiã.o. l\laudou então um elos officiaes 
do r egimento ele milícias do Funchal mostrar o refm·iclo manifesto ás differentes 
auctor iclac1es, e tratou de ir buscar um asylo seguro a borêi.o da fragata ele sna ma
gestacle britannica, o AlUgat01·. Embarcou para esse fim por volta das cinco hora~ 
da t n.rcle ele 23 ele agosto de 1828, defronte elo palacio, respeitado por toLlo-':i até 
c~se momento, acompanhando-o os ofliciaes que ele Inglaterra haviam chegado Jio 
paq~rete trea dias antes, e aquell es que voltavam de bordo elo Alligato?· a apresen~ 
tarem-se-lhe, sendo informados pelo capitão Canning da r esistencia que o general 
se proptmha fazer na cidade . . 

. 
1 N'esta occnsião _fez peremptoriamente uma especie de conselho de guerra dos. offici.aes. de · 

rnalOr patente que ah se achavam. Contou-se o m1mero das fi las dos corpos que alt bav1a, .JUl 
fou-sc pouca a força para continuar a resistir, e que por conscqucncia se devia evitar um bom
Jardcamcuto e os excessos cl(;] uma força armada em taes circumstaucias na cidade. 

.. 
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§ 45 .0 Poucos momentos depois poz-sc a cidade em grande confusfio e clesoJ·
élcm, tendo-se antes cl'.isso as principaes anctoriclaclcs ela ilJ1a1 c as pessoas de maior 
representaçfio, ref:.1giado a bordo da mencionada fi:agata ingleza, preferindo mui
tos elos principaes proprietarios abandonarem suu riqueza a· suj eitarem-se ao jugo 
elo despota, distinguindo-se notavelmente entr e estes o benemerito João de Car
va1hal (seguramente o maior proprietario dos estados portugnczes), que, apesar ele 
se achar gravemente doente de g·ota, abandonou uma fortuna immensa pelo clesejo 
ele se conservar fiel á carta constitucional e ao govemo ele D. Pedro IV, como 
sempre se mostrám. por seus esforços patrioticos para o adiantamento do l)em nar 
cional, no que igualmente o seguiram muitos de seus dignos parentes, qnaes seu 
sobrinho o eommendador João de Bettencourt, etc., etc. O honrado procedimento 
cl' estes e de outros clistinctos patriotas poz os r ebeldes no maior receio; princi pai
mente pela influencia que as auctoriclacles e tão dignos cidadãos tinham sobre os 
povos ela ilha7 e os obrigou a tomarem as mais violentas medidas para se poderem 
conservar, não se atrevendo em consequencia a saír ela Madeira a esquadra e tro
pas contra a T erceira, que n'aquelle tempo se achava quasi indefeza. A exces
siva falta ele dinheiro em que os rebeldes se encontrara1n para satisfazer em os 
pag-amentos á esquadra e tropas, poz os seus chefes na maior consternação e apuro, 
chegando a tal grau a desesperação elas tropas, que esteve a ponto ele rebentar 
uma sublevação entre ellas, e seguramente se ter ia verificado, a não ter o consul 
elos Estados Unidos adiantado 3:000 a 4:000 libras para o pagamento do que se 
lhes devia. As mencionadas circumstancias fiz eram que o chefe elos rebeldes par
ticipagse ao governo ele Lisboa os motivos por que não ía atacar a ilha Tercei
ra, como lhe havia sido ordenado, e lhe 1·eclamasse mais tropa e navios para o 
poder fazer. 

Pelos o:fficios elo marquez ele Palmella de 2, 6 e 8 de agosto de 1828, e do 
visconde ele Itabayana ele 25 ele julho e 5 ele ag·osto ele 1828, recebidos pelo ge
neral Valclez quando chegou o tenente coronel Schwalback, alem ele outras eir
cumstancias interessantes e que não mostram actividade em providencias a r es
peito ela Madeira (qu e alü\,s lhe tinham sido r eclamadas desde 17 ele junho ele 1828), 
conhecer- se-ha positivamente que ainda então não fizeram exactamente o que pro
metteram, pois que em logar ele mandarem a fragata em direitura á Madeira, pelo 
·contrario lhe ordenaram fosse á Terceira. Quando, se tive~sem ordenado que a fra
gata saísse im mecliatamente ele Falmouth em direitm:a á Madeira, visto ser um 
navio muito veleiro, teria provavelmente ali chegado com as armas, officiaes, etc. ., 
quasi ao mesmo tempo que chegou o paquete, e entfio distribuídas logo as armas 
aos volnntarios (gente da maior confiança) , capitaneados peJos officiaes que deviam 
ir n'ella, c mesmo a apparição ele um navio de gL1erra ele tal força e os recursos 
que esse acontecimento poderia produzir, muito provavelmente teriam salvo a sorte 
da Madeira, e até teriam tal vez feito retardar o ataque cl' ella. Ainda que esta nota 
pareça severa, a justiça e a boa fé para com urn povo que se sacrificou tão gene
rosa e briosamente, exigem que não só se conservem em mem,oria estas circum
stancias,, mas que se observe tambem que ainda que · a ilha desastrosamente caíu 
em poder dos rebeldes, comtnêlo só os esfor ços ela Madeira fi zeram que se poclesse 
conservar a Tm•ceira, visto que esta ultima estava completamente in:lefeza, em 
mau espírito e quasi clesguamecicla, de maneira que seria tomada infalli ve1mente 
logo que fosse atacada; e só 1.'t demora e clistracção de forças que os rebeldes ti. 
veram para tomar e conservar a Madeira, cujo espí rito receiavam por extremo, é 
que se deveu a salvação ela Terceira até chegar o inH rno e se lhe metterem os 
necessarios soccorros desde j aneiro ele 182(), antes de a atacarem. Deve notar-se, 
principalmente, que os diplomatas se dirigiram para a Madeit·a em 12 de maio de 
1828 (officio do marqnez de Rezende e visconde ele Itabayana d'esta data, rece
bido pelo general Valdez em 1 de junho). Que em 17 ele junho lhes respondeu p 
r eferido general, pedindo-lhes mil armamentos com a maior brevidade, dizendo
lhes que ía r ecrutar, distribuir as poucas forças que tinha., etc., e reclamando 
d'elles 'todo o possível auxilio e conselho (veja-se o officio cl'esta data do gener:1l 
Valclez ao visconcle de Itabaynna). Que em 5 de julho cr~ sabida pelo r eferido vis-
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conde a d-eclaraçfio da Madeira eontm o usurpaclor (veja-se o o·.Çficio do visconde no 
genei'.al Valclez, d'esta data). Que em 25 ele julho já o visconde ele Itabayana tinha 
recebJclo o citado officio elo general Valclez ele 17 ele jtmho, em que lhe pedia ar
mas, etc. 1 e que então já o mesmo visconde sabia que em Lisboa se preparava mna 
C.X:peclição contra a Mach:)ira, e n'essa mesma data inculcava ao general Valdez 
Que em breve ali tocaria uma fragata brazileira (veja-se o officio elo visconde de 
It~bayana ele 26 de julho ao general Valdez) . Que em 20 e tantoe de julho, a 
CUJO tempo dev-ia já estar ·em Londres o brigaeleil'o PalharBs, que saíu ela Madeira 
em 2, a participar a declaração ela ilha e reclamar novas pr.ovielencias para a sua 
d~feza, 'Cstava prompto em Plymouth um barco de vapor para ir ao Porto, levando 
cmc~enta a sessenta officiaes, commandaclos pelo conde ele Alva (creio que o nome 
do chto barco era o Sobe?·bo), e que c4eganc1o aos diplomatas, na vespera elo dia 
em ~ue ·o dito barco devia partir para o POi·to, a noticia elos clesa.stres e perda da. 
refe~·tcb cidade; em Jogar ele o fazerem saír logo para a lVIacleira com as armas e 
~fficmes, .que tanto ali se precisavam, o mandaram ~espedir e elesalu~ar, p~rclen-

o-se assim a vantagem de poderem cheg·ar á lVIadeua, pelo menos vmte dias an
tes .ele ser atacada pela esquadra, as armas e um grande numero de offic:iaes ex
penmentaclos, o que absolutam<Jnte mudaria a situação da ilha, os seus recursos 
e a sua sorte. E nem depois d'isso se mandou algum outro barco de vapor ou al
?um navio v~lei.ro com socco1To algum para a Madeira, ou ao menos aviso ele que 
1~ Set· atacada (v que era sabiclv em Lonch·es antes ele 2 ~ ele julho, veja-se o o:ffi
CJO elo visconde Itabayana cl'esta daí.o'l. ao general Valdcz), e se esperou até 12 ele 
agosto para enviar então para ali os oito officiaes e o:fficial inferior, jtL nomeados, 
0 promessa de prvviclencias que não cumpriram . 

* 
.. Assim conclue, sem data c assignatura, a narrativa do governador, á qual acl

chclOno u alguns documentos comprovativos, que seguem com muitos outros para 
tornar mais ampla a noticia ela lucta macleirense, começando pelo convite feito 
pelos plenipotenciarios bra.zileiros. 

O:fticio 

. Ill . mo e ex. 1110 sr. - J ~í terrio chegado as noticias a v. ex. a elos cleploraveis acon
tecnnentos qú.e têem tido Jogar em Portugal contra a legitima auctoridade ele sua 
n:agestade el-rei D. Pech·o IV; e sabendo nós (que temos a honra ele sermos mi
nistros plenipotenciarios de sua magestacle na qualidade ele imperador do Brazil 
nas côrtes de Londres e Vienna) que v. ex.a é um dos mais fieis servidores elo 
:nesmo augusto senhor, apressâmos a rogar a v. ex. a que em tão :flagrante con
JUnctura haja ele dar uma prova conspícua e decisiva ela sua fideliclacle, tomanclo 
as mais promptas e energicas mccliclas para conservar essa ilha na obecliencia elo 
s~u legitimo soberano el-rei D. Pedro IV, na certeza de que o attentac1o commet
~tclo em Portug·al se ha ele mallograr, porque toclos os governos ela Em·opa sE\.o 
~uteressaclos na conservação do principio salutar ela legitimidade. E tendo v . ex . a 

Jà porfiado pela sustentação cl'cste principio, estamos bem certos de que coutinuarà 
a ter gloria ele ser um dos seus mais fervorosos defensores. 

D eus guarde a v . ex.n Londres, em 12 de maio ele 1828. - ru.mo e ex .mo sr. 
José Luci o Travassos Valdez. = Mm·quez de Rezende. = Visconde de Itabayana . 

Rela-toriol 

Senhor: - É para mim mui doloroso ter ele magua.r o magnanimo e generoso 
coração de vossa magestacle, porém o meu sagrado dever ele em tudo clesempe
nhar o meli1or que cu possa quanto for a bem ela conservação ela soberania e es
plendor do governo de 'assa magestacle c esta ilha na sua legitima obecliencia, me 

L .1 Rob este titulo é que se faz referoncia 'ás participações dirigidas a D. Pedro 'IV por José 

1 tlC!o Travasses Valclez, assim como ele «Cartasu á elo marquez ele Palmella ]Jara o mesmo so
~erauo, embora o diplomata alO'umas vezes as clesio-ne uo:f:liciosu . Conservámos a classificação 
cada pelos coordenadores elas diversas poça e sem :mittir o nosso parecer, por motiyos obvios. 
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impõe a necessidade de tomm· n. ousadia (que espc:ro da grandeza ele vossa ma
gestacle, attenta a magnitude das ci:rcumstancias, me seja desculpada) de dirigir-me 
directamente a V0S'la magestacle, em conseque11cia dos deploraveis acontecimen
tos que têem tido logar em Portugal contra a legitima auctoriclacle ela vossa mà
gestade, desde qtte sua alteza o sercnissimo senhor infante D. Miguel tomou posse 
ela regencia d' estes 1·einos no sagrado nome de vossa rnag;estad.e; e porque, real 
senhor, em tão cYitieas circumstancias talvez ~\inda genm·al algum se encontrasse, 
vou rogar à bondade ele vossa ma.gestacle, para com acerto poder saír elo ·apuro 
em, que :me vejo, e desempenhar os meus juramentos por esta ilha, que conserva
rei ú custa ele minha viela, se tnnto for necessario, que vossa magestacle se digne 
ver ou m~ncla~· ver esta minha hnmilcle representação, e fazer-me conhecer ~ sua 
real vontade, na certeza, senhor, que eu e os 1nagistraclos Ct'ella, a tropa:, a parte 
conspícua elos habitantes, e todos os outros em geml, com excepção do bispo e 
alguns portuguezes degenerados, _ estamos na :firme resolução ele morrer sim, mas 
com cligl,lidade, e de não consentirmos n'esta ilha governo que não seja o de vossa 
magestacle, ou ele sua augusta filha a senhora D. Maria II, rainha cl'estes reinos, 
nem obrarmos sem conhee:imento da Yontacle de vossa magestacle. 

Cumpre-me, pois, levm· ao alto conhecimento de vossa magestacle, que não 
obstante o muito respeito que me merece o serenissímo senhor infante D. Miguel, 
como irmão de vossa magestacle, ao qual tenlw até agora obedecido cegamente 
como regente ela monarchia, todavia desde que vi que sua alteza mandou fechar 
as camaras, e consentiu que impunemente se amotinasse o reino, e tudo tendesse 
a proclamar-se rei absoluto, postergando a carta constitucional que jurou, usur
pando os legítimos direitos ele vossa magestade e s11a augusta :filha, tratei imrne· 
cliatamente, sem comtuclo me declarar, de me precaver para obstar a um simi
lhante attentae:lo nas ilhas, que tenho a honra ele governar, pondo em pratica os 
meios tennes qne estão á minha disposição, qual o de me entender com os dignos 
e honrados magistr~dos, o eles em bargaclor corregedor José Duttrte Machado Fer
raz, e o juiz ele fóra Manuel Ferreira de Seabra ela Mota e Silva, em que tenho 
a mais plena confian~~a, e vossa magestacle seguros penhores em seus honrados ser
viços, talentos e :fiel vontade. Combinei confidencialmente cmn Hm subdito, talvez 
o mais rie.o dos. estados portnguezes, e que em nada cede em sentimentos e qua
l-idades aos antecedentes, e cuja opinião 1múto decide pela sua preponclerancia 
n'esta ilha, e quando me achava na referida situaçfto tenho felizmente o gosto ele 
receber pelo portador cl'esta uma carta elos dignos r epresentantes ele vossa mages
tade, o marquez de Rezende e o visconde de Itabayana, como seus ministros ple
nipotenciarioa, nas côrtes ele Vienna e Lomh·es, datada em 12 ele maio n'esta 
ultima ciclacle, em que fazendo-me mais honra elo que aquella que cu julgo mere
cer, pelo modo com que me tenho empenhado em cliffere1,1tes crises no ·aesempe
nbo dos mells deveres para clefenclel' os legitimas direitos da sobera-nia ele vossa 
magestacle e ele sua augusta filha, con:fidencialmeJ;tte me previnem da necessidade 
de pôr em acçUo, em conjunctura Wo flagrante, as mais promptas e energicas me
ilicla~ para conservar esta ilha na legitima obediencia de vossa magestade. , 

A vista pois elo expendiclo, e não obstante os póucos meios á minha disposi
ção, unico motivo por que ainda me conservo sem me cleclarar, afianço a vossa 
magestade que seus legítimos direitos e de sua augusta filha serão conservados 
n'esta ilha até á ultima extremidade, pois que GOnheço a :fiel disposição da maioria 
ele seus habitantes, os poucos meios que Portugal tem de poder subjugar a nossa 
fidelidade, assim como que quando precisemos auxilio todos os poderosos alliados 
de vossa magestacle se empenharão em fazer mallograr o attentado commettido em 
Portugal, que por doloroso não me atrevo a descrever, e que vossa magestacle 
poderá certificar-se pela copja junta ele tres diversas notas, cuja authenticiclacle 
n:!ianço, e pelos tres decretos de 25 ele abril, ~ e 9 de maio elo corrente anno, e 
pelas gazetas ministeriaes, que unicamente aqui iêem chegado depois da data das 
noticia que ele Inghtterra sei podem ser tr~nsmitticlas a vossa magestacle pelo mi
nistro ali resiclente. 

N'este estado de cousas vou participar min:ha r esolução ao visconde de Ita
bayana e ao marqnez ele Rezende, rogando-lhes a communicação · ele tudo q11e ·me 
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possa ser util para o justo fim a que me proponho, e mesmo que me apoiem eni 
nome ele vossa magestacle perante o-governo de sua magestade britannica, e me 
proporcionem o possível conselho e auxilio. Hei de conservar-me sem me fleclarar, 
emqnanto me for possível esperar as soberanas determinações ele vossa magestacle, 
mas_ quando as circumstancias o exijam, não vacillarei um instante em seguir o 
e~mmho. ela honra. Ent!io será forçoso mandar logo saír para essa côrté o bispo 
d e~ta. clLOcese, pois que' j á tem querido publicamente aeclamar rei absoluto o se
l'eD.lSSJmo senhm: infante D. Miguel, e para isso emprega toda a sua influencia; 
assi~n cómo farei sair alguns outros poucos discolos, e n'cstc caso parece-me con
vemente que vossa magestade auctorise a junta ele justiça aqui estabelecida, para 
que, alem ele julgar, como o faz nas causas crimes, julgue tambem provisoria
mente. nas cíveis, e me auctorise ol~ a alguem, pa~·a algum negocio ele prompta 
necessiclacle e maior alçada elo que a que me compete1 e que emtim vossa magcs
tacle se digne fazer-me conhecer a sua real vontade, que é. a minha e c1'esta ilha. 
f Desculpe vossa magestacle servir-me ele punho estranho, o que unicamente t9o por ser tão fiel como. o meu : por ser mais legível su:1 escripturação, sendo 
elta com a pressa que ex1ge a sa1cla elo paquete . 

l
- Deus guarde a preciosa viela ele vossa magestacle por muitos annos, como .o 
lavemos mister. 

~unchal, 2 de junho de 1828. = José LtGcio Travassos Valdez) governador e 
capitão general ela ilha da Madeira. 

Officio 

IlLmo e ex. 1110 sr. - Tive a honra ele receber no dia 1.0 do corrente a salutar 
commL1nicaç.ão ele v. ex. a de 12 elo passado, a que só hoje posso responder, em 
co?sequencia ele não ter saí elo d' esta ilha, desde ~ntão, navio algum para esse 
remo. Cumpre-me, pois, signi.:ficar a v·. ex.3 com. o meu eterno reconhecimento, que 
a_~bertura que v. ex. a se dignou ter commigo, posto fosse o. maior · conforto e au
lnho com que eu · podia contar para levar ao justo. fim meus projectos, comtnclo 
ella só me fez conhece~· que ernm exactas as antecipadas idéas que eu formava 
do zêlo, probidad-e e energia elos dignos representantes .ele sua magestade cl-rei o 
senhor D . Pech·o IV nas côrtes ele Vienna e Lonch-es, e que nada elles omittiriam 
P~r~ ajuclar e pôr em acção todos os meios para a conservação ele seus legítimos 
~Ir~1~os ele soberania e ele sua augusta filha n'estes reinos; e que no honrado e 
JUcltewso proceder ele v. ex.3 como ministro plenipotenciario elo mesmo angusto 
senhor, e como homem, encontrarei efficaz apoio e ·coac1juvnção, prestando-me todo 
0 possível auxilio e conselho que reclamo. 

~vista. pois elo expencliclo, elevo communicar a v. ex. a, primeiro que tuflo, que 
esta Ilha sed. conservada a todo o custo na legitima ohecliencia ele nosso ' augusto 
DlQnarcha o senhor D. Pedro IV, que pelo mesmo portador elo officio ~e v. ex. a 

de 12 elo mez passado informei cli.rectamente a sua magestacle d'esta mmha reso
lução, por meio ele um lono·o r elatorio em que declarei a sua magcstacle tuclo 
~uauto entendi podia intercs~ar-lhe, assim relativamente n. meus antecipados pro
Jectos, como ::Ís' circumstancias particulares elas ilhas que tenho a honra ele gove~·
nar, e bem asRim de tudo o mais que até ao clia 2 do corrente, em que partm 
d' este porto para· o Rio ele Janeiro o sobredito emissario por v. ex. a enviado, ti
nha chegado ao meu conhecimento sobre os desastrosos acontecimeuto·s rle Portu-
gal, ~ que eu vi não cabia no tempo serem por v. cx.a communicarlos.. · 

T1ve portanto a opportuniclacle ele remetter a sna magestacle copia elas tres 
notas inclusas, os tres decretos ele 25 ele abril, .3 e 9 ele maio proximo pa~aclo, 
e as gazetas ministeriaes ele Lisboa desde 25 rle abril até 1.3 ele mai.o . 

No referido relatorio informei i-:>·ualmente ao nosso- legitimo monarcha de que 
~n ía ~·ogar a v. ex. a a communic:ção ele tudo o que me poclesse ser util para o 
JUsto fim a que me proponho, e mesmo que me apoiasse em nome elo mes~uo an
gnsto senhor perante o governo ele sna magestade britaunica c me proporciOnasse 
0 possível conselho e auxilio. Cnmpre-me portanto solicitar ele v. ex. a tã.o pr~fi
cnos meios, assim como prcvenil-o que clescle que vi que sna alteza o se~bor m
fautc mandou fechar as camaras, e consentiu que impunemente se amotmasse o 
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reino, c tudo tcnclcssc a proclamar-se rei absoluto, postergando a carta constitu
cional qLle jurou, e usurpando os legítimos direitos ele sua magestade o senhor 
D. Pedro IV e ele sua augusta filhÇ~., tratei immediatamente, sem comtuelo me de
clarar abertamente, ele me prr,c:wer para obstar a que similhante attentaclo abran
g·esse a estas ilhas . Entendi-me para este fim com os dignos e honrados ]llagis
tl'aclos cl'esta ilha, o desembargador corregedor José Duarte Machado Ferraz e o 
juiz de fóra .Manuel Ferreira ele Seabra ela Mata e Silva, qne elo melhor grado 
'se prestaram ao meu projecto, c nos quaes tenho a mais JJlena confiança por seus 
honrados serviços e talentos, sobre que acresce a antiga e estreita amisacle que 
com elles me liga. Fiz diversas revistas militares em dias em que, debaixo ele pre
textos religiosos, o bispo cl'esta diocese promoveu abeTtamente nos campos a se
diciosa acclamação elo senhor infante D . Miguel como rei absol\lto de Portng·al. 
Estabeleci telegraphos para poder ser informado com brevidade dos pontos inte
ressantes sobre qualquer novidade. Provi as fortalezas de munições ele guerra, 
conforme os te1mes mei_os que tenho. Detalhei as poucas forças á minha disposi
ção para o caso ele SCl' preciso empregal-as1 e estou tratando ele as augmentar, 
elevando-as ao estado completo por lei, sem até agora ter designado no publico o 
motivo elos meus procedimentos, visto que estes clepencl<:Jm ela minha auctoridacle, 
c nem o bem elo serviço c a prudencia exigiam alguma declaração, para não pro
vocar mecliclas de Portugal. 

Tratei clesclc o começo do meu projecto com o hom·aclo co.nsul de sua mag·es
tade britannica n' esta ilha, mr. Veitch1 sobre o modo de conseguir clú g·ovcrno 
br~t·annico a vinda de algnm navio· de guerra para este porto, debaixo elo p~·etexto 
de proteger as propriedades inglezas, assegurando elle ao seu g·overno, que em · 
quanto en poclcsse lhe prestaria inteira protecção1 c fazendo-lhe entender que as 
minhas intenções são as que tenho exposto, e que desejava merecer ao governo ele 
sua rnagestacle britannica, como :fiel alliado de sua magestacle ficlelissima o senhor 
D. Pedro IV 1 que me proporcionasse o possível auxilio para manter o meu pr~jecto, 
e até, se tanto meieccsse1 o seu conselho sobre o mo.do de obrar; parecendo-me 
que o mais conveniente cr~ não me declarar emquanto as circumstancias o não 
exigirem.· De tudo isto o referido consul deu confidencial conhecimento ao seu mi
nisteriQ em o:fficios ele 12 e 15 ele maio, como v. ex.a poderá certificm·-se, sendo 
certo qne até agora nenhum resultado tem chegado ao conhecimento cl'elle ou meu. 

N'estas circumstancias estava quando noticias particulares, confusamente che
gadas ele Portugal, annnnciaram que no Porto tinha havido o rompimento a favor 
elos legítimos direitos elo senhor D. Peeh·o IV, "e -persuadido ele que a declaração 
el'esta ilha podeTia ajmlar tão justa causa, julguei que era chegado o momento de 
pô~· em pratica meus projectos, e que era esta a occasião O}Jportuna ele mais elia 
menos dia romper o meu silencio, pois que só em caso ele necessiclaclc o faria, se
gundo tinha dito a sua magcstacle o senhor D. Pedro IV, na respeitosa comn1U
nicaçao que lhe fiz. 

Para este fim tenho tudo disposto, comprehenclenclo os papeis necessarios, o 
que hlclo farei saber a v. ex .a em occasião opportuna; e nada me era ngora mais 
precü:o para obstar a qualquer revez elo que obter quanto antes mil armamentos 
e corrcames completos para infanteria., que nfio poclem custar menos ele 8:000~000 
ou 10:000~000 réis, e que ahi se poeliam facilmente obter se o thesouro cl'esta 
ilha agora poclcsse so:ffrer essa clespeza a par ele tantas outras extraorclinarias a 
que a sua clefeza vae obrigar; mas que poderiam comprar-se a pequenos pagamen
tos ele futm·9~ ou a cargo elo governo ele Portugal; e v. cx.a me obrigar~ muito 
dizendo-me até que ponto poderei contar com a cooperação ele v. ex.(! sobre tão 
interessante e inclispcnsavel recurso . Nada mais tenho por agora a acrescentar, 
certo ele que v . ex. a não omittirá causa algtv:na que n'estas cirClnnstancias me 
possa convir, a bem elo serviço ele sua magestaele o senhor D . Pcch·o IV. 

Deus guarde a v . ex.a Funchal, ilha da l\1acleira1 em 17 de junho ele 1828. 
TI1.1110 c ex. 010 sr. visconcln ele Itabayana, ministro plenipotenciario ele sua magcs
tadc o im1Jcrador elo Brazil e r ei ele Portugal1~a côrte ele Londres. =José Lttcio 
T1·avassos Valdez; 1• · 

1 Na mesma conformidade, mutatis mutetncNs, ao rnarqucz de Rezende. 
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Circular 

l . Havendo-se pronunciado n'esta cidade elo Funchal e em toda n. ilha cb JYia
c.etra, por um modo heroico e solemnc, a fidelidade portugueza para com seu legi
tuno monar<:ha o senhor D. Pedro IV, parn. com a rainha a senhorn. D. lVIaria I1 e 
:para com a carta constitucional c1a monn.rchia portngueza : cumpre que v. m.cês, 
Jlluta.uclo-se immecliatamente em c amara cxtraorcliuaria, façam publicar as inclusas 
proclamaçues e manifesto, e determinem outrosim que por uma noite se illuminem 
0~ paços d'esse concelho, convidando todos os habitantes ela viUa e clistricto a que 
cleem a mesma clemonstrac;ão elo seu reg:osijo e pm·os sentimentos ele patriotismo 
e lealdade. . · 
. Deus guarde a v . m.cês Palacio elo governo, 22 ele junho ele 1828. = José Úb

~!0 'P·avassos Valclez. = Srs. juiz presidente, vereadores e procuradores ela comarca 
Cta 1lha ele Porto Santo 1. 

Aviso 

Remetto a v . s. a as inclusas procl~mações e manifesto, para que v . s. 3 1 sem 
petcll'l: ele tempo, lhes dê a competente publiciclacle, e fazendo para esse fim r eunir 
0 ma10r numero ele praças que for possivel elo regimento do seu col11IDanc1o (em 
Santa Cruz ou :Machico dentro de oito ou dez horas) e, fazenclo-as formar, expli
cat-l~es a magnitude ela cleliberaçrio que tomámos, passando v. s. a n'essa mesma 
occa~ü'io as çompeten.tes ordens para que nas outras villas e capitaes elas mais çom
pamhtas c1'esse regimento se pratique o mesmo, para o que remetto os necessarios 
e:ccmplares. Ordeno outrosim · a v . s. a que de ora em diante me participe imme
diatamcnte qualquer occoi-rencia que, em sentido politico, haja no seu regimento, 
fazendo logo prender qualquer incli vi duo que, ou por mal intencionado ou por igno
ra~te, ponha em cluvida sua licleliclacle para com o senhor D . Pech·o IV, legitimo 
re1 ele Portugal, para com a senhora D . :Maria II e para com a carta constitucio
nal da monarehia portugucza. 
T. Deus guarcle a v . s. ~l Palacio elo governo, 22 ele junho de 1828 = José Lucio 

?'avassos Valclez. =DI. mo sr .. coronel elo regimento ele milícias ele S. Vicente 2• 

Proclama~fto 

Habitantes ela ilha da Madeira. Nobre porçlto ela família portugueza!- Em
qu~nto o desditoso Portugal tem soffriclo os males da ana.rchia., e da mais violenta 
osc!lh9ão, tenho-vos mantido em profunda paz e socego, cumprindo assim um 
dever sagrado; lVIas o primeiro e o mais respeitavel ele meus deveres é a ficleli
claclc ao 1•ei lcgitin1o . 

lVIadeirenses! E j ~í notorio que uma facção sanguinaria e ambiciosa, rodeando 
11111 pl'incipe j oven, o senhor infante D. Miguel, o tem seduzido e a!Tastaclo a 
Ponto ele usurpar a corôa de seu proprio irmão e rei legitimo. Pelo direito ela na
tt~~·eza e pelo direito 1mblico nacional a corôa lusitana pertence ao filho primoge
~lto ele nossos ínonarchas . O primogenito é o senhor D. Pedro IV; as nações o 
lecouJ:.eceram legitimo rei de Portugal; os portuguezes U1e jmaram fidelidade; e 
~o peito ele cada um cl'elles se lhe ergueu um altar, quando pela sua ~lta sabedo
lta ~ magnanimidade decretou a carta constitucional ela monarchia portugueza, 
q
1
11e J1U'<.Ímos raanter e guardar, e que firmou para sempre nossa ventura e liber

e acle . 
. Macleirenses ! Eu professo a honra. Enviado a governar-vos em nome ele nosso" 

augusto monarcha o senhor D. Peclro IV, não posso reconhecer outro soberano 
sem I?anchar-me com o labén ele traidor; e· a minha espada, tantas vezes cles
:,:nbamhacb em clefeza elo legitimo monarcha, só me caíní elas mãos quando por 
ao bella causa perder a vida, ficando s~tl,ra a honra. · 

Habitantes da ilha da Madeira! Segui meu nobre exemplo . Conhecei vossos 

C lb
1 ldenticas para as camaras das villas de Santa Cruz, Machico S. Viccntl', Ponta do Sol c 

a eta. 
João Lieio de Lagos ele Teixeira e Vilhcna. 
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proprios r ecm·sos e singular posição. Duzentas leguas elo grande ocea,no nos se
par am de Portugal. Não r eceieis que {L força vos obriguem ao pmj urio e á traição. 

· Collocaclos sobre estes alterosos r ocheclos, c pelas medidas que ele antemão t\3-
nho tomado, rebateremos toda c qualquer tentativa; c nem a traição teria forças 
prn:a su~jugar- nos, nem haveria por tuguez que se atrevesse contra um soldado do 
grande Pedro IV. N?to reciei:; ! Minha cabeça sómente responderia por todos, 
qnanclo um fado adver so nos {-i zessc succumbir e tl'iumphar a perficlia . Eu t omo 
sobre mim toda a r esponsabiliclac1e ; mas adver ti que este meu sacrificio exige ele 
vós a rna.is rígida rcciprociclacle, c ella consistirá em uma severa obedicncia. ' 

H omados macleirenses ! Não ha virtl~de que eu de vós não espere; ! Mas se al
g um degener ado portuguez ele entre nós ousar manchar · se com· a t rui ção, ou fal
tar á obodi cnci::~, tão neccssaria em nossa heroiea r esolução, j uro pur minha honra 
que militarmente e sem alguma dilação expiará com a vi cl::~, tão negro crime. 

lVIaclcircnses ! Corramos ás armas. Sirva-nos ele incentivo a heroica rcsoluçrLo 
do exercito em P ortugal. Defendamos nosso legitimo r ei, nossa patria c liberdades . 
Confiança no vosso general e nos outros depositar ias elo poder. 

Viva o senhor D . Pedro IV, nosso legitimo monarcha. Viva a rainha a se
nhom D. Maria II. Viva a carta constitucional ela mour.r chia portugucza. 

Pabcio elo governo na cidade elo F1mchr.I, ilha da Mr.cleira, 22 ele j unho de 
1828. = J osé Lucia Tmvassos Valdez~ governador c cap itão general. 

P1•oclama~ão 

Soldados madeir enses . Camarr.das !-Vossa particular situação vos tem pr ivado 
ele mostrar vosso valor nos campos ele Mar te , mas em peitos portuguczes, m peí· 
tos como os vossos, aonde mora a hom a c a fidcliclacl e, ele que tenho sobejas 
provas, existe necessariamente o valor . 

Soldados ! É chegada a occasião . Nosso legitimo rei, o senhor D . P cch·o IV, 
atnl.içoaclc. c indignamente privado ela cor ôa ele Portugal q LlC lhe pertence pelo 
clináto, pela fieleliclade ele seus subclitos e pelo consenso univer sal elas nações, 
exige ele n<Ís o desempenho ele nossos sagrados deveres . Guardemos pm·a o grande 
Pedro I V esta formosa ilha, estn. preciosa pecha ela corôa lusitana. L embremo-nos 
ele nossos j Llr amcntos . D efendamos a patria ele uma usurpaçàc>. SusteutemrJs as li
berdades gcucros\l.mente outorgadas pelo nosso legitimo monarcha. V ouçamos para 
gloria sua c nossa, ou morramos j tmto elas suas bandeiras . 

Camaradas ! Tenho sempre combatido pelo rei. legitimo, pela patria e pela li
berdade, e os meus esforços não têem sido b aldados . A victoria nos será fi el 
quanclo vamos defender os mesmos sagrarlos objcctos. T no nobre rc::solu~. 1to é c1i
cta c1a pela honra e pelo dever. '111to nobre r esoluyão está já acloptacla pelo valo
r oso exercito em Portugal. 

Soldados elo r eg-imento ele artilheria n.0 2, progredi na honrada conducta que 
constantemente haveis sustentado n' esta província, que vos contempla como ver
dadeiros irmãos . Nossos inter esses são communs : n acla receiemos . Ha ele o mundo 
applanclir nossa her oica empr eza . A ficleliclacle é a estrada ela g·loria. Çamaraclas ! 
Subordinação aos vossos chefes, confiança no vosso general, que saberá apreciar . 
e premiar vossas virtudes . 

Viva o senhor D . Pedro IV, nosso legitimo monarcha. Viva a r ::t.inha a se
nhora D. Maria li. Viva a car ta constitucional ela monar chia portugueza . 

Palacio elo governo na ciclacle do Ftmchal, ilha ela Madeira, 22 ele junho ele 
1828. =José Dt.wio T1·avassos Valdez~ governaclor e capi.tão general. . 

~.I:an.ifes-to 

Se as desgraças ela nação portugueza n ão fo ssem tão geralmente sabidas, eu 
deveria. offereeer á ilha ela Madeira, a todos os pOTtuguezc.· e a todas as nações ela 
terra um extensíssimo quadro uc horrores, no qual se leriam em medonhos cara
cteres mil jnstificaclos motivos uo nobre proj ecto que ha muito tem po concebi, e 
que agora acabo de pôr em pratica. Bastam-me, porém, mui poucos períodos, baB-
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tam-me mui poucos factos dos muitos que em curto csr aço ele tempo offerece a 
nossa historia . . 

Um rei legitimo, o magnanimo senhor D. Perlro IV, subindo ao throno augusto 
ele seus maiores, e reconhecendo as necessidades do paiz, que o vir a nascer, ge
nerosa c espontaneamente lhe offereceu um monumento ele sua alta sabedoria, a 
c.arta constitucional ela monarchia portugueza; e se o monarcha não ti v esse outros 
t.ltulos para se fazer ama:r ele seus povos, bastaria tão nobre offerta, acccita e ju
lacla c?m um enthnsíasmo ele que não ha memoria nos fastos das nações . 

Fot então que homens degenerados e indignos elo nome portuguez, a quem 
aff:r~ntava o esplendor da verdade, e o futmo e risonho quadro ela ventura ela sua 
patn a , ousaram rebellar-sc contra seu rei e contra a carta. A ficlelielacle e o valor 
bor:uguez lhes reprimiu ~ aucl acia i. e nos campos d~ Bragança, nas montanhas ele 

01nchc, e nos clesfilacl01ros do Mmho con eu em .JOrros ·seu p er:f:iclo sangue; le
vabnt~nclo-se assim um beroi co monumento à gloria elo monarcba e á honra dos 

• 
811 clttos. Ah ! se não excedo os l imites ela modestia, quanto me não lisonj eia a 
parte que me coube em tão nobres trabalhos! Que agradaveis me não são as re
cordações dos perigos que corri por uma causa trto bella ! Foi vencida a r cbclliã0 ; 
~ 0 ~0~1 stru, não poclendo encarar o esplendor elas armas p01:tuguezas, r ecorreu 
a :pcrfic1Ja, sonhou r cpublicas, c perturbou os ultimas dias elo governo da augusta 
pnuccza, que r egia o reino, e que fôra testemunha elo amor e da fidelidade por
tugueza para com . o seu r ei . Sobresaltou-se de novo o coração elos portuguezcs . 
honrados e fieis; houve quem então desejasse a vinda elo serenissimo senhor in
fa~te D. Miguel, para , na conformidade ela carta constitucional , r eger a monar
chia em nome de seu augusto irmão o senhor D. P eclro IV, para sotenar por uma 
vez a hyclra ela. rebeldia, e para se começarem a r ecolher as vantagens da carta, 
~té que o anjo celestial dos portuguezes, a querida e mimosa filha do gTancle Pe
. ro IV, tocasse a idade em que como rainha fizesse a ventura da nação, de quem 
Já faz as delicias. 

lvra~ograclas esperanças ! Ministros corrompidos, lisonjeando as paix ões elo jo
fun prmcipe, usurpando-lhe o sce})tro e deixando-lhe a corôa, conseguiram fazer-

e esquecer seus tremendos deveres e jtuamentos . Rodeado pelos inimigos da 
sua gloria c ela ventu ra da nação, o sercnissimo senhor infante em todos os actos 
elo governo cómeçou de apparecer como fautor ela rebeldia, que j tí sem r ebnço, e 
completamente desmascarada, se achava em campo. As côrtes. foram dissolvidas hrn ao menos mu leve pretc+to. A legitimidade elo grande rei o senhor D. Pe
c ·o IV já não foi sómente posta em duvida, mas appareccu combatida por escri
ptores venaes, corrompiclos e assalariados por um ministerio pedido . A anarchia 
fundou o seu imperio. O valoroso exercito poriuguez foi privado de seus extre
ma~os campeões, d'aquelles que em uma. guerra ele sete annos salvaram a corôa 
lusitana ela usurpaç.ão estrangeira e á custa ele seu sangue illu:tr aram para sem
pre as armas portuguczas. Deu-se-lhes ~ em logar ele militares aguerridos, homens 
marcados com o ferrete da r ebelliüo, e de quem só poderia esperar-se a fraqueza 
; a cobardia ; deslocaram-se todos os depositarias elo poder para serem substitui
c os por homens imbecis e sem nome ; a cleportação foi ainda um pequeno mal; 
as masmonas, e os carceres os mais immnndos e mal sãos, encheram-se ele portu
guezes honrados, emquanto a escoria da nação pelas ruas da côrte, das cidades, 
e c~as villas elo reino, brindou o regente com o titulo de rei absoluto ! e com o 

0au, sacrílego an oj o votou mon as a seu legitimo rei o senhor D . P edro IV . . . 
ostumado a encarar os per igos e a morte nos campos ela h onra em clefeza do 

meu r ei, da minha patria, e de suas liberdades, sinto pela primeira vez apertar
; e-nle o coração, e gelar-se-me o sangue nas veias pelo horror de tão funcreo qua
c l'o! Oh! não é possivel que um principe portug·uez fosse levaclo sem manifesta 
coacção a ::tpoiar e promove.r tantas clesgTa~'as sobre mua nação fiel, que n'elle 
res 't ~ > pe1 a o sang ue ele seus monarchas ! 
. ~Ájncla os males ela patria não tinham tocado o ultimo grau de exacerbação ; 

~lllcla as camara.s das cidades e villas elo r eino, por medo ou p_o:· corrt~}Jção, não 
D nbam formalm ente arranca~lo o . sceptro das mll.os de seu l egttn:~:l.O rm o. senhor 

· Pedro IV, quando en pro.Jecte1 salvar da percbção e da rebeldta esta 1lha fcn·-
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mosa, cujos destinos e governo me tinham sido confiados. E sperançado na honra 
dos habitantes ela :Madeira, na sua fidelidade para com o monarcha legitimo, e no 
seu affecto ás instituições constitncionaes , contando com a firmeza ele caracter~ 
com a h onra c com os esforços dos ministros d' esta bella provi11cia i facil me fo1 

conceber que poderia conscn ral-a em paz, c salva do bbén da traição e ela r e
beldia, até qne o malfadado Portugal tocasse o ultimo degrau ela sua. desgraça, e 
me fosse então forçoso declarar meus projcctos . _Foram perfeitamente coroadas 
m inhas esperanças i foram sempre aqui baldados os esforços ele alglms poucos por
tuguczes dcgcnernclos i e se não fosse o mal entendido favor e protecção, que al
guns ministros ela santa religião que professf•mos, por erro ele entendimento ou ele 
vontade deram a estes poucos desgraçados e obscuros demagogos, a ilha ela lVb
eleira t eria sido o unico solo portugnez onde não t ivessem germinado as sementes 
ela rebellião. 

Tal era minha nobre resolução, qne mui r espeitosamente levei em tempo com
petente ao soberano conhecimento elo grande rei o senhor D . Peelro IV. T al era 
o proj ecto que acabo ele r ealisar, agora que a oppressão em Portugal chegou a 
ponto ele até se vedar a fuga aos homens honrados, que não querem manchar-se 
tomanclo parte na rebellião i e agora que o exercito portuguez, jú cansado ele tan· 
tos horrores e desgraças, acaba ele declarar-se o r es taurador elo socego ela nação, 
o defensor elos direitos ele seu legitimo mouarcha o senhor D. Pedro IV, e o mo
delo e assombro ela ficleliclacle. 

Possam meus justificados esforços coadjuvar a her oica em preza elo exercito 
portuguez! Possa a fidelidade ela ilha ela Madeira accencler-lhe ainda mais, se é 
possível, nos honrados peitos o fogo ela lealdade ao rei c á carta! Possa em breve 
o desditoso Portugal, já livre elos horrores ela guerra civil, estender ele novo pa
cíficos braços á Mac1eira1 a esta flor elo oceano, modelo ela ficleliclacle ! Possa :final
mente esta minha franca exposição agradar ao monan.:ha, qnc aclorâmos, excitar 
e desenvolver a syropathia de seus ministros plenipotenciarios na Europa e elos 
grandes e poclerosos alliaclos ela nação portugueza, que p01; certo não consentirão 
que murche em flor tão nobre es forço a favor do salutar principio ela legitimiclaclc, 
a favor elo magnanimo rei o senhor D . Peeh·o IV, e a favor elas liberdades que 
elle generosamente outorgou aos portuguezes. 

Palacio do governo na cidade elo Fnnchal, ilha ela l\'Iadeira, 22 ele junho elo 
1828. =José Luc.io T?-ctvctssos TTaldez, governador e capitão g·eneral. 

Officio 

Ill.mo e rev. 010 sr. - Certo elo zêlo, :fidelidade e honrados sentimentos ele v. s.a 
e ela corporaçfio a que preside, apresso-me a enviar a v. s.n. as inclusas procla
mações e manifesto, em que extensamente v. s.n. verá provados os justos motivos 
da nobre resolução que tom·~ímos i sobre o que v. s.a. e essa corporação, estou bem 
certo, se apressarão a dar as demonstrações ele r egosijo publico que a magnitude 
elas cit'CU)nstancias r equer em . 

Deus guarde a v. s.a. Palacio elo governo, 22 ele junho ele 1828. -=José L?.tcio 
Travassos TTctldez.=lll.mo e r ev.'"0 sr . cleão1 presidente elo cabido ela sé elo Ftm
chal. 

Aviso 

Havenclo-se pronunciado n'esta cidade cln Funchal ê em toda a ilha ela Ma
deira, por um modo heroico e solemn e, a ficleliclacle portugueza para com seu le
gitimo monarcha o senhor D. Pedro IV, para com a rainha a senhora D. Maria II 
e para com a carta constitucional ela monarchia portugueza : cumpre que v . s.a. 
faça publicar na frente do corpo militar d' essa ilha as inclusas proclamações c ma
nifesto, e embancleirar e salvar as praças por um "elia, em demonstração elo· pu
b1ico regosijo por tão plausível motivo . 

Deus guarde a v . s. a Palacio elo governo, 22 ele junho ele 18:d8 . = José L1tm:o 
T1·avassos Valdez. = Su. brigadeiro governador ela ilha ele Porto Santo. 
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. O moclo explícito e leal com que Ós habitantes d'esta ilha acabam ele reiterar 
seus votos ele fidelidade para com o nosso legitimo monarcha o senhor D. P e
dro IV, para .com a senhora rainha D. Maria II e para com a carta constitucional 
ela_ monarehia portug ueza, exige as mais positivas providencias para que de ma
nemt alguma sej a alterado o socego ela província, ou seja ele alguma fôrma o:ffus
ca~la a lealclàcle ele seus habitantes : é por isso que ele novo r ecommenclo a v. m. cê 

a 1J?:Uec1iata participação a este governo de qualquer occorrencia que em sentido 
polttwo appare~.a no seu clistricto, sem que o cumprimento cl'este dever o isente 
~e enviar iguaes participações ao clesúnbargaclor corregedor ela comarca, inten 
cente geral ela policia. Hecommenclo outrosim a v . m .ca que quando (contra. a 
1~pe?taçã0 ele todos os bons portugüezes) aconteça que algum inclivicluo cl'esse 
c Jstncto, por ignorante ou por · mal intencionado, clirecta ou indirectamente se 
mostre clesa:ffeiçoaclo aos sagrados e respeitaveis objectos do amor e ele fidelidade 
vortng:1eza, OU no mesmo sentido attente contra a paz e segurança publica, ·O faça 
Imme~lwtamente prender e remetter ás cadeias cl' esta qiclacle, para ser processado 
e pun1clo conforme as leis. · 

. Deus guarde a v. m ."n Palacio elo govemo, 22 ele junho ele 1828 . =José Ü6 -
~w 'Ptavassos Valdez, governaclor e capitão general. = Sr. juiz ele fóra da cidade 
CtO Fnnchal i 

Edital· 

O dr . Manuel F erreira ele Seabra ela 1\fota e Silva, juiz de fóra elo civel, crime e · 
orphãos n' esta cidade elo Funchal e seu districto, deputado das juntas ela fa
zenda publica, do ):laço e ela justiça, presidente do senacl~ ela camara, juiz elos 
direitos r eaes e aguas com a lçada em toda esta ilha ela Madeira e na ele Porto 
Santo, auditor ela gente ele guerra, por sua magestacle fidelíssima o senhor 
D. P edro IV. 

Faço saber que, sendo obj ecto ela mais saudavel legislação e a mais r espeita
vel citas attribuições ela justiça o manter em todo o tempo o socego e harmo11ia 
entre os cidadãos; agora que tiveram logar os acontecimentos elo dia ele hoje, e 
em que por um modo heroico e o mais honroso para esta ilha e para toda a nação 
8~ _manifestou sua acrisolada lealdade para com o senhor D. Pedro IV, nosso le
gitJ_mo soberano, e a:ffecto ::'L carta constitucional da monarchia portngueza, convem 
111a1s que nunca a manutenção do mesmo socego e harmonia. · 

. Recommenclo, . portanto, a toe} os os habitantes d'esta cidade e seu districto a 
lllats severa observancia a·e seus deveres, abstendo-se ele personalidades e de pro
ce~limentos ele facto, que se não ajustam ele modo algum com o e:::pirito elas insti
tntções con.stitucionaes, com a generosidade elo ciclaclào bem educado e r espeitaclor 
das leis e elos costumes. A nobre conclucta dos habitantes da ilha ela Madeira pa
rece afiançar-me que individuo algum se permittirá qualquer excesso que ª's leis 
reprovem; quando, porém, o contrario aconteça, será infallivelmente processado 
6 Pllnido com toda a severidade das leis. 

E para ' qne chegue á noticia de todos, mandei passar o presente , eclital, que 
será affixaclo em todos os Jogares publicos e elo costume. 
d J!unchal, 22 ele junho ele 182t5. = JJ!lanuel João ele F?·eitas, escrivão do juizo 
° Clvel e crime, o escrevi. = Mamwl Fe?·Teint ele Seab?·a da JJI[ota e Silvc6. 

Officio 

IU.mo e ex. mo sr . - Accusando nós a recepção elo oflicio, manifesto e procla
mações ele v . ex .a, enviadas na data de hoj e, e hoj e mesmo r ecebidas, nos damos 
pressa a communicar a v. ex. 3 que, lisonj eancl0-nos tão nobre e heroica resoluçã.o, 
da qual nós mesmos fomos os pregoeiros, muito lhe agáclecemos o cuidado e eles
velo com que prestes acode em nosso favor e ajuda para r epellinnos a u surpação . 

1 Na mesma conformidade, mutat·is mutandis, a todos os c~pitã,es mores c jui7. CS Ol!dinarios. 
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annunciada, que portuguezes indignos d 'este nome têem pos to em pratica para 
menoscabar a heroica nação, suscitando a anarchia e agitando o facho da cliscor
dia. Porém balebelos esforços serão os seus, pois que os dignos portugtlezes não 
toleram tão infame labén, nem em seus peitos tem morada a perficlia, nem o per· 
juno . 

A ficleliclade, o amor e a obediencia que professftmos ao nosso augusto e le
gitimo r ei o senhor D. Pedro IV, á rainha a senhora D. lVIaria II e {L carta; con
stitllCional ela monarchia portugneza será sempre o timbre do _nosso caracter fil'me 

- e inabalavel; c esctlclaclos dos auspícios ele v . ex. a, com que tão sabiamente nos 
O'Overna, nada podemos rcceiar. Digne-se v. ex .a honrar-nos com accepção cb 
~ossa humilde mas sincera protestação e· elo nosso indelevel r econhecimento. 

D eus gnarcle a v. ex. a por dilatados annos, como nós e toda a ilha l1avemos 
mister . Vi lla de Santa Cruz, em camara extraordinaria, aos 22 ele junho ele 1828.
Ill. mo e ex. mo sr . José Lu cio Travassos V aldez, governador e capitão general el1 este 
estado . = O juiz vereador, Ezequiel JJ1oniz D1·wnmond ilfenezes = Romão A[Josti
nho il1oniz Bettenc01wt = Se1'[JÍO Attf}ttsto de B ettencou1·t. 

Por-taria 

H avendo-se declarado n'esta ilha, no dia 22 do corrente, publica e solemnc
mente, írrita, criminosa e ele nenhum effeito, a regencía da monarchia portng ueza, 
que debaixo dos mais sagrados títulos e direitos havia sido cr eada por sua magcs
tadc o senhor D . Pedro IV, nosso legitimo monarcha, na pes~:;oa elo serenissimo 
senhor infante D. 1\'Ggtlel, em 11asão de um ministerio corrompiclo, pondo em coac
ção o joven príncipe, e haver postergado inteiramente o p oder que lhe fôra con
cedido pelo legitimo monarcha, pretenclendo-se usurpar-lhe a corôa e seus legíti
mos direitos ue soberania e de sua augusta filha a senhora D. Maria II; e senclo 
ele absoluta n ecessiclaele prover-se immceliatamente ás formulas legaes ele trata
mento · que se elevem empregar em todos os actos ele exercício do governo, visto 
que unicamente estas ilhas reconhecem a soberana auctoriclade d'el!as em slta ma
gestacle o senhoT D . Pedro IV, emquanto se não estabelecem as devidas relações 
com a regencia ele Portug·al, Cl·eacla na cieb.cle do Porto, ou até á r egia declara
ção ele sua magestade : determino que os alvarás, cartas patentes e quaesquer ou
tros diplomas e títulos se e:x;peçam em nome expresso ele el-rei pela maneira se
guinte : ccD . Pedro IV, rei de Portugal c Algarves e seus elominiosll . As snpplicas, 
officios e mais papeis que forem dirigidos a el-rei ou immecliatamente, ou pelos 
tribunaes e repartições que por lei ou antigo costume têcm tratamento r eal, prin
cipiarão pela fórma seguinte : <<Senhor». A clireyção externa será cc A el-rci >>. To
dos os officios serão expeclidos em scrYiço ele el-rei. O que assim se exccntará 
nas diversas r epartições cl'estas ilhas . 

Palacio do governo na cidade elo Funchal, ilha da lVIacleira, 23 de junho de 
1828. =José Lucia 'flravassos Valdez~ governador e ca.pitão gcne:ral. 

Relatorio · 

Senhor:-Depois ela respeito.sa exposição · que ti~e a honra de levar ao alto 
conhecimento de vossa magestacle em data ele 2 elo corrente, de que agora r e· 
metto segunda via, os acontecimentos ela cidade elo Porto, ele que yossa mages
tade será miuelamente informaclo pelo marquez de Palmella por via elo l)Ortaclor, 
c as circumstancias particulares cl'esta ilha me obrigaram a pôr em pratica o pro
j ecto que cu tinha concebielo e Cl~o r esultaclo imaginei qtle muito poderia aj udar a 
causa ele Portugal. 

No elia de h ontem p elo meio dia, n' esta cidade e em toda a ilha , fiz conhecer 
publicamente, com a solemnidacle que convinha á magnitude elo objecto, a reso
lução em que estava ele conservar illesa a :fidelidade para com vossa magestade, 
no-so legitimo soberano. Fazendo juntar a tropa ela guarnição d'csta cidade no 
largo da Cathedl'al, jnnto aos paços do concelho, estanc1o presentes os ministros~ 
a camara ~ immenso concurso , em que entravam as pessoas mais conspícuas, h 
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na presença de todos o manifesto e pToclamações, que tenho a honra ele pôr nas 
i'egtas mãos de vossa magestade, cumprindo-me acrescentar que nach pócle igu~-
ar o enthusiasmo cl'estes povos . Tenho recebido a maior assistencia no desempé
~h.? d'esta minha tarefa dos ·dois ministros, corregedor e juiz ele fóra, do briga
c en·o. Antonio Rebello Falhares, elo major do r1.ml corpo de engenheiros J eronymo 
Mar~u~.s .Salgado, e do tenente coronel ele milícias de S. Vicente, Filippe Joaquim 
tccJawh, que serve como meu ajudante ele ordens, pessoas da minha maior CQn-

an?a e que em •todo o exito feliz ou desastroso protestam ser meus fi.dos compa
~hen·os no serviço ele vossa ·magestade, auimando-me por esse motivo a interce

er por elles perante vossa magestade. 
. A brevidade com que sie o paquete me não dá tempo ele relatar a vossa ma-

1estacle circumstanciadamente tudo o que se passou n'esta ilha no memoravel d ia 
~ eb hont.em1 e menos ainda os meios ele que tenho lançado mão para sustentar a 

0 erama ele vossa magestaele e sua augusta filha a senhora D . Maria li, bem 
como a carta constitucional por vossa magestfl,cle tão generosamente outorgada, 
0_l~ os r?cursos que tenho á minha disposição, o que tudo farei na primeira occa
~~ao . L1mit~ -me, portan:o , a certificar a vossa. m,ages~a~le que t enho posto en~ pra
f,tca para tao grande c JUSto :fim toda a energia e actlv1dade que cabe em mmhas 
,~rças, e que em 17 do corrente informei miudamente o marquez ele Rezende e o 
l'rsc~nde ele Itabayana de tudo o que me pareceu ser conveniente, e lheg pedi o 
possrvel auxilio e conselho . · 

Deus guarde a preciosa viela de vossa mag-estacle por muitos annos, como h~-
vemos mister. , 

Funcbal, ilha da Madeira, em 23 ele junho ele 1828. = José Lucia T1·awssos 
T7aldez, governador e capitão general elas ilhas ela Madeira e Porto Santo 1. 

O.ft'icio 

l III.mo e ex_mo sr. -Em cumprimento ~t res1)eitavel ordem ele v . ex .a em data 
c e ~2 do corrente, c r ecebida na tarde elo mesmo dia, convoquei todos os officiaes 
~e so ~dac~os elo met~ comJ?anclo, e no dia ?-+, nao me sendo possível antes em at
. nç~o a grande distanCia de suas moracltas, formando-os em quadro na frente ela 
1~r~ra parochia.l da freguezi11 do Caniço, pouco antes ela missa conventnal, lhes lí 
~s nas proclamações e manifesto que v . ex. a foi servido envia1·-me, dando no fim 
fi e. cada proclamação e do manifesto os devidos vivas aos mais cáros objectos dos 

eiS e leaes portuguezes; e é com a maior satisfação que tenho a communicar a 
" · ex. a que todos os vi v as foram corresponcliclos por os meus offici aes e solclados 
001

ll o maior enthusiasmo possível. Firme nos nossos juramentos, v . ex.a pócle 
contar com a resolução ele todos os meus officiaes, que commigo estão promptos 
a derramar o seu sangue na nobre clefeza ela leg-itimidade do melhor e mais ge~ 
;reroso elos soberanos, o senhor D. Pedro IV, ele sua .augusta filha, o anjo tutelar 
fi a monarchia portugueza a senhora D. Maria II, e ela carta constitucional. Con
cl aclos e.n: um heroe que tão multiplicadas vezes tem exposto a sua vida na clcfeza 
0~ legrtnnos soberanos de Portugal e na elas institu.ições liberaes ela sua nação, 

na a menos ,podíamos esperar, e por isso, senhor, os fieis amantes do legitimo rei 
~·senhor D. Pedro IV, divisando em v. ex.3 a nobre resolução que pretendia pra
stcar, cl~~cansavam confiados que no seu digno e valoroso chefe tinham o defensor elo 
ne~ legitimo rei, ela carta constitucional c ele suas vidas e bens, que ele outra ma-

Ctra seriam tristes victimas elos sanguinarios e ambiciosos traiclore~ ao rei e it nação 
I . , 

,,1~~~.aqui a resposta expedida da côrte do Bl'azil; . 
que L e ex.'"" sr.-De ordem de sua magestacle ú JID}JOrador meu augustq amo d1go a v. ex .• 
vaud 0 mesmo senhor viu os officios que v. ex.• lhe dirigiu em data ele 2 c 23 de junho; c lou
irref? sua .mag:cstacle tudo que v . ex .• tem praticado em clefeza ela carta constitucional c dos 
sua ragaveJs direitos ele sou legitimo soberar1o, me ordena lhe participe quo na companhia de 
mes magestaele :fielelissima a seuhcra D. Maria JI foi o marquez ele Barbacena auctorisaclo pelo 
~ a:Jgu~to senho1· par:"~ tratar c ~n.z~r todos os ru·t·ru?.iamentos relativos ao reino. de Portugal. 

Valdez Piovetto esta oc<:as1ao p~ra s1gm?car que sou, .1li."'0 e ex."'" sr .. J osé Lt~mo Travas_sos 
27 de. 11 De v. ex.• mm atterrowso sernclor. = F-ranc~sco Gomes da S1lva. =RIO de Janell'o, 

· JU 10 de 1828 . ., 
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D eus guarÇI.e a v. ex .a por dilatados annos . Quar tel elo clistricto elo Caniço, 24 
de junho de 1828. - 111. 1110 e ex .1110 sr . José Lucio T ravasses Valclez. = l~·ancisoo 
de C'ast1·o D1·ummoncl, major commancl::mte. 

Oflicio 

Ill. mo sr. ~A mudança política que puz em pratica , no dia 22 do corrente, 
subtrahindo as ilhas, que tenho a honra ele governar , á perniciosa influencia e cli
recção ela r egencia ele sua alteza o senhor infante D. Miguel, bem longe de obsta.r 
ou impecer as r elações ele paz e amisade que existem entre o governo ele sua ma-

, gestade fidelíssima o senhor D. Pedro IV e o que v . s .a serv0 tão dignamente, 
vem p elo contrario corroborai-as e augmentar a harmonia qne liga os nossos res· 
pectivos governos, for talecendo a soberania ele meu augusto monarcha o senhor 
.D. P edro IV e o salutar principio da legitimidade, r econhecida por todos os go
vernos e tão atrozmente atacado e~ Lisboa por uma facção ustupadora, que tem 
pret~nclido ultimamente aniquilar a carta constitucional da monarchia portt~gueza . 

A vista, pois, elo exposto cumpre-me r emetter a v . s.a os inclusos manifes
tos e proclamações, por meio dos quaes mais cabalmente v . s." ficará inteirado clCil 
minhas puras intenções e legal deliberação que com tão grande enthnsiasmo foi 
abraçac~a n' esta ilha, como v . s. a presenciou. E spero, portanto, certo ela coopera
ção, amisacle e particular consideração que constantemente tenho devido a v . s. a, 
q'!eredt fazer certo ao seu governo que eu muito desejo merecer a sna alta appro
vação, e que n'esta ilha continuará a achar todas as demonstrações e serviços de
vidos á antiga amisacle que ligam os governos que servimos. 

Devo igualmente r cmetter a v. s.a, para sua intelligencia e governo, o formu · 
lario que nltimamel)te fiz acloptar sobre a direcção elos objectos ele serviço . 

Deus guarde a v . s.n Palacio elo governo, 25 ele junho ele 1828. - Sr. H . 
Veitcb, agente e consul ele sua magestacle britannica. = José Lucia 11-cwassoli 
Valclez 1. 

Offi.cio 

111.mo e ex .1110 sr. - 'l'enclo sido nomeado pelo serenissimo senhor infante re
gente para exercer o logar de governador e capitão general cl'esta ilha ela Madeira, 
tenho a honra ele enviar a v . ex. a as duas cartas reg ias indusas, de que espero 
me accuse a recepção, assim como ele me prevenir a ho1·a elo meu clesembarqtle e 
posse, para effeito de se cumprirem as reaes cleterminaç0es do mesmo augusto se· ' 
nhor. 

Deus g uarde a v . ex. a por muitos annos . A bordo ela fragata P?·inceza Real, 
slU'ta no porto elo Funchal, 26 ele junho ele 1828. -rn.rno e ex.111 0 sr. Jo sé Lucio 
Tra vassos V alclcz, governador e capitão general.·= José JJlcwia li!Ionte:iro. 

Documentos a que se ref'e're. o officio supra 

Aviso 

Serve este ele acompanhar a carta regia que na data de hoje o senhor infante 
regente houve por bem expedir a v . s. a a favor do capitão de mar e guerra José 
Maria Monteiro, nomeaao governador e capitão general cl 'essa ilha ela Madeira. 

Deus guarde a v . s." Palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, em_17 de junho de 
1828 . =José Antonio de Ol-ivei?·a Leite de Bcm·os. =Sr. José Luci o T ravassos 
Valdez . 

Carta reg-ia 

José Lucio Travasses V alclez, governador e capitão general ela ilha da 1\Ia
cleira. Amigo . En o infante r egente vos envio muito saudar. Ao capitão ele mar 
e guerra da armada real, José Maria Monteiro, fui servido nomear governad.or ~ 
capitão general cl'essa ilha, co:no vos constará ela carta patente que lhe mandel 
passar. Encommenclo-vos que na fórma costumada lhe deis posse cl'esse governo, 
qne exercitaes, com as ceremonias que em similhantes actos se costumam; ele que 
se fa.r:í. assento, que sení. assignaclo pelo dito go vernaclor e capitão general, e por 

t lclenticos a J:otlos os eon snlcs elas mais nações empregados na provincia. 
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vós. E havendo-lhe dado a dita posse e as noticias quo julgai·cles convenientes ao 
men rea~ scrvi.ço, vos hei por desobrigado elo referido governo . 

E scnpta no palacio de Nossa Senhora ela Ajuda, aos 1,7 de junho de 1828. = 
O INFANTE REGENTE, com guarda. = Para J osó Luci o Travasses V alclez . 

Aviso 

Serve este para acompanhar a carta r egia que o senhor infante r egente h a 
por bem diri gir a v . s. a na data ele bojo. 

Deus guarae a v . s.a Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 17 de junho ele 

V
1828. = José Antunio de Oliveim L eite de Ban·os. =Sr. José Luci o Travasses 

alclez. 
Carta. r egia 

d . José Luci o Travasses Valclez, governador e capitão genm•al da ilha ela Ma
eu·a. Amigo. Eu o infante regente vos envio muito saudar. Attenelenclo á brevi

~;cle ~om c1 uc eleve partir o capitão de mar e guerra da armada rf)al, José Maria 
onteu·o, que tenho nomeado governador e eapitão general d'essa ilha : hei por 

bem ordenar-vos que lhe deis posse d'elle, não obstante a falta da respectiva carta 
~atent~ , qne apresentaní no praso ele quatro mezcs, e di spensai-o elo juramento 

0 preito e homenagem que devia prestar nas minhas reaes mãos, pelo Clito go
verno. C? que me pareceu participar-vos, para vossa intelligencia e execução. 

Escnpta no palacio de Nossa Senhora ela Ajuda, aos 17 de j unho ele 1828. = 
O INFANTE REGENTE, com guarda. = Para José Lucio Travasses Valclez. 

Oflicio 

Ill. mos srs . - Tendo sido noJ?leaclo 1)elo serenissimo senhor infante regente para 
exercer o logar ele governador e capitão genei'al cl'esta ilha da Madeira, r emetto 
a v. s.as as inclusas ordens regias, de que espero me accusem a recepção. 

Detls guarde a v . s.as por muitos annos. A bordo ela fragata P 1·incezct Real~ 
surta em o porto elo Funchal, em 26 ele junho ele 1828.- Ill .mos srs. juiz, verea
dores e procurador da camara da cidade do Funchal. =José Jli[a1·ia Montei1·o . 

' 
Documentos a que se r ef'ere o officio sup-.•a 

Aviso 

Serve este ele acompanhar a carta regia que, na data ele hoje, sua alteza o 
senhor infante regente houve por bem expedir a v . m. clls a favor elo capitão de 
~ar e guerra José Maria Monteiro, nomeado governador e capitão general cl' essa 
1 la da Madeira. 

Deus guarde a v . m.cos Palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, em 17 ele junho 
de 1828 . = J osé Antonio de Olivei1·a Leite de Bc~n·os . = Srs. juiz, vereadores e 
procurador ela camara ela cidade do Funchal. 

Oarta regia 

. Juiz, vereadores e procmador ela camara da ciclacle do Fnnchal. E u o infante 
~ege_nte vos envio muito saudar. Ao capitão ele mar e guerra ela armada real, José 
'lana Monteiro, fui servido nomear governador e capitão gener al el'essa ilha, como 

vos. constará ela carta patente que lhe mandei passar, ele que vos aviso, para que 
asslm o tenhaes entendido, e lhe dareis as noticias que julgardes convenientes ao 
meu rea~ serviço e ao bom governo el'essa ilha, como confio do vosso zêlo . 
O Escnpta no palacio de Nossa Senhora da ~jucla, aos 17 ele junho de 1828. . 

INFANTE REGEN'rE, com guarda. = Para o JUIZ, vereadores e procmaclor ela ca
mara ela cidade elo Funchal. 

Aviso 

Serve este ele acompanhar a carta regia que o senhor infante regente houve 
por bem expedir a v. m.ccs na data de hoje. 
d Deus guarde a v. m.ces Palacio de Nossa Sephora ela Ajuda, em 17 ele jnnho 

e 1828.=José Anton·io de Oliveim Leite de Ba1'1'0s.=Sr. juiz, vereadores e pro
Cllrador ela camara da cidade do Funcha.l. 

10 
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Carta regia 

Juiz, vereador9s e procur ador ela camara ela cidade elo Funchal. En o infante 
regente v os envio muito saudar. Attendendo i brevidade com qu e eleve par
tu· o capitão ele mar e guerra· ela armada real J osé Maria Monteiro, que tenho 
nomeado governador e capitão g eneral ela ilha d a. Madeira, hei por b em orden ar · · 
vos qne lhe deis posse, não obstante a falta ela r espectiva carta p~tente, que apre
sentará no praso de quatro mezes, e dispensai-o do juramento ele p r eito e home
nagem que devia presbr nas m inhas r eaes mãos p elo dito governo. O que me · 
par eceu participar-vos para vossa intelligencia e prompta execução. 

Escripta no palacio de Nossa Senhora ela Ajuela, aos 17 ele junho ele 1828.= 
O I NFANTE REGENTE , com guarda. = Para o juiz, vereadores e procurador da ca
mara da cidade elo Funchal. 

.À.cço:rclão 

Em os 26 dias do mez de jnnho ele 1828, congregado extraordinariamente o 
iU .1110 e r ev .mo cabido ao som de campa tangida, na fórma do seu antigo e louva
vel costume, tendo sido todos avisados legitimamente, presidindo o ilJ.mo e r ev.mo 
sr. deão J anuario Vicente Camacho, e assistindo os ill. 11108 e rev.mos srs . conegos 
abaix o assignaclos, foi ·proposto p elo mesmo i! L mo e rev. mo sr. deão o seguinte : 

«Por occasião ela chegada elo serenissimo senho1' infante D . .M.iguel á eôrte e 
cidade ele Lisboa nomeámos uma deputação, composta elos ill.mos srs. conegos Pe
dro Paulo ele A breu e l\{ota e Carlos 'l'elJ es ele Menezés, com procuração especial 
para o unico fim ele felicitar o mesmo serenissimo senhor como lagar-t en ente ele 
seu augusto irmão e r ei, o ·nosso amado s0ber ano o senhor D . Pech·o IV, o que a 
m esma deputação assim o cumpriu, como nos foi participaelo 1• Acontece que em 
um elos ul timas navios que vieram cl'aquella cidade, o nosso procurador o ill. mo 
sr .· conego Mota participou ao nosso ilJ.mo sr . conego secr etario, para nos- fazer 
presente, os actos ele r eb ellíft o praticados em Lisboa . em o dia 26 de abril do pre
sente anuo contra a legitimidade e soberani a elo n osso monarcha o senhor D . Pe
elxo IV; e acr escentou que elle, na consideração elos nossos bons desej os, por nossa 
h onra, credito e dignidade, julgo1Í. elo seu elever, na qualidade de nosso procm·aclor, 
ir logo ao senado assignar-se em n ome cl 'este cabido . E porque esta acçâ'.o, b em 

t A. felicitaçii.o do cabido, transcripta do autogra.pho, é cl'este teor : 
«Scrcnissimo ~enlwr :- O cab ido ela igreja c"ollegi.ada de Santa 1.\iari.a Maior ela cidade do 

Funchal, ilha ela lYiadeira, não podendo occultar os transportes ela sua justa alegria e summa 
satisfaçfí.o pelo suspirado regresso de vossa alteza serenissima á Citpital da mouarchia e feliz 
regencia d'este reino, no que tão visivelmente resplandece a mão do Todo Poderoso, tem a honra 
de depos itar aos pés de vossa alteza serenissima a expressito da sna obcdicncia e respeito, com 
os devidos sentimentos de rcgosijo e felicitação, que tão pbusivel acontecimento inspira ero 
seus fieis corações. Digne-se vossa alteza sercnissima de acolher benigno os puros sentimentos 
de sufi fidelidade. 

«Ü céu guarde a preciosa vida de vossa alteza serenissiroa, como o deseja c ha mister toda 
a nação portugueza. 

«Funchal, em cabido, aos 12 dias elo mez de abTil de 1828. =O vig·ario, Felix Fe_7-reim de 
Vasconcellos= O be1~efi.ciado, J osé da ,Silva Lopes= O beneficiado, Franâsco X avie1· clct Síl·va 
Lopes= O beneficiado, Antonio "Joaq~dm Ferreir·a Pestana= O beneficiado, Fr·ancisco José F 1t1·
taclo =O economo, Vicente Sever·Ífm Bettencour·t =O economo, Eusebio Joaq1tim Fernandes., 

O propr io governador ela capitania, acatanclo a resolução de D . Pedro IV, não teve duvida 
em prestar homenagem ao infante regente em quanto se manteve nas attribuições conferidas por 
seu augusto irmão, e o mesmo fizeram outros indivi.duos libcracs, como já demonstrámos. Eis o 
officio por ell e dirigido a um elos ministros : 

«ll[. mo e ex. mo sr.- Supponclo como certo, pelas ultimas noticias recebidas de Inglaterra., 
que o serenissimo senhor infante D. Miguel estará j á no meio de seus fieis e venturosos subdi
tos e no exercício da regencia que a profunda sabedoúa ele sua magct:itade o senhor D. Pe
dro l V, ~osso augl!s:o e l~gitim~ sob~rano, lhe confiáJ:a para f~rtuna nossa, apresso-me a enviar 
a essa corte o cap1tao Lmz Godmho Travassos Valclez, meu aJtlclante de ordens para por min1 
e em nome elos habitantes d'esta capitania ter a honra de beijar a real mão ele' sua alteza por 
aquelle faustissimo motivo, e depositar com o mais profundo acatamento ante o seu 1:eo·io tlu:ono 
os protestos ele nossa inabalavel ficlelidacle, e ele amor e respeito :1 sua real pessoa. Suppltco por
tanto a v. ex.• qLleira favorecer e prestar ao sobredito meu ajudante de ordens todos os meios, 
que deoenderem de sua alta mediação, para que elle possa bem c dignamente desempenhar a 
hom·os; commissão ele que vae encarregado. 

«Deus guarde a v. ex.• muitos annos. Funchal, 15 de fevereiro de 1828. - IU.mo e ex."'0 sr. 
Carlos Honorio de Gouveia Durão.= José Luéio Travassos Valclez,,, · 
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~ong~ de nos hon~·a.r, só nos servma de labét: da ~eshonra, _ele _clescl'eclito c de rc-
~lcha, quando ttvessemos para ella concoTndo du·ecta ou mclirectamentc, o que 

n_ao. póde ter logar, não só porque este cabido não auctorisou scn procurador para 
81~l~lante attcntaclo, mas porqtle a constante adhesão, amor e fidelidade a seus 
legitimas r eis, que em todos os tempos a parte sa d 'este cabido tem manifestado 
por a?tos publicas, jamais pennittiria que ao menos concebessemos tão perversa 
ldéa, Julguei portanto necessario convocar hoj e a v. s."; em sessão extraorclinaria 
par~. lhes fazer apresentar a mencionada carta do dito nosso procurador, pam que 
á VIsta elo seu conteúclo se lavr e um accorclão, pelo qnal conste a toéJ_o o tempo 
da. nossa formal dcsappruvação, e que sirva ao mesmo tempo de protesto contra 
q;1alquer r epresentação ou assignatm·n. que possa. ter havido de algum conego 
cl esta cathedral, figurando-se cabiclo, paTa o fim ele actos i'ebclcles; e igualmente 
prop?nho que seja cassada a procm;ação ao dito ül.mo sr. coneg.o lVIota, por ter 
J~lendo comprometter a honra e fidelidade ela. parte sã cl'este cabido, e ter exce-

Ido os poderes da nossa procm·ação em materia tão grave e cTiminosa. >> 

Em conseqnencia do que, e á vista da dita carta, qne foi lida, unanimemente se 
~ccordon que este cabido clesapprovava altamente aquelle exorbitante passo do dito 
1 ].mo sr. iJrocuradoT lVIota, por isso que era um acto ele r ebeldia contra o legitimo 
s~berano da monai:chia portugueza, para o qual não tinha nem podia t er commis
sao expressa, e que em vinclicta ele um tal crime, por elle só commettido, lhe cas
savamos a nossa procuração geral, para jamais nos poder representar em occasião 
alguma, e que para effeito cl' esta cassação se expedissem, em tempo opporttmo, M deyidas participações ás aclministrativas repar t ições dentro e fóra cl'esta ilha ela 
:. adell'a. Outrosim se accorclou que este cabido protestD,'ta contra qualquer r eque

rimento, representação ot1 assignatura qne }Jossa ter clolosr.mente havido de algum 
OU . alguns COnegqs d' esta catbedral, figurando ·Se cabido, OU em llome d' elle, para 
0 fi m de actos rebeldes ou ele outra qualquer materia odiosa. 
E E para constar se mandou lavrar o presente accordão, que todos assignaram . 

j u, o conego 'rhomRz Tolentino ela Silva, o escrevi, por impedimento elo actual 
~cretar~o, que, como tal, abaixo assigna. =O deão, Jantta?·io Vicente Camacho = 

arcediago, José Joaquún de Oz.iveim =-=O conego, Antonio J osé Fe?"'Wndes = O 
c?nego magistral, Sebastião Cazinu:?·o ele Vasconcellos= O conego, Thomaz 'l'olen

. tm? ela !Sil·va= O conego, Antonio de 01·nellas e B1·ito = 0 conego, E1csebio Joa
qu~m MeneleE= O conego, F1·anciscó ele Paulct J.l!!o?·ei?·a) secr etario. 

Officio 

d I U.mo e cx."'0 sr.-Incluso tenl;o a honra de remett~r Á presença de v. ex . a a parte 
a frag~ta elo meu commanclo, declarando o objecto da minha commissão, que é 

conduzir a esta ilha o ex. "'0 sr .. José Maria Monteiro, capitão ele mar e guerra ela 
armada, real, ultimamente nomeado governador e capitão general d'esta ilha e o 
d_:Jr· 100 

sr . R enric1ue da Fonseca Prego, vice-almirante governador e capitão general 
?,S Açores, e o sr. D . Pedro ele Alencastre, governador de S . Miguel ; e emquanto 

nao vou ou mando um official comprimentar a v. ex. ~ e buscar as suas ordens, 
a~rovcito a presente occasião ele dirigir-lhe os meus respeitosos comprimentos e 
P~otestos de consideração e respeito, com que sou ele v. ex ." attento venerador e 
0

.
1eado . - In. mo e ex. mo sr. José Lucia Travassos Valclez, governador e capitão 

general da Madeira. = Joaqztim José da Cunha. 

Officio 

r ~l_mo sr .-Em resposta ~o officio ele v. s.a, sem data, que acabo de receber, 
~- ~VIno· a v. s.a de que o serVIÇO de sua magestade o senhor D. Pedro IV, nosso le
oltnno mouarcha, não permitte que eu consinta que a fra.gata P1·inceza R eal) elo 
commando de v . s.", ancore ou ponha em terra algum elos nomeados governadores 
para esta ilha e para as elos Açores bem como o corregedor eleito para esta cq-
m~~. ' 

Das proclamações e manifesto inclusó verá v. s .a a nobre rcsolu.ção que a lVIa-
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deirn. tem tomado . Estou bem certo de que todos os L.omados portuguezes, assím. 
como na cidade do Porto, saberão clefender os legítimos direitos ele sua magestade 
e a carta constitueional, para o que .concorrerão cfficazmente os poderosos alliaclos 
elo mesmo augusto senhqr, essencialmente empenhados em sustentar o salutar pl'in
cipio da legitimidade . A vista do exposto, cumpre que v . s.a trate de abandonar 
quanto antes este porto, na certeza que ele contrario me verei na necessidade de · 
obrar hostilmente contra o navio do seu commando. 

Deus guarde a v . s.a Palacio elo governo no Funch~Ll, 26 de junho de 1828.= 
José Lucio Tn~vassos Valclez .=lll.mo sr . José Joaquim ela Ctmha. 

Officio 

In.mo e ex.mo sr.-Recebi o officio de v . ex.a datado de hoje em r esposta á 
parte que dirigi a v. ex. a ela minha chegada em frente el'esta ilha, ct~o o:fficio inclo 
sem data pela pxessa com que foi feito, ía annexo ao mappa a que se referia, que 
a declarava e suppria a falta que v . ex . a menciona. E vendo com surpreza o que 
n' elle se contém, sou a dizer a v . ex . a em sua resposta que nenhuns ameaços me 
desviarão do cumprimento elos meus devexes, e para elle cumpre-me executar só
mente o que com o governador e capitão general que tenho a meu bordo nomeado 
paxa esta ilha julgar mais· conveniente ao real serviço. 

Deus guarde a v. ex. a muitos annos. Bordo ela fragata P1·incezc~ Real em frente 
da ilha da Madeira, 26 ele junho ele 1828. - Ill . mo c ex. mo sr. José Luci o Travas
aos V alclez, governador e capitão general ela Madei~·a . =Joaquim J osé da C~&nhaJ 
capiUio de mar e guen·a graduado, commanclante. 

Of"ficio 

In.mo sr .- Respondendo ao o:fficio ele v. s.3 datado ele hoje, cumpre-me repe
tir -lhe o que já hoje communiquei a v . s.a, acrescentando que conservarei illesos 
os inauferiveis eli.J:eitos elo nosso legitimo mona.rcha o senhor D . Pedro IV. O exem
plar que rcmetto manifestará quão baseados estão meus princil)ÍOs. 

Deus guarde a v. s .a Palacio elo governo no Funcbal, 26 de junho ele 1828 .= 
José Ducio T1·avassos Valdez i. = Ill . mo sr. Joaquim José ela Cuuha. 

Officio 

Ill. 1110 e cx."'0 sr .-Tenho a honra de accusar a recepção elo o:fficio de v . ex .a 
em data ele 25 dn corrente, e me cumpre declarar a v . ex." que, havendo mudado 
as circumsümci.as d'esta ilha, por serviço de sua magestade nosso legitimo monar
cha, como v. ex. a melhor verá das inclusas proclamações e manifesto, me não é 
possível consentir que v. ex. a desembarque n' esta ilha, o que igualmente participo 
ao sr. commanclante da fragata. N'esta conformiclacle remetto ele novo a v. ex.a os 
seus dois diplomas para c1' elles dispor como lhe convier. 

Deus guarde a v . ex. a Palacio do governo no Ftmchal.- Ill . mo e ex .. mo sr. José 
1\faria 1Ylonteiro. = José Lw~io T1·avassos Valdez. 

O:f'ficio 

Ill . mo e ex. mo sr.- A,ccusanelo a recepção elo o:fficio de v . ex. a ela data ele hoje, 
e quando aos subclitos não pertence mais elo que a fiel obeeliencia ás ordens elo 
seu soberano, v~jo com pezar que v. ex. a, afastando-se cl'estes princípios, que ele
vem formar a norma do comportamento ele um vassallo, se procura separar elo 
governo ele Portugal, a cujo continente sempre esta ilha pertenceu, desconhecendo 
a legitimidade elo senhor D. Miguel, que hoje por todos é reconhecida, para se encOl'
porar a uma potencia estrangeira, qual o Brazil, que não quer, nem pócle querer 
a; sua offerta, e que ele ce1to a h~t ele clcsapprovar. 

1 O portador ((os dois oflicios do signatario foi Henrique Veitcl1, agente e consul britan
nico. 
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. Os alliados d'essa potencia o sao tambem do senhor D . Mig·uel7 e nri.o poderão 
derx:ar de considerar como uma o:ffensa que v . ex:a queira fazer valer o seu nome

7 
para sustentar mna rebelliã:o . O que v . ex." pretende defender é assum1Jto que 
sómente deve ser tratado entre o senhor D . Mig-uel e o imperador do Brazil; porém 
nem a v. ex. a1 nem a mim

1 
cumpre mais do que executar as ordens do soberano7 

dentro de Cl~jos clominios existimos . A estranha r ebelliao de que v . ex. 'se d.eclara 
chefe) não pócle deixar de ferir o coração ele todos os verdadeiros portuguezes7 

~mantes da sua patria7 elas lei.· funclmuentaes d'ella7 e da legitimidade da r eg·encia 
0 senhor D. :Mignel7 que v. ex. a mesmo ha de reconhecer no ft.mclo do seu coração. 

~.9-as :s calamidades ~o~ que tivere_m de passar os desgT~çaclos· habitantes ~'esta 
a se~· ao fi-neto da trarçao e r ebcld1a a que v . ex. a se clmxou arrastar7 c nao llic 

aprove1tarão tardios arrependimentos . 
H.econheça v . ex. a a verdade cl' estes principios7 admittindo as auotoridades que 

? soberano envia a esta ilha7 pois no caso contrario
7 

quo não é ele esperar 7 desde 
Já protesto em nome elo mesmo augusto senhor por todos os prejuízos e calami
~ades a que v. ex..a vae sl.0Bitar esta illia 7 e pelos quacs fica responsavol. Da 
resposta de v. ex.a depende a minha deliberação. 
ilh Deus guarde a v. ex. a A boi:clo da frag·ata P1·inceza Real~ ~t véla7 em frente ela 
V a da Macleira7 26 ele junho de 1828.- lll.mo e ex.mo sr. J osé Luiz Travassos 

aldez . = José Jli[a?·ia Montei?· o. 

Officio 

DI. mo e ex.mo sr; - Em resposta á instancia que v . ex.• me fa.z no seu oflicio 
em data ele 1oj e7 nada mais tenho a responder elo que o que contém o officio que 
~ambem na mesma data dirigi a v . ex. a Firme em meus principias exarados nos 
Impressos que a v . ex.• enviei

7 
é a v. ex. a que eu faço responsavel pelos clamnos 

que por sua causa esta ilha possa experimentar quanclo intente contra ella : para 
que v . ex. a melhor conheça sua illusão r emetto ainda mais esse impresso 17 termi
nando assim nossa corresponclencia sobre es te o~jecto. 
Ill Deus guarde a v . ex. a Palacio elo governo no F1.mchal7 26 ele jll.uho de 1828.

. mo e ex. mo sr . José lVIaria JVIonteiro. =José Lucio 'Pravassos Valdez. 

Ofticio 

d DI.mo e ex .mo sr.-Apesar elas r eflexões que a v. cx.a fiz no meu officio, da 
ata de hoj e7 com as quaes se combinavam outras mu.itas7 que eram obvias, c pelas 

~uaes esperava que v . ex. a conhecesse o erro el'essa facção qtw a.hi se tem cleola
laclo contra sua alteza o serenissimo senhor infante regente

7 
encontro na sua res

posta uma cega obstinação em seguir a rebellião. O impre~so 7 que me clirige
7 

nada 
coutém7 nem v. ex. a mesmo poderá apontar mais do que o exemplo de um ou 
out:,o faccioso 7 que por isso se torna indigno ele referir-se, nem fazer ver a appro
vaçao ele qualquer nação alliacla ele Portugal 7 pois que todas o são7 ao excesso a 
que .v . e:x:. .a tem levado os .habitantes cl' essa ilha . O partido que tem dito haver-se 
~alllfestaclo na ciQ.acle elo Porto 7 j á hoje estará aniquilaclo7 } arque em:fim os sol
c ados, reconhecendo a criminosa sedição elos seus chefes, têcm vindo em grande 
n~mero entregar-se ás tropas fieis 7 a quem sua alteza mandou que benignamente 
~s aeolhess~m. Outros têem sido feitos prisioneiros pelo exercito7 e até pelas nume
Iosas guerrilh:as7 pois que os povos emfim j á estfio cansados ele revoluções e odeiam 
seus auctores. ., 
d Ratificando 7 portanto 7 o meu protesto7 r ecordo novamente a v . ex . a o caminho 

a hom-a7 da fidelidade e obeclíencia ao nosso legitimo soberano o senhor infanto 
regent?, pois que esta ilha mmca pó ele 'perténcer a outrem, nem v . ex. a tem direito 
para d1sp01· el' ella. Esta a minha ultima resposta. 
"lh D eus guarde a v. ex . a A bordo ela frag·ata P1·inceza R eal) á véla1 ·em fronte ela V a ela Macleir;a7 26 _cle junh? ele 1828 .-~.mo e ex.1110 sr . José Lucio Travassos 

aldoz . = Jose Mana Monte~1·o . · 

/ Ignorâmos a que impresso allude, m~s provavelmente a n.Jgum dos publicados em folb•t 
M u sa ou na Flo1· do oceano, já aqui referidos. 
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O Ui cio 

n1.mo e ex .mo sr.-Participo a v . ex.a que hoje amanheceu cercada a casa da 
minha residencia, e posto que me anima a consideração, fundada no hom·ado cara
cter de v . ex.a, de que será isto consequencia de medidas para minha segurança, 
tenho a communicar a v . ex. a que, se esta h<Lbitação se não considera seguxa, ou 
ha motivos elo desconfiança, estou prompto a, r ecolher-me á cidade, ou a qualquer 
outl'o loga~· que v. ex. a designar; e assim cessará algum receio que a meu res
peito se p•>ssa ter originado, reclamando de v. ex.a a protecção que as suas no
bres virtudes me assogtu·am. 

Deus guarde a v. ex.• por muitos annos . Quinta do Pilar, 26 de junho de 1828.
IlJ.mo c ex. 111 0 sr. governador e capitão general. =F. B ispo elo Funchal. 

Officio 

Ex.mo e rev.mo sr. - Acabo de receber o officio de v . ex.a em data de hoje, e 
me cumpre dizer a v . ex. •, em resposta, que, t endo-me mostrado a e~pel"Íencia 
que qualquer pequena circumstancia pócle muitas vozes alterar o socego publico 
e fazer perigar a segLtrança individual, mandei observar esse ponto por algLms sol
dados, sem comtudo se embaraçarem com a respeitavel pessoa de v . ex.a, senão 
para a defender. Como porém v . ex. a lembm a sua. vinda pam a cidade, j ulgo 
acertadissimo esse passo, e apenas v . ex. a cl'ahi se retirar cessarão os seus receios, 
podendo v. ex. a contar com to ela a segmança vindo l)aJ.'a o seu palacio, acompa
nhado pelo portador cl' este o:fficio, o meu ajudante ele ordens, o coronel J osé Cae
tano Ccsar de Freitas, de quem v. ex.a poderá exigil· toda outra qualquer segu
rança, ainda que me pareça dcsnecessaria, vista a deliberação ele v . ex. a 

Deus guarde a v. ex. a Palacio elo governo no Funchal, 26 de j tmho de 1828 . 
Ex. mo c rev.mo sr. bispo elo Fuuchal. = José Lucio T1·avassos Valdez. 

Por-taria 

Tendo-se publicado n'esta cidade, no dia 22 elo corrente, e em toda a ilha, 
por copias que fiz remetter ás anctoridacles d'ella, o manifesto ~ proclamações 
constantes elos exemplares inclusos, e porque então cümprisse ao bom estar cl'estes 
povos apartar elo seus empregos alguns portugue:oes degenerados e que constam 
da relação junta, tiio -suspeitosos á causa do nosso legitimo soberano o senhor 
D. Pech·o IV, que até de entre elles houve quem se animasse a concluzil: os povos 
á clcsorclem e á rebellião : o clesembargaclor corregedor d'csta comarca, como in
tendente geral da policia, tomará todas as medidas para que, alem ele se realisar 
o exposto a respeito d'estes indivíduos, se conheça tambem se ainda, por algmn 
modo, tratam de atacar o systema que felizmente nos rege, ou se contra elle ma
chi nam; e n' esse caso procederá, n.ão só contra os mesmos, mas contra quaesquer 
outros, seja qual for a sua classe ou condição, dé que haj a o menor signal de des
confiança, com toclo o rigor que as leis exigem em taes casos, e empregará todas 
as mais medidas de scgm·ança publica que o seu saber o zêlo lhe fizerem julgar 
necessarias na presente crise; na certeza que aos capitães móres e jtúzes orclina
rios d'esta ilha já fiz expedir as competentes ordens para que se ma.ntonha a boa 
ordem e socego publico, com recommenclação ele que, alem ela parte que me devem 
dirigir, lhe façam immediatamente igual participação. 

Palacio do governo, 27 de junho de 1828. =José Lucio Travassos Valdez . 

Portaria 

Sendo tão publicas quanto escandalosos cer tos factos de sedição que homens 
inqtúetos e turbulentos têem praticado n'esta ilha, principalmente dentro d'esta 
capital, depois que aqtú se soube ·que os diJ:eitos da soberania e legitimidade do 
nosso augusto monarcha el-rei ú senhor D . Peéb:o IV, começaram a ser empregados 
em PortL1gal, onde a carta constitLlCÍÇ>nal1 que este magnanimo soberano havia o.u-
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àorgaclo á ~ação portug\1e~a, fôra infringida ; e ~eu~o um ~os mais restrictos deveres 
as auctondades constltmdas, que a esta provmcm pres1dem em nome elo mesmo 

aL~~us~o senhor, defender quanto ser possa seus incontestaveis direitos, como a 
pnmeu·a que represento e pelas attribuições que como tal me competem: ordeno 
~o ~esembargador corregedor d'esta comarca que, tomando na mais seria conside
~açM .todos os factos que eles.ele tal epocha têem sicl~ aqui.l~rati?ad.os co~ offensa 

as le1s e elas mesmas auctonelacles, e até com a ma1s demchela mclignaçao ela boa 
e melhor parte elos habitantes cl'esta cidade, passe a tomar conhecimento dos 
mesmos facto s e seus auctores, por via d'aquelles meios que as leis indicam em 
ca~hs de. similhante natureza, ccim pm·ticulariclacle aquelle que foi praticado pelo 
~~c e .~wnysio na ig:·eja ele .~ · Francisco, ~a festividade de Noss_a Senhora elos 

lazeres, e elas cloutrmas sechcwsas que pubhcou o orador na caclmra ela verdade 
~uanclo na~ fi:eguezias ·ele S. Pech·o, d'esta mesma cidade, e de Santo Antonio, 
tVer~m . logar as festividades de acção ele graças pela chegada ele sua alteza o 
~~remssn~o senhor infante D. lVIiguel a Portugal; dando-me depois de tudo cir

Imstancmcla conta para meu conhecimento. 
Palacio elo governo, 27 ele junho de 1828. = José btcio Tmvassos Valdez. 

Ordel!:n 

Jos.é Lucio Travassos Valdez, do conselho ele sua magestacle fidelíssima; conde
cor~do pelo mesmo augusto senhor com a medalha de seis campanhas da guerra 
pemnsul.ar e com a ele commanclo nas batalhas ele Orthez e Toulouse ; por sua 
magestacle britauuica com a elo commanclo na batalha ele Salamanca; por sua 
magestacle catholica com ·a elo commanclo na ele Albuera; governador e capitão 
general nas ilhas da Madeira e Porto Santo, etc. 

d Parte cl'esta cicl~de o tenente coronel Filippe Joaquim Acciaioli, meu ajudante 
de ordens de semana, com o capitão Joaquim Antonio ele Carvalho, commanelante 
de um ~estacamento elo batalhão ele artilheria de linha, ele sessenta praças, e de outro 
d 0 reg1mento ele milícias elo Funchal, composto ele trinta praças, com o fim de pren~ 
er _em BoaventtU"a e S. Jorg·e, ou em quaeFJquer outros clistrictos, os auctores elos 

motms que contra o feliz syste:o;1a que nos rege ali tenham sido perpetrados ; devendo 
empregar toda a força e violencia q ne necessaria se possa tornar para se conseguir 
o socego. . 
• B ~rdeno portanto a todas as auctoridaeles que lhe prestem todo o auxilio que o 
Ie erldo meu ajudante de ordens lhes exigir, e satisfaçam todas as ordens que 
Para tal fim lhes intimar em meu nome, como se eu presente fosse. 

Palacio elo governo, 27 de junho de 1828. =José Lz~cio T1·avassos Valdez . 

Aviso 

A ? . ~eu ajudante de ordens de semana, o tenen~e coro~e.l . Filippe J ~aquim 
001a1oh, fará immecliatamente desarmar a companhia de m1hc1as de S. Vwente, 

que 0?mmetteu criminosos excessos contra a segmança publica, e usará de todos 
~~ mals ~eios que a justiça, a pruclencia e as leis lhe clictarem; dando log~ . parte 

cumprrmento do que ora lhe determino, apenas ·o tenha posto em prat10a, ao 
coronel elo regimento. 

Palacio do governo, 27 de junho d.e 1828. =José Útcio T1·avassos Valdez. 

Officio 

Ex.rno e rev.mo sr.- Tendo havido ecclesiasticos que, esquecidos dos deveres 
b~grados que lhes impõe. a santa religião que professâ~o.s, a poll:to ~le que, 

m l®nge ele promoverem a conservação da ordem e a legü1ma obeclienma a sua 
magestacle o senhor D . Pedro IV e ~í carta consÚtucional que felizmente nos 
d:ge, P~lo . c?ntrario houve alguns qu~ inculcaram aos pov~s ~a cadeira da ver

de prmmpws absolutamente avessos, chegando a sua perversidade ao ponto de 
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designarem n' aquelle s~•grado lagar e em todas as o ocasiões do exercício do minís
t erio parochial o serenissimo senhor infante D. Miguel como legitimo e absoluto 
r ei ela monarchia portugueza, desenvolvendo para esse fim princípios p erniciosos, 
e de que muito se r eceia o publico socego; e t endo as circumstancias exigido que 
para se evitar nas ilhas, que t enho a honra de governar, o horroroso crime de r eb ellião, 
c obstar à usurpação, que um ministerio per.fido pretende se faça para se declarar, con
tra todos os direitos, r ei absoluto o ser enissimo senhor infante D . Miguel, como mais 
extensamente o declarei nas proclamações e manifesto, que a v. ex. a 1·emett~ em 
22 do corrente e entfio solemnemente publiquei: convem que, quanto antes, v. ex. a 
como chefe da igreja, e em desempenho do alto ministel'io que occupa n' esta pro
víncia, haja de dirigir uma pastoral energica, em que com a maior clareza que 
ser possa se mostre aos povos que os ministros do altar, que desenvolveram as 
p erniciosas doutrinas políticas que deixo exposto, não só abusaram d~"L sua con
sciencia, e os encaminharam aos mais T,Lefandos actos, mas também pozeram as 
auctoriclades em perigosa desconfiança. E absolutamente n ecessario que na mesma 
pastoral explicitamente e no 1mlpito se faça ver aos povos, que · o nosso legitimo 
monarcha é ·o senhor D . P edro IV, o que sua legitima successora ~~ corôa da monar
chia _portugueza é a senhora D. Maria II; que a carta constitucional, que jurámos 
guardar e fazer guardar, é a g·arantia mais sagrada ela felicidade da nação ; que 
assim o r_ecoulJ_eceram todos os soberanos c o povo portug·uez, c-t\ib maior dever é 
a obecliencia ao seu legitimo monarcha o senhor D. P ech·o IV e auctoridÇtcles con
stituídas em seu augusto nome; que qualquer acto, praticado contl'a estes princípios, 
é o mais horrm:oso at~entaclo, e que, apparecendo n'estas ilhas, será castigado com 
o maior rigor que as leis exigem; que, emfim, os actos praticados em Poúugal, elo 
chamamento elos tres estados, e cleslocação dos depositarias do poder, que serviam 
b em e fielment e o nosso legitimo soberano o senhor D. Pech·o IV, são ·actos que 
os ministros ele todos os soberanos alliaclos têem declarado üpJ30stos aos direitos ela 
sob erania em geral; e que a usurpação intentada, para se c1eclara.r rei absoluto o 
senhor D. lYiiguel, é um acto tão atroz, qüo os ministros plenipotenciarios ele sua 
magestacle nos côrtos de Vienna e Lanches se consideraram na necessidade, n ão 
.só ele publica e solemnememte protestar em contra elle, porém até m esmo de r ecla
marem da briosa naç2~o, a que pertencemos, a vingança de tal ultraj e ela soberania , 
elo senhor D. Pedro IV, emquanto cl'elle r eclamam as precisas providencias . 

Não é ele monos vigor o publico comportamento elo marquez ele Palmella , 
embaixador extraordinario c ministro plenipotenciario ele Portugal na côrte ele 
Londres, para o j1,1sto :fim ele se conservarem os legitimas direitos ele soberania elo 
senhor D. Pedro IV. Para que v . ex. a tenha cabal conhecimento elos justos proce
dimentos que acabo ele roferii· elos dignos r epresentantes do nosso monarcha o augusto 
senhor D. F echo IV, nas mencionadas côrtes, r emetto inclusos a v. ex .3 dois dos 
impressos que os mesm0s ministros me enviaram, para que possam ter e:ffeito suas 
honrosas delib erações, que em tudo são eoherentes com a linha de conclucta que 
eu sempre segqi, desde o instante que vi postergar · a syste:jll~ que feli zmcnte nos 
r ege ' · 

Deus guarde a v. ex. a muitos annos . Palacio do governo, 27 cle j tmho de 1828.
E x . mo e r ev. mo sr . bispo do Funchal. =José L u cio T?"avassos Valdez. 

* 
O l)edodico Flor do oceano, que CCP1eço11 a, publicar-se no Fnnchal em 27 c1e 

junho, dá noticia elos primeiros acontecimentos políticos pela seguinte fôrma, ele
pois ele encarecer as virtudes cívicas dos macleirenses : 

«O valoroso defensor ele Bragança, o ill. mo e ex .1110 sr. governador e capitão 
general José Lu cio Travasses Valdez, fazendo justiça ~~ :fidelidade e patriotismo 
do s macleirenses, ha muito que hav-ia projectaclo (segundo declarou em seu mani
festo) salvar a Madeira elos laços ela perticlia e da traição. Designado pelo seu ta
lento o dia 22 elo corrente para n' elle appareoer sem r e buço algLtm toda a e:ffusã.o 
elos honrados sentimentos d' esta porção ele subclitos portuguezes, s . ex.a cleterml
nou uma luzic1a parada, e, sem dizer para. que fim, ordenou que o senado da ca
mm·a se r eunisse nos paços do concelho o ~hi esperasse ulteriores communicações. 
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~eriam onze horas e meia elo dia quando o brioso e fiel batalhão ele artilheria de 
Y:ha, commanclado pelo seu digno coronel o sr. Francisco Manuel Patrone, mar
~i ln .do .. seu ·quartel.J2a.ra o Passeio Publico; seguiu-se-lhe immeclia~amente o lu
n :c 0 1 egn~~nto de mihClas elo Funchal, comwanclaclo pelo seu coronel o sr. Anto-

10 José Spmola Valclavesso ; e nem tardou que o largo da Catheclral fosse occupaclo 
~or . um formoso parque ele arti Jheria, servido pela nobre companhia destacada elo 
Gg~meuto ele artilheria. n .0 2 e commanclacla pelo seu digno capitão o sr. Joaquim 

mlh_erme. ch Costa. Era meio dia, e era já numerosíssimo o concurso ele todas 
as classes elos habitantes elo Funchal quando s. ex. a saiu elo palacio elo governo, 
a?olpanhaclo pelo honrado e illustre coronel o sr. João ele Oarvalhal, pelos seus 
aJuc antes ele ordens e por muitos e distinctos officiaes ele estado maior. S. ex. a 

)a~sanclo ao longo ele ·toda esta brilhante divisão, commanclacla pelo ill. mo sr. briga
c Ciro Antonio Hebello Falhares, r ecebeu as honras que são devidas ao seu elevado 
1~prego e não menos ás suas virtudes . Fazendo uso ela sua natural bondade e 
~ ~ lcacleza, o general se apeou junto elos paços elo concelho, e o senado ela c~mara 
01 Nagradavelmente surprehencliclo pela sua inesperada e honrosa visita. S. ex. a 

enta?, com todo o interesse que pócle inspirar a virtude, a honra e a ficlel'idacle, com
~~ln~cou ao senado da camara seu heroico proj ecto e o convidou a que assistisse 
D e~z e solemne reacclamação ela legitimidade ele nosso excelso monarcha o senhor 
. · edro IV e ao l)l'Otesto ele morrer, sendo necessario, junto elas suas bandei
I~s, clcfenclenclo seus inauferiveis direitos, os ela sua augusta filha a senhora rai
n a D. M:aria da Gloria \3 a carta constitucional da monarchia portugueza. A 
ex.pressão do contentamento e da alegria, manifestada no semblante de todos os 
blem~ros da camara, deu bem a .conhecer ao general quão bem fundado era o 
conceito que elle havia formado ele tão illustre corporação e ela cidade e districto 
que ella representa. · 

«A camara se clirig·iu immediatamente com seu estandarte e com a maior cle-ce · · ~ 
'á neta ao ach·o ela catheclral, e no meio ele incalculavel numero ele pessoas, estando 
J<. toda a tropa formada em columna cerrada, r ecitou s. ex . a as duas preciosas f10c_lamações e manifesto, que são já bem pnblicos . Não r eina mais profundo si
llllcio no largo oceano, quando em noites serenas a lua lhe prateia a superficie, 
:

0

1 
que ~einou entre a reunida populaçao cl 'esta formosa cidade emquanto o gene

~ a mamfestava seus briosos sentimentos, que eram os ele todos O& · honrados e 
eaes l~Ortnguezes . 

«VImos correr pelas faces de s. ex.a, pelas dos briosos soldados ela Madeira, 
pelas ele todos os seus habitantes o doce pranto que a alegria produz; mas quando 
0 general, assuminclo elle mesmo o commanclo da tropa., brinclotl com enthusias
lllaclos vivas o augusto e legitimo rei ele Portuga.l o senhor D. Pedro IV, a rainha 
a senhora D. Maria li e a carta constitucional da monarchja portugueza, seria 
necessario ter cem bôcas, outras ta~tas linguas e a voz de ferro para poder des-
8'ever o enthusiasmo macleirense ! Ha objectos a que é inferi o:· toda a _expressão ! 

s honrados habitantes elo Flmchal bem sabem os affectos que expenmentaram, 
e 0 coração · ele cada um d'elles lhe terá dito tudo o que nós não podemos digna
mente descrever. 
t . «Não teriam jamais acabado os vivas que estrondosamente resoavam por en-
re a_s s~lvas ele artilheria, que apenas deixavam perceber o arrebatador hymno 

c?nstttncwnal, composto pelo nosso legitimo rnonarcha, em que romperam as mu
~lcas_ ela tropa quando s. ex. a foi convidado pelo digno deão ela catheclral, o sr . Ja
e uarw F ernandes Oamacho, para assistir com a camara a um solemne Te Deum 
m acção de graças ao Todo Poderoso . 

.,.· ~<O magnífico templo ela sé, adornado e illuminado (como por encanto em bre-
• Issnuo l . . l . t . . espaço c e tempo) com a clevrcla pompa, acolheu em seu amp o recm o 
fe~~~de p~rte ela população ela cidade; e emquanto um côro executava em ex?el
Al ., :nus1ca o hymno '['e De~~m laudamus~ do coração elos macleir enses l'ecolhra o 
g.it~lSSimo os. votos ela mais pura elevação de ficleliclacle para com o mon~rcha le-

u 
1111h0 e do affecto á carta constitucional, a es ta sabia e fundamental ler cb moar · 

c c Ja portugneza. . 
((O ex.mo general, finda que foi a solemuitlaclc, se recolheu ao palacio, aonde 
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recebeu as felicitações dos mais conspícuos habitantes ela cidade do Fuuchal; nem 
faltou o senado ela camara em r etribuir a s. ex .a a honrosa elistincção qu e d'elle 
havia r ecebido. Utn edital elo ill.mo senado ela camara convidou todos os cidadãos 
a ilhuninar suas casas na noite elo l?esmo dia. O patriotismo madeir ense teve oc
casião ele desenvolver-se brilhantissimamente. Os paços elo concelho o:ffereceram 
t~ma vistosa illuminação com o retrato ele sua magestacle o senhor D . Pedro IV. 
A custa ele varios patriotas se illuminou ele vélas todo o Passeio Publico 1 onde a 
banda ele musica do batalhão ele artilheria1 tocando o hymno e outras 13xcellentes 
peças, attrahiu um numerosíssimo concurso ele senhoras, elegante e ricamente_ 
adornadas, e que pareciam formar uma só família. Emfim, uma bellissima mnsica 
de curiosos, tocando os hymnos constitn:cionaes pelas ruas da cidade, e seguida ele 
nm grande concurso ele povo, foi junto elo palacio recolher os applausos ele s. ex. a 

e ele um grande numero ele senhoras e ele cavalheiros que se achavam nas salas 
do mesmo palacio brilhantemente illnminadas, aoncle foi servido um chá magní
fico e se passou a noite em agradavel baile, emquanto em toda a cidade, durante 
toda esta festa nacional, r einou sempre o mais profundo socego. >> 

Prosigámos, porém1 na serie ele docum entos officiaes, que melhor elucidam. 

O fficio 

Ill. mo sr . -Recebi entre quatro e cinco horas da tarde ele hoje o seu officio 
ele 28 elo corrente, com o incluso elo tenente Antonio Francisco Rego, dirigido ao 
capitão Hilarifio Joaquim da Silva1 do regimento de milícias de S. Vicente1 sendo 
para mim muito satisfactorio ver a fidelidade, honra e energia com que se compor
tou o referido tenente Rego, e os soldados .elo seu commanclo na r efrega que tive
ram contra os r ebeldes amotinaclores elo publieo socego d'esses povos: convem, 
portanto, que v . s .a1 em meu nome, faça constar á mencionada tropa a minha in
teira approvação e louvor por sua briosa conclucta, e que ela sua honra espero 
sempre os mesmos bons servi ços, que attenclerei quanto ser possa. 

Segtmclo o que vejo elo officio elo tenente Rego, creio que os amotinaclores se 
dispersaram logo que viram que os milicianos tratavam ele pôr em pratica no dia 
seguinte o seu clever1 e n'estes t ermos julgo que o destacamento elo commanclo 
do capitão Carvalho não achará a menor resistencia; se porém succecler pelo con
trario, estou certo que o bom espírito e valor ele tão digna tropa promptamente 
restabelecerá a ordem. Comtuclo1 se ele qualquer modo v . s.a entencler que é ne
cessario ahi mais alguma demora, convenho em que esse des tacamento se demore 
o tempo p1'eciso, para que tudo fique tranquil1o1 visto que n'esta cidade e em ge-
ral em todos os districtos ela ilha reina perfeito socego . · 

Previno a v . s.a ele que o coronel João Licio, logo que r ecebeu as participa
ções elo tenente Rego, mandou pegar em armas, e reunir no Porto ela Cruz a com
panhia de seu regimento do dito logar, conforme m' o participou hoj e1 por confiar 
muito no esp:irito cl'ella ; á vista elo que ordenei ao dito coronel que a conservasse 
r eunida até nova ordem minha, on lhe constar com certeza terem cessado os mo
vimentos ele reb eldia n' esses clistrictos, o que tudo servirá a v . s .a para seu go
verno, caso seja necessario dispor de alguma força no Porto ela Cruz . 

Deus guarde a v . s.a Palacio elo governo, 28 ele junho ele 1828. = José Lucia 
Tmvassos Valclez. = Ill. mo sr. Filippe Joaquim Acciaioli. 

Pastoral 

D. Francisco José Rodrigues de Andrade, por clivina misericorclia e confirmação 
ela santa sé apostolica, bispo do Funchal, ilha da Madeira, Porto Santo e Ar
guim ; do conselho ele sua magestaele fidelíssima, etc. 

Ao nosso amado clero e fieis ele toda esta nossa diocese, saucle e paz em J e-
sus Christo, nosso reclemptor. · 

Amados filhos : um acontecimento extraordinario, e ele que se. encontram bem 
poucos exemplos na historia1 acaba ele succeder no meio ele vós. Por effeitos de 
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um~ r esolução heroi~a e :firmo do digno chefe cl'este estn,clo em poucos momentos 
0 l1VIStes resoar os augustos nomes· do senhor D . P edro IV e de sua :filha a se
nhora. D. Maria II, e ela carta constitucional, que a sabia mente ele um r ei legis
lad~r ordenou para reger a ~10narch_in. po1-tugueza e firmm: a base elos clireit~s que 

avra41 gosar os seus subc1Itos ; obJ ectos todos estes mars caros ao coraçao dos 
portng~1ezes, e que fazem as sun.s mais doces recordações . 

F01 ass im que a :fidelidade, que en~ toclos os t empos tem caracterisado a nação 
portugueza, e que lhe alcançou uma gloria brilhante entre as nações elo mundo, 
declarou pelo modo mais solemne a regra que cumpre seguir, e marcou o cami
nho qu~ conduz á honra; c agora esta mesma exige ele vós a observancia dos 
~?ssos ~uramentos, com que prom~ttestes o bediencía e sujeição ao g~·ancl? r ei_ e sa
b ~o leg J ;; lacl~r. E que obJectos m~1s" sagmclos, am~clos" :fil~o s, poclenam mfl.mr sa-
re vós,_ assnn pelo dever ele chnstaos como ele c1elaelaos ( 

Üuvr a voz elo pastor, que vae soar aos vossos ouvidos, e dae-lhe enh'acla em 
voss9s corações. -

E _um dever ela santa religião que professâmos, r econhecer o legitimo rei que 
~os fo1 dado, e obedecer ao seu poder. Esta verdade não soff1:e contradicção; ella 

0 
tn~a elas mais r ecommendadas, e que forma o mais firm e esteio elo pacto social. 

l llVl ao grande aposto lo elas gentes t, que, escrevendo aos romanos, altamente ex
lama: «'l'odo o espírito esteja suj eito aos poderes superiores, porque não ha po
c er que não venha ele D eus>> ; e para não cleixar duvicb alguma n'esta importante 
ve~·clacle, elle mesmo declara o modo ela nossa obecliencia, dizendo-nos que esta 

. ~eJ a, não só pelo t emor do castig-o, mas por dever da consciencia: Nem outra con
:i{luencia ma~s justa se podia esper~r tirar de taes princípios elo qu ~ ~quella 9ue 

e nos mamfestou: que quem res1ste ao pocler que se acha consbtmclo, r es1ste f0 mesmo Deus . 'l,al é o exemplo que nos deixou o nosso Salvador, e que nos fe
Jzes seculos elo christianismo encontrâmos observado constantemente . E é a obser 

vancia cl'esta doutrina que agora esperâmos de vós, bem persuadidos ele que estas 
Verdades não estarão apagadas em vossos corações . 

Taes são, amados fi lhos, os motivos que reclamam a vossa obediencia á atl
~usta pessoa do senhor D . Pedro IV e ás suas soberanas determinações . A elle 
JU~astes :fidelidade, que cumpre não a percler. É a este dever que agora vos cha
lllamos, e que con:fiâmos não será frustrado em vós; porém, ao mesmo tempo não 
r~cl?mos deixar ele vos exhortar que nr~o deis ouvidos ás doutrinas que em con-
l ano se vos tenham anmmciaclo. E lias nunca dimanaram da nossa auctoriclade, 
ne~ _até ag-ora ha determinação que as auctorise. O nosso ministerio é puramente 
e~pn?tual; e a elle nrio compete ingerit·-se em questões pÕliticas. Se a1guns eccle
~lastlcos , abusando. indiscretamente dos deveres elo seu sagrado ministerio, procu
l alll persuadir-vos contra o que eleveis ao legitimo monarcha, quizeram trahir-vos 1 arrastar-vos ao precipício . Elles se constituíram, não ministros de paz, mas ela 
c esorclem, e em lagar ele doutrina sauçlavel vos conduziram ao erro . · 

1 
Agora, amados cooperadores do nosso ministel'io, convosc.o fallâmos: vós, que 

~ 1~1llaclos pa1·a ministros ele um Deus, que veiu ' estab elecer sobre a terra um 
~e1~0 espiritual, 'que é a santa igreja, e que recebestes as palavras ela viela eterna, 
~~~h serem por vós empregadas em guiar e conduzir os fieis pelo verdadeiro ca-

tn ~ cl~ sa~vação, empr egae a solicitude do vosso ministerio em manter os povo_s 
~a 0 ech enc1a ao nosso monarcha o senhor D. Pedro IV e á sua augusta filha 
ra·senhora . D . Maria II, que pela abdicação ele seu pae é destinada para nossa 
co Inha i gu_1ae-os por estes princípios, que hoje se acham claramente manifestados, 
e m~ vere1s ]?elos documentos que vos serão remettidos com esta nossa _pastoral; 
co1~:J:m estes augustos nomes um nobre l aço que aperte estreitamente todos os 
sanioes . ~x~ortae vivamente a todos, que se contenham em paz e socego, ces
a p 0 ~s chv1sões tão contrarias ao espírito da santa religião que professâmos ; e E c o Senhor, superior a toda a expressão, seja comvosco. 
remet para .~ue chegue á noticia de t?clos: manclâmos que ~sta nossa pastoral s~ja 

- tlcla cucularmente por todas as IgreJaS cl'este nosso b1spado a qual será bela 
subcl~tEp~stola aos romanos, c;p. xm, S. Paulo, v. 1.0 (Omnis anima potestatibus sztblirni07·ibw> 

ct szt: non cst enim potestas nisi a Deo : quce autcm sunt, a Dco o1·dinatce sunt) 
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á estação da miss~ conventual, e fixada em a nossa cathechal, sendo registada 
nos logares competentes. 

Dada no Funchal sob o nosso signal e sêllo das nossas armas, em 28 cl~ ju-
nho de 1828. = Pntncisco; Bispo :1. · 

Logar do sêllo . - De mandado de s. ex. a rev. rra =O beneficiado, Antonio Jo ct
_qtti?n Gonçalves de Ancl1·acle, secretario. 

PoJ.·taria 

'Attendendo ao ardente desejo de tomar as armas que a parte mais conspícua 
dos briosos madeirenses manifestou no dia 26 do corrente na chegada da fragata 
P1·i?weza Real a este porto, que, não obstante as determinações do ustupador go· 

./ v erno de Lisboa, teve de retirar-se sem o seu cumprimento; e tomando em con
sideraç~LO a utilidade que em defeza d' esta ilha, dos direitos de sua magestade o 
senhor D. Pedro IV, nosso legitimo soberano, ela rainha a senhora D . Maria li e 
da carta constitucional ela monarchia portug·ueza póde seguir-se de tão nobre re
solução, e ele tão evidente prova de zêlo, fidelidade e patriotismo, digna por certo 
do alto apreço elo nosso magnanimo monarcha; considerando tambem por outro 
la~o o desinteresse com que a todo o· momento concorre a alistar-se volunt~ria
mente grande numero de honrados cicladãos,:para servirem gratuitamente em crise 
ele t anta J10nc1eração e sem a menor clespeza ao estado : determino que, havendo 
a devida escolha, se erija um batalhão _com o titulo avoluntarios reaes de D. Pe
dro IV'', composto de um estado maioí·, grande e pequeno, e ele seis companhias, 
conforme o plano junto, que n'esta mesma clata vae assig·naclo pelo official maior 
ela secretaria el'este governo, João' Nepomuceno Correia Drummond, que serve no 
impedimento do secretario . E para que quanto antes possa realisar-se a organisa
ção do referido batalhão, nomeio para commandante d'elle o major graduado do 
r eal corpo de engen beiros J eronymo Martins Salgado, visto o melindroso estado 
ele saude elo coronel João ele Üa.Tvalhal Esmeralda, a quem destinava es.te com
mando. Ordeno outrosim que, logo que haja numero snfficiente ele praças, o com
mandante que nomeio ponha em pratica a divisão elas seis companhias e me cl~ 
parte para eu designar a ma.neira por que se hão de prover os offi.ciaes que hm 
de destinar para este coTpo. 

Palacio elo governo, em 28 de junho ele 1828. = José L~tcio Tmvassos Valdez, 
governador e capitão general elas ilhas ela Madeira e Porto Santo. 

Plano de um batalhão de voluntarios reaes no Funchal 

O batalhão será comJ)OSto ele um estado maior, grande e pequeno; a saber :
Tenente coronel commanela.nte 1, major 1, ajudante 1, quartel mestre 1, sargento 
ele brigada 1, quartel mestre sargento 1, cap.ellão 1, cirurgião mór 1, ajudante 
de cirurgia 1, tambor mór e a seu tempo corneta mór 1 : somma 10. . 

Força de cada uma elas companhias - Capitão 11 t enente 1, alferes 2, pn-

1 Inserta no pel'ioclico Flor elo ocectno, de 9 ele julho, e reg.istacla em cartorios parocbiaeS 
ela t·cspectiva diocese. Houve quem a considerasse apocrypha, fu11Clanc1o -se nas idéas absolutistas 
elo prelado e seu ulterior procedimento i mas não é só este escripto que está em desaccordo colll 
a rigidez de caracter attribuir.la ao bispo, como se prova pelo officio seguil1te, endereçado ao 
cabido ftmcbalcnse, com respeito a um elos pl'incipaes caudilhos do syst ema libei-al. 

alll. "' 0 e rev.do cal> ido: -Havendo algtms· illustrc_s cidadãos d'esta província clesejadó' dar 
um tcstemunl10 evidente do seu reconhecimento e gratidão á mcmoria do benemerito Manuel 
Fernandes Thomaz, cuja perda será sempre sentida pela nação, a bem da qual elle se cleclicon 
até aos u ltimas momentos, e tendo-se concluído, ele commum accorclo com as auctoriclades, q.ue 
se celebrasse um offi.cio solemne pela sua alma i participâmos a v. s.• que o dia 19 ele f'p.vereu·o 
é o destinado para este piedoso acto, que terá Jogar na nossa catboc1ral, esperando nós que v .. s.", 
animado dos mesmos sentimentos que nos acompaubam, nos ajudará com a sua assistcncH!, 9. 

celebrar este ultimo acto de reconhecimento que prestâmos ás cinzas d'este respeitavel vara0 • 
«Deus guarde a v. s." por muitos annos. Paço episcopal,~ ele feyereiro ele 1823. = Ji'.ra?t

cisco, Bispo." 
O manuscripto ele que nos servimos tem mais : «E trasladada a concertei e conferi coro 0 

proprio origin:'ll, a que me refiro, em poder elo apresent ante. Funcl1al, 22 de março ele 182~.
Eu, o tabellião .José ela Costa Leal, a fiz esarever, enaerreí, subscrevi e assigno em publico e 
raso, etc. = José ele~ Costct Leaz.,; 



~eho sargento 1, seguudos sargeutos 2 , fuH iel 1, cabos 4, anspeçaclas 4, solda
c os 48, tambor 1: somma 65 . 

39 
Recapitulação - Estaclo maior, grande e pequeno ] O, seis companhias (65 >< 6) 

O: somma 400. 
. O . official maior ela secretaria elo governo, que serve no impedimento elo se-

cretano, João N epormtceno Co?·?·eia Dntmmond. . 

Officio 

Dtmo e ex.mo sr.-Depois de uma commi.micação o:fficíal, que me clírigius . ex. a 
0 sr. visconde ele Itabayana, em que me participava a proxima vinda ela fragata 
Izabel) de sua magestacle o senhor D . Pedr o l V, ele que v. ex. a é commanclante, 
para o porto cl'esta cidade, tiveram logar os acontecimentos gloriosos que v. ex .a 
verá pelos papeis officiaes que r emetto . 

E porquanto no dia 25 elo correute se apresentou n'este porto a fragata por
tug~eza P? ·incezct Real) trazendo a seu bordo uovos capitães generaes e mais au
ctondacles para esta ilha e para as elos Açores, em nome do senhor infante D. 1\ii
gne!, como rei absoluto ele Portugal ; e a mesma fragata não foi r ecebida, como o 
pediam as circumstancias· particulares d'esta ilha, o serviço ele sua magestacle o 
senhor D. Pedro IV e a ficleliclacle elos madeirenses ; nunca a fragata do com
lllanclo ele v . e'x .a viria mais a tempo para este porto, poi s ainda que estão toma
das todas as medidas para esta ilha se defender até á extremidade, não tem com
tudo um unico vaso de guerra que possa ajudar sua heroica empreza. 

Tal é a commlmicaçào que me apresso a levar ao conhecimento de v. ex.'\ a 
fim de que se digne coadjuvar a lealdade d'esta ilha, tanto c1uanto seja compati
Vel com as instrucções que v . ex." possa ter a bem elo serviço de sua magestacle. 

Deus g·uarcle a v. ex. a FunchaJ, 28 de junho de 1828. ·-ln.rno e ex . mo sr. conde 
ele Beaurepairc. =José Lttcio T? ·avassos Valclez. 

Respos-tas de consules 

1." 

IU.mo e ex .rno sr.-Tive a honra ele r eceber o officio que v . ex ." se dignou f e . me dirigir com data ele hoje, e pelo qual me faz constar , por um modo o mais 
Iso~j eiro, que a mudança politic,a que a briosa lealdade ele v. ex . a fez pôr em 

prattca no dia 22 do corr ente, tão longe ele obstar me afiança do governo ele sua 
lllagestade fidelíssima o senhor D . P edro IV n'estas ilhas, para com os subditos 
ele sna mages.tacle el-rei ela Dinamarca, o meu soberano, a continuação d 'aquella 
protecção, apoio, consideração e amisade que sempre n'esta província, mas parti
c~llarmeute durante o governo ele v . ex. 3 1 se tem tao liberalmente franqueado e 
tao :plenameute gosaclo; o que sem mais demora levarei ao conhecimento das res
P~ctwas repartições em communicação com este consulado. Os exemplares elo ma
nifesto e proclamações ele v. ex.", como tambem elo formularia que de ora ávante 
:e ~doptará sobí·e obj ectos ele servi ço., que v. ex. a me fez a honra ele remetter, 
nvtarei com toda a brevidade ao meu governo. 

Faltaria de certo á gratidão se eu deixasse passar esta occasião ele tributar a 
'r. b~x. a o meu sincero reconhecimento pelas muitas provas que sempre tenho re
âe tclo ele consideração e amisacle com que v. ex. a me tem honrado; e protestando n1 novo as seguranças do meu es1Jecial respeito e inteira devoção, fico sendo
d ·mo e ex . mo sr. governador e capitão general- D e v . ex." muito cer to venera-
ar_ e attencioso 01·eado . = Diogo G. Selby) consul.- Consulado de Dinamarca, 

na Ilha ela Madeira, ao·s 29 de junho de 1828. 

2 .n 

d _Consulado do agente e consul ger~l de sua magestacle hritannica. Madeira, 30 
e J~lnho de 1828. -Iltmo e ex. mo sr.-Tenho a honra de accusar a recepção elo 

Ofiic10 ele v . ex." ele 25 do corrente, transmittindo-me o mauifesto e outros docu
tnentos que v. ex. a julgou necessario publicar, realisando no dia 22 elo corrente a 
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sua previa determinação de mr,nter e conservar esta ilha para o governo e aucto
ridade de seu legitimo monarcha o senhor D. Pedro IV e sua augusta filha D. Ma
ria II, desligando-a da auctoridade usurpada e facção ele D . Miguel em Lisboa. 

Eu me congratulo com v. ex.a pela honrada carreira que tem adaptado, pelo 
bom successo ele suas medidas, e pelo enthusiasmo com que seus dignos sentimen
tos têem sido abraçados e suas ordens r ecebidas por todos os respeitaveis e hon-
raclos habitantes da lVIadeira. . 

Eu terei muito gosto em transmittir estes documentos ao meu governo, e lhe 
farei conhecer que as muitas e contjnuaclas provas que v . ex. a tem manifestado 
de sua amigavel disposição para com os britannicos aqui residentes, offerecem o 
mais seguro penhor ele que os tratados existentes entre as duas corôas continua
r ão a ser devidamente respeitados e executados, e que os interesses britannicos 
r.eceberão, como têem recebido até agora, todo o arrimo e protecção que de v . ex." 
dependem. · 

Aproveito-me cl'esta occasião para repetir as asseguranças ela minha mais alta 
estima, cons·i.deração e sincero reconhecimento pela urbanidade, franqueza, can
dura e cotclialidade que sempre tenho experimenta.clo em v . ex.a, ele quem tenho 
a honra de ser muito respeitosamente-Ill. 010 e ex . mo sr. José Lucio '11ravassos Vai
dez, governador e capitão general d'esta província - Attento venerador e servo.= 
Flen1·ique V,eitch, agente e consul geral ele sua magestacle britannica. 

Ill.mo e ex. mo sr.-Tenho a honra ele accusar a recepção do o:fficio de v. ex.a 
e mais impressos annexos, datado de 25 de junho corrente, em que v. ex.a se 
digna communicar-me a heroica resolução tomada ele salvar esta província da per
niciosa infl.uencia d'essa facção llsm·paclora que em Lisboa se tem cleclaraclo contra 
os sagrados direitos ela legitimidade elo senhor D. Pedro IV, resolução que estes 
povos têem abraçado com o maior enthusiasmo. Tão leal procedimento, conven
cenclo-me cada vez mais ela honra que caracterisa o governo ele v. ex. a, me impõe 
o. dever de levar quanto antes ao conhecimento ele sua magestacle prussiana tão 
relevante serviço á causa ela legitimiclade, em que tanto interessam as potencias e 
em que descansa a paz ela Europa, bem certo de que a sua magestacle será mui 
grata tão gostosa noticia, que lhe assegura a fidelidade u'esta ilha a seu legitimo 
s'oberano, com quem sua magestacle se acha ligado pelos mais estreitos vínculos 
de reciproca amisacle. 

Emqmmto que, testemunha ocular ele tão digno successo, r endo a v. ex. a o 
mais sincero testemunho de aclmiraçfio por suas esclarecidas virtudes, rogo a 
v. ex. a se dig·ne acceitar meus protestos de adhesã:o a seu governo e ela alta es
tima e consideração com que sou - rn.mo e ex .'"0 sr. José Lncib Travassos Va.lclez, 
governador e capitão general elas ilhas da Madeira e Porto Santo - De v. ex. a 

muito attento e :fiel venerador. = Pat?'Ício JJ!lalhei?·o de JJ!lello) vice-consul de sua 
ma.gestacle el-r ei da Prussia.---:-Funchal, 30 ele junho ele 1828. · 

lll.ruo e ex. mo sr. general : - Hontem tive a honra ele receber um aviso ele 
v . ex.a da mesma data, juntamente com· dois exemplares ele um manifesto e ele 
duas proclamações, participando-me que a mudança politica que v. ex.a foi tã_o 

· sabiamente servido pôr em pratica no dia 22 elo corrente, e que eu presencee1, 
foi abraçada com o maior enthusiasmo pela nobreza, militares e povo cl'esta ilha, 
longe ele obstar ou empecer as relações ele paz e amisacle que existem entre o 
governo ele sua magestade :fidelíssima o senhor D. Pedro IV, administrado po~ 
v. ex. a com ·a mais perfeita dignidade, zêlo e energia, e o ele sua magestacle el-rel 
ele Sardenha, a quem tenho a honra de servir n'esta ilha; mas que vem, pelo con
trario, corroborai-a e augmentar a harmonia que liga os nossos respectivos gov~r
nos. Eu muito estiinarei, e não posso ter a minima duvida que assim será, e m1.uto 
cordialmente offereço a v. ex.a as minhas sinceras congratulações sobre o mesDlO 
assumpto promettendo levar sem demora esta exposição de v . ex.a ao soberano 
conhecim~nto elo sua magestacle .el-rei ele Sardenha e elo seu real governo. 
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_!gualmehte recebi dois exemplares do formularia adopt::tdo por v. ex.a sobre 
a clu·ecção_ dos objectos do real serviço, que servirá para meu regulamen~o . 

Ouso hsonjear-me, ex. mo sr., quo a conducta leal ele v. ex. a para com sua ma
gestacle o senhor D. Pedro IV, a quem a nação e as potencias estrangeiras reco

. nh~ccram rei de Portugal, será mui grata a sua magestade sarda, já como seu 
alhaclo, já por ser um relevante serviço á causa ela legitimidade, em que descansa 
a paz ela Europa, o socego e :ficleliclade das nações . 

. quanto a mim, eu apreciarei toda a occasiao em que possa pessoalmente con
t~·lbtlll' para a conservação e prosperidade elo governo actual, a que v. ex. a pre
Side tão dignamente. 

~onsulaclo sardo na Madeira, 50 ele junho de 1828. ~ Ill .mo e ex. mo sr. José 
Luc1o Travasses Valdez, governador e capitão general d' esta província. == Ale
xancl?·e Hally, pro-consul sarclo . 

Officio 

Ill.mo sr.- Accuso a r ecepção elos dois o:fficios de v. s.a de 29 e 30 do cor
rente com os que a elles vinham annexos; cumprindo-me dizer a v . s.3

1 
em res

posta ao primeiro, que o tenente do forte elo Caniça!, J offo Pedro F'ra.nco, deve 
ser r emetticlo em occasião opportuna para esta cidade. 

Em resposta ao de 30 devo dizer a v. s.a que Francisco José Braga, que se 
acha no Porto da Cruz, foi por mim demittido do posto de capitão no dia 25, e 
Pr?vav:elmente julgou. mais proprio saír da cidade ; sendo certo que elle gosa ele 
n:a opmião sobre sentimentos políticos. Louvo, portanto, o zêlo dQ capitão do re
gimento do commanclo ele v. s. a, João Cesario Telles ele Menezes, a quem fará 
sa?er, 'de ordem minha, que nã.o acho por ora· ele necessidade que o mesmo Braga 
seJa ~reso; porém que muito convid que o 'faça observar e prender logo que elle 
rnachme ele qualquer modo. 

Pelo que respeita a:o cura Francisco Nunes, se ha testemunhas de ter elle dito 
qn_e sua alteza o senhor D . lVIiguel é o legitimo rei, ou se se provar que elle ma
~hma_ elirecta ou indirectamente, então o capitão 1Vfarcellino J oà~o Nunes Caldeira 
c a Silva o deverá fazer prender immeeliat<tmente, enviando-o á minha presença. 
R Tenb,o a satisfação de a.nnunciar a v . s. a que o tenente Antonio Francisco 

ego, com os soldados elo regimento de v. s.a, que se achavam debaixo das suas 
~rdens, com1)letamente desbaratou os rebeldes, no dia 27 elo corrente, em numero 
te mais de cem, ficando d'elles oito gravemente feridos rro campo, e levando ou
ros comsigo, que poderam conduzir. O tenente Rego teve um morto, um ferido 

gravemente e poucos levemente . 
O destacamento que saiu cl'esta cidade, cleixanclo tudo já em socego em Boa

Ventura e em S. Jorge, vem já hoj e em marcha :para esta cidade. N'estes ter
mos tornar-se-hão desnecessarias outras medidas alem el'aquellas que o tenente 

l
coronel Filippe Joaquim Acciaioli tiver posto em pratica, visto ter ido áquelle 
~al. ' 

d Receba v. s. a os mais sinceros parabens e louvor pelo digno comporta~ento 
é 0 ~onente Antonio Francisco Rego e ela tropa do seu commanclo, de que v. s. a 

. ~Jgno chefe, fazendo-lhe assim constar ele m·dem minha; e que terei grande 
d~ti~fação em que se faça a devida justiça aos serviços que se prestam a bem elos 

U'e1tos de sua magestaele, e conservaçfio ela carta constitucional. 
'11· Deus guarde a v. s.a Palacio do governo7 30 de junho ele l828. = José Lucia 

1. 
7_avassos Valclez . -m.mo sr. João L icio ele Lagos, coronel elo regimento de mi

lClas ele S. Vicente. 

Officio 

17 
Ill. mo e ex. mo sr. - Em aclc1icion~mento ao que escrevi a v. ex. a en:'t data de 

'Ir. do mez proximo passado, e de que agora remetto copia, que serve de segunda 
~a, Ctuul)l'e-me commmlicar a v . ex. a que no dia 22 elo referido mez teve logar 

nestas ilhas a solemne cleclaração de que ellas reputavam ÍlTÍto e illegal o go 
Verno de Lisboa, e só reconheciam a auctoric1ade soberana el'ellas, na pessoa de 
sua rnagestacle :ficlelissima o senl1oi· D. Pedro IV. 
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Por tão ponderoso acontecimento, vae o p0rtaclor cl' esta, o brigadeiro graclt1aclo 
Antonio Rebello Falhares, pessoa de minha inteira confiança e amisade, como 
cmissario do g·cvcrno cl'cstas ilhas, para poder devidamente n'cssa côrte fazer 
chegar ao alto conhecimento de sua magestade britannica, ele v. ex.", e elos outros 

_ministros plenipotenciarios ele sua magestacle como imperador do Brazil e r ei ele 
PortugaJ este acontecimento político, e a ptueza ele meus sentimentos e deliberação. 
Á vista pois do exposto cumpre-me r eclamar ele v . ex. a o seu poderoso apoio, 
para que se não mallogre tão úobre r esolução, e queira attencler e dirigir conve
nientemente o r eferido brigadeiro, que sem reserva communicará a v. ex. a todo 
o acontecielo, para que se tomem as devidas deliberações, ficariclo v. ex. a assim 
inteirado ele tudo o qLw se haverá mister. -

Deus guarde a v. ex. a Palacio do governo, no Fnnchal, ilha ela Madeira, em 
2 ele julho de 1828. - lli. mo e ex. mo sr. visconde de Itabayana. 

P. S. -A falta de tempo me faz rogar a v. ex." faça esta commum ao ex.rro 
sr . marquez ele Rezende, se ainda se achar n 'essa côrte, ou aliás se digne fazer
lhe a devida communicação com os meus r espeitosos compi"imentos . :--José Lucia 
Tntvassos Valdez. 

Auc-torisação 

José Lu cio 'l1ravassos V aldez, do conselho de sua I!J.agestaele fidelíssima ; conde
corado pelo mesmo augusto senhor com a medalha de se~s campanhas· cb 
guerra peninsular, e com a de commando nas batalhas de Orthez e Toulouse; 
por sua magestacle britannica com a ele commanclo na batalha ele Salamanca; 
por sua magestacle catholica com a ele commando na batalha de Albuera; 
governador e capitão general das ilhas ela Madeira e Porto Santo ; al<.:aicle mór 
ele suas fortalezas; superintendente em suas capitanias ele guerra; regedor das 
justiças; presidente da junta ela faz enda e das mais estabelecidas n'este es
tado, etc. 

Auctoriso o portador cl'esta, o brigadeiro g1·acluaclo Antonio Rebello PalharetJ1 

como emissario elo governo cl'estas ilhas, para que na côrte ele Londres possa de
vidamente, onde ora o envio, fazer chegar ao alto cqnhecimento de sua mages
tade britannica, que no dia 22 elo· proximo passado se declarou n' estas ilhas írrita, 
illegal e ele nenhum effeito a regencia ele sua alteza o senhor infante D . Miguel, 
em consequencia L1o decreto ele 3 de maio, e todos os matis subsequentes actos elo 
governo de Lisboa haverem clemonstraclo que se attentava contra a soberania ele 
sua. magestade o senhor D. P edro IV e .seus legitimas direitos, e de sua augusta 
filha a senhora D. Mari~ II á corôa ele P01·tugal, pretendendo-se aniquilar a carta 
constitucional; que estas ilhas só r econhecem a auctoriclade soberana cl' ellas na 
pessoa ele sua magestacle ficlelissima, a quem· clirectamente tenho feito as compe
·tentes commuuicações e pedido sua regia r esolução . Rogando, portanto, ao clignis-

- simo ministerio ele sua magestade britarinica que, pesando em sua alta sabedoria 
o nobre esforço ele um povo fiel, que a toc1o o custo se propõe conservar illeso o 
salutar principio ela legitimidade, acreditando como filho da necessidade e c1a mais 
pura lealclac1c este acontecimento político, que poclen't talvez pôr em risco a segu
rança d'estas ilhas, esta,ndo expostas ás tentativas elo governo de Lisboa, se digne 
prestar-lhe o possível auxilio, a que parece ter todo o clirejto a antiga amisacle 
entre os monarchas elas naçõ es britannica e portugueza, garantida por tantos tra-
~aclos, qtte n'estas ilhas serão r eligiosamente g·uarc1ac1os . O mesmo brigadeiro, para 
completo desempenho ele sua missão, terá em vista as instrucções ele que v_ae rou· 

·niclo, e os impressos e mais papeis o:fficiaes ele que se acompanha. 
Palacio elo governo no Ftmchal, 2 ele julho ele 1828 . =José L ·ucio 'Pravassos 

Valdez, governador e capitão general ela ilha ela Madeira. 

Instrucções que deve ter em vista o brigadeiro graduado 
Antonio Rebello Palha:t•es 

1. ° Fazer cxacta r elação elos acontecimentos e estado cl; esta ilha, tendo em 
vista para esse· fi m os impressos que procurará fazer espalhar. 



161 

2.o Representar a necessidade quo ha, pelo menos, ele mil armamentos e cor 
lea:uQs para inümteria ou caçaclorcs, cle.signanclo a0 mesmo tempo que j~t em 17 
c e JUnho passado se pediram ao yi.scondo de Itabayana, se os poclesse apromptar 
sem clespeza elo thesom·o d' esta ilha. 

3.o Certificar que se receberam n'este governo os officios dos marquez de Re
ze~cle e YÍ.sconde· de Itabayana elo 12 ele maio 1-lltimo, clesignanclo que todos os 
alhaclos ele sua magestade o senhor D . Pech·o IV olham como r ebeldes e usurpa

. doras as deliberações e medidas elo governo ele sua alteza o senhor infante D. Mi
guel, e que todos elles apoiaram cleciclidamente a resolução por esta ilha tomada 
em 22 ele junho de 1828. 

4.o Certificar que fiz communicação official a sua magestacle o senhor D. Pe
cho. ~V, de que ía pôr em pratica a defeza cl'esta ilha, para conservação ele seus 
àeglti.mos direitos, dos de sua augusta filha, e ela carta constitucional; que logo 
, e.po1s elo. dia 22 de junho lhe fiz nova communicação, designando que governa
~01 .estas ilh.as em seu. au&~st_o nome até re~e?er sua re~·ia res?lu.ção; pa.r~icipan
V~-lhe que Já me havia clmgtclo aos seus mm1stros plempotenClanos nas cortes de 
Ie~na e Loneh·es, pedindo-lhes o possiYel auxilio e conselho, assim como o seu :fl0 l0 perante os. poderosos alliaclos ele sua magestacle, e finalmente que ele novo a 
es me dirigi, dando-lhes parte elos acontecimentos elo referido dia 22 de junho. 
5. ° Certificar que no caso ele um exito elesgraçaclo na heroica em preza de Por

tugal, serão r ecebidos n'.esta ilha como irmãos os emigrados que n'ella se quize
rem refugiar, apesar dos tenuos meios pecuniarios ela mesma ilha. 

6. 0 L embrar que seria mui conveniente a vinda de alguma porção ele )Jolvora, 
por. não ser demasiada a que aqui existe para uma resistencia vigorosa, se for 
mtn prolongada . 

. 7.o L embrar que já em 12 de maio e 15, o consul ele sua magestade britan
~c:'L n'esta ilha, mr. H . Veitch, em conseqnencia do que commigo tratou, se cli
llgn~ ao seu tninisterio, designando-lhe a tençf(o em que eu estava, e que pttz em 
pratica no dia 22 ele junho, sobre que desejava merecer o possível · auxilio do go
Peano britarmico, como poderoso alliado e amigo de sua magestacle o senhor D. 
~ ro IV, e até, se tanto merecesse ao governo britannico, o seu conselho sobre 

. o moclo de obrar; e que mesmo não obstante os meus ardentes cles~jos ele prestar 
c~mp~eta protecção aos subclitos ele sua magestacle britannica n'esta ilha, e á muita 
~~opneclacle que n'ella têem, me parecia mui conveniente, para maior segurança 
t e~a e n.1ais perfeita conservaçã,o ela soberania de sua magestacle ficlelissima n' es
~'l.s ~as, que o governo britannico estacionasse n'este porto na crise actua.l algum 
a~r10 ele guerra. • 

8. 0 9ue actualmente me parece mais necessaria esta meclicla, depois ela re
pulsa feita á fragata portugueza P1·inceza R eal) uma vez que em Portugal se con-

bserve duvidoso o exito da deliberação tomada a favor dos direitos elo senhor 
·Pedro IV. 

d 9.o Dar conhecimento ao governo britannico e aos ministros plenipotenciarios 
e sua magestacle ficlelissima, da negra conducta ele José Maria Monteiro, no

~eacl~ capitão g·eneral cl' estas ilhas, assim como ela elo commandant~? ela fragata, 
aqulill José ela Cunha, para se lhe clar a consideração que merece. 

G lO.o Fazer diligencia por saber onde se acha o meu a;juclante ele -ordens Luiz 
0 inho Travassos Valdez e inteiral-o ele todo o acontecido. 

Ji :'?alacio elo goYerno, no Ftmchal, ilha ela JVIa.cleira, em 2 ele julho de 1828. = 
ose LtLcio T1·avassos Valclez. ' 

Car-ta 

180~enho1: duque: - Tendo eu tido a homa ele ser o primeiro portuguez que em 

11 
servm ele baixo elas ordens ele v. ex. a, e tendo sido v . ex. a o primeiro ge

e e;·al que me mostrou o caminho ela gloria nas batalhas da Roliça e elo Vimeiro, 
• a~ .ou persuadido não estranhará, apesar elo alto cm·go que v. ex. a occupa, me 

teva a clirigu:-lhe minhas letras em crise política ele tanta ponderação, como 
hqttella qlle acaba de acontecer no dia 22 do corrente, nas ilhas que tenho a 

Onra ele governar, para n'ellas conservar o salutar principio da legitimidade e 
li 

• 
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os direitos de soberania ele sua magostacle o senhor D. Pedro IV, ele sua attgusta fi
lha a senhora D. Maria li e a carta oonf.!titucional da monarchia portugueza. Per
suado-me igualwcnte que v. ex .a me não levará a mal que eu peça que v . ex.a 
se digne fazer que esta nobre resoluçfio seja olhada como justa pelo governo ele 
sua magestacle britannica; c para que v . cx.a seja completamente inteirado elo 
acontecido, ela pureza ele minhas intenções e deliberação, muito estimarei mere
cer a v . ex.a se digne attencler o portador cl'esta, o brigaeleiro graduado Antonio 
Re bello Falhares, que com esse ponderoso intuito vae á presença de v . ex. a 

Aproveito esta occasião ele reiterar os meus protestos de gratidão, respeito e 
eonsicleração para coin v . ex.a, e tenho a hom·a de ser de v . ex.a-Muito hu
milde e obediente servidor. = José b~cio Tmvassos Valdez, capitr~o general, go
vernador das ilhas da Madeira ·e Porto Santo. - As. ex." o d~tqtte de Wellington, 
primeiro ministro de sua magestacle britannica. 

Palacio do go-verno, no Ftmchal, ilha ela Madeira, 2 de julho ele 1828. 

Carta 

l\feu querido general e amigo: - A pesar ela escassez elo tempo c da grande 
affiuencia ele objectos da maior co_nsequencia ele que me vejo rodeado, como sei 
o -verclacleiro interesse que a Y. ex. a ele-vo, a1Jro-veito a opporttmiclacle ele esCl·e
-ver-lhe, por occasião da ida do portador el'esta, o brigadeiro graduado Antonio 
Rebello .Palha1·es, que -vae a essa côrte, como emissario elo governo cl'estas ilhas, 
para devidamente fazer constar perante o governo ele sua magestaclc britannica. 
a nobre resolução aqui tomada a fa-vor dos direitos ele sua magestacle o senhor 
D . P edro IV. Fique v . ex.a certo ela minha constante gratidão, e em 1·etribuição 
digne-se v. ex. a attencler o referido brigaeleiro, que relatará a v . ex. a miudamente 
o aconteciclo, esperando eu ao mesmo tempo que v. ex.a ele bom grado lhe pres
tará o possível apoio em tudo o que estiver ao alcance ele v. ex." 
. Ré. pito os 11rotestos elo estima e consicl.01·ação, com que sou- De v. ex. a fiel 
amigo e obrigado servidor. = José Lucia T1·avassos Vcddez .-= A s. ex.a o general 
Clinton. 

Palaeio elo go-verno, no Funehal, em 2 de julho de 1828. 

Por-taria 

Tendo chegado o zêlo e patriotismo de muitos elos habitantes cl'esta ilha a 
ponto ele haverem manifestado ardentes desejos ele formarem um corpo ele caval
Jm·ia, pretenclcnclo promptificar-so com armas e cavallos á sua custa, e st\i citan
do-se gratuitamente ao penoso serviço proprio d'aquella arma, o que é ela mais 
reconhecida utilidade em uma provincia aond~ não ha tropa .alguma ele cavallaria : 
determino que elebaixo das r eferidas condições se el'ija uma companhia ele caval
laria, segundo o plano a esta j1.mto, assignaclo pelo official maior ela secr etaria 
cl'este governo, João Nepomuceno Correia Drummoncl, que serve no impedimento 
elo secretario; Llevendo a mesma companhia ficar st~jeita ao chefe elo batalhão ele 
voluntarios reaes ele D . Pedro IV, tendo a mesma denominação o formando parte 
integrante cl'aquclle corpo. 

Palacio do governo no Funchal, em 3 ele julho de 1828. =José L1w·io T1·avassos 
Valdez> g·overnador e capitão general elas ilhas da Madeira e Porto Santo. 

Plano de uma companhia de cavallario. de vol untarios reaes 
de D . Pedro .1 V 

Capitão 1, tenente 1, alferes 2, primeu·o sargento 1, segundos sargentos 2, 
furriell, cabos 4, anspeçadas 2, soldados 48, trombeta 1, ferra.clor 1: somma 64 
homens e 64 cavallos. 

Secretaria elo go-verno no Funchal, 3 ele julho de 1828.=0 official maior que 
serve no impedimento elo secretario, João Neporm~ceno Co?Teia D?'ummond. 
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Port"::triia 

d Ctmv-l:ndo nltimar qnant~ antes n, o1·g.:m!eaçto do bat~1lhco de \ol.untarios r~aes 
e D. Pedro IV, na conformiclac1e elo plano JUnto <Í 1:ortana de 28 de Junho prox1mo 

l_)as:a~lo, e semlo da maior urgencia prover immediatamente os postos de officiae : 
nome10 para esse fim uma commiss?;o, ele que será presidente o coronel Jor:o de 
~~~valhal Esm ralclo, e vogaos o coronel reformado ele milícias ele S. Vicente, l ilip~e Joaquim Acciaioli i o tenente COl'Oncl governador ela fortaleza de S. J or.o 
c 0 P1co, José Joaquim de I· reitas e Abreu i o major gradlJaclo do real corpo de 
engenheiros, Jeronymo Martins Salgado, commandantc do refeJ:ido batalhu'O, c o 
sal'g~nto mór commandante das ordenanças elo districto do Funchal, Franci~co 
tioniz E scm:cio i os quaos, escolhendo de entre os indivíduos alistados no mesmo 

atalhào, mo farl'to uma proposta duplic.o'tcla ou triplicada, como julgarem mais 
conveniente, para quo cu possa nomear os que cleverfio servir nos refericlos postos . 

T. Palacio do governo no Fnnchal, em 3 do julho ele 1828. =José Lucia T:ra'!;ccssos 
l aldez, governador e capitão general elas ilhas da l\1acleim e Porto Santo . 

R ·eiatorio 

Senhor:- Não obstante ter clil·ig·ido ~i regia presençn de Yossa magestacle, em 
?3 d? mez proximo passado, o que consta ela segtmda via que tenho a honra c~e 
tnclutr; com toclo o r espeito e submi ssão, e ainda quo eu receiei importunm· a alta 
illttcnção ele vossa magestacle, comtuclo têem-so succocliclo acontecimentos de tanta 
·po~dcração; que me parece elo m.cu mais rigoroso dever fazel-os chegar com a 
l.ll.ator brevidade ante vossa magestacle, pm'a na sua alta sabedor ia ser em pcwclos 
tomo convier. Pot· tr:o ponderosos motivos aproveito a occasião de um navio inglez, 
13}endell, que, tocando n'este porto mesmo sem ancorar na SlHl. passi1gem para csr:a. 
(iorte, apenas me deixa tempo para muito á pressa pocler dar a vos::a magestaclc 
ttma breve icléa elo acontecielo depois ela m inha ultima communicação ele 23 elo 
Passado, rogando á paternal bündacle de vossa magcstacle l;!aja por bem perdoar-me 
a falta ele ordem com que esta vá feita e as inclu::as copias, o que assim acontece 
~~ l·asão elo navio n[io }JOder ter cl~mora alguma, e bem assim se digne relevar-me 
11~ te~· al:nda Qnvi<.td0 á real presença ele vossa magestade pessoa que possa dar-lhe 
ca al mformaçuo do que se .tem paseaclo i horu:a ele quo tenho sido privado por ter 
esta.~o com as armas na mão para defender a soberania de vosm magostacle, e nem 
~>e pode apartm· alguem cl'estc primario dever. 
d Descle o L1ia 22 elo mez passado, em que solcnm'emente manifestei que os direitos ·u 'lliossa mag-estacle1 ele sua augusta filha e a carta constitucional serão mantidos 
1 esos nas ilhas que tepho a hom·a de g-overnar, conservou-se tudo no maior 
d~cego e tntnquillidacle até à tarde ele 2õ elo referido mez, em que appareccu 

tante cl'este porto a fr·agata P1·inceza R eal i o ainda que quasi toda a gente sup
:Pnuha que ella traria noticias favoraveis, e mandei a · bordo d'ella a visita elo 
ehtylo, em rasão ele se fazer signal de bordo pedindo-a, comtudo por cautela fiz 
c egar a postos. Como a fragata foi obrigada a desviar-se elo porto por causa elo 
'V'ento ou r)or cautela, só veiu a visita para terra quasi ás duas horas ela noite,· e 
~~ . -

ao s~ube (sem que me causasse maior surpreza) que em nome de sua alteza o 
~enhor mfante D. Miguel vinha novo govornaclor e capitão gene.ral para estas ilhas, 
c a~do-se-ru e o lagar por• acabado, e tudo o mais que vossa magestacle melhor conhe~ 
c~ á pel~s . inclusas copias de n. os 1 a 8, ?'ssim como P.elo n. 0 2 elo periodico. d' esta 
c ade lllt1tulaclo Flo1· elo oceano . D epo1s ele conchucla a corresponclencm que 
d~ns~a .elas copias n . os 1 a ~, que teve aql~i lo.gar entr e mim, o. commandan~e 
tor fl~gata c o nomeado meu suecessór, segmu v1agem aquelle nav1o e nada mats 
'V' t?1 a saber d'elle. Durante o tempo que elle esteve á vista cl'este porto desen
e 

0 
veu-s.e nas tropas e habitantes cl'esta ilha em geral o maior enthusiasmo, valor 

toelner~pa para defender os sagrados direitos cl~ vossa magestaJe, m?stranclo s~ 
n' 08 cl1spostos a morrer, se tanto fosse necessano, para os conservm· illesos. Fo1 
d.esta occasião que eu vi provado o que 1:eceiava, pois que, apesar de eu ter no 

Ia 22 do passado exigido do bispo que removesse o vigario geral e alguns p.aro~ 
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chos de seus log-arcs, c de ter mesmo feito pr ender algtms indivíduos que eu igual
mente r eputava suspeitos, assim mesmo houve alguns clerigos ·e outros portuguezes 
degenerados, que p:~:etenderam promover a ana1·chia no norte d'esta ilha, como 
vossa mag.cstade verá da o1·dem e boletim que vao 'debai.xo do n .0 9 . T enh o, porém, 
a satisfação de annunciar a vossa magestade que clepois das energicas providencias 
e prndentcs medidas que o tenente coronel de milícias ele S . Vicente, Filippe J~a- · 
quim Acciaioli, que serve como meu a;juclante ele m·clens, poz em pratica nos clls
trictos em que houve a r evolta, e onde eu o mandei acompan.baclo ele um forte 
destacamento ele trop.a escolhida da guarnição cl' esta cidade, a ilha se acha toda no 
maior socego, e em tão grande enthusiasmo, como vossa magcstacle o poJerá 
conhecer da copia da ordem por meio da qual designei se erigisse um batalhão 
ele voluntarios (documento n .0 10) "· 

Depois da muclança praticada em 22 do proximo passaelo exigi elo bíspo que 
publicasse uma pastoral, por meio ela qual explicasse aos povos a justa obediencia 
que se eleve á sabedoria ele vossa magestacle, do sua augusta filha e á carta con
stitucional ela mona.rchia; o que elle satisfez, como vossa magestacle verá elo 
impresso n. 0 11 1 que eu r eputo ela maior consequencia para o publico socego; 
sendo tambem esta consideração que me fez apartar do proj ecto ele fazer ir para 
essa côrte o referido p1·elaclo, que alül.s agora por meio ela pastm·al apresenta sen
timentos bem diversos cl'aquelles que em minha r epresentação ele 2 do mez passado 
designei a vossa magestado elle possuia, e é voz publica ser em os ele que effecti
vamente se acha animado, odiando as instituições por vossa magestade outorgaelas, 
o que melhor se conhecerá elo processo que se vae abrir sobr e os acontecimentos 
políticos. Devo prevenir a vossa magestacle que o mesmo bispo desejou saír para 
Portugal depois cl'estes acontecimentos, e que julguei mais convir não partisse 
sem faz;er antes a pastoral; que actualmonte elle desej a ir para as ilhas elos Açores, 
o que me parece ser muito conveniente, tÍ vista do que obrarei segundo o que se 
apr esentar mais vantajoso ao serviço de vossa magestade, pois que a presença 
cl' elle n'esta ilha me parece prejuelicial. 

No dia 30 do passado fiz saír para a cidade do Porto o dr. José Maria lVIal'ti
niano Fonseca, como omissario, par~ communicar á r egencia quo ali estiver esta
belecida no aug-usto nome ele vossa magestacle tudo o que se tem passado n'esta 
ilha. Hontem mandei igualmente para Londres, para o mencionado fim, o briga
dei.ro graduado Antonio Rebello Falhares, onclenanelo-lho que se entendesse coro 
os plenipotenciarios ~le vossa magestacle n'aquella côrte, o marquez ã.e P almella e 
o visconcle ele Itabayana, e que devidamente fiz esse chegar ao alto conhecimento 
de sua magestacle britannica os acontecimentos políticos cl'esta ilha do dia 22 elo 
mez proximo passaclo, a plU'eza de minhas intenções e deliberaçã.o1 o que lhe 
supplicasse como ao poderoso antigo alliaclo e amigo ele vossa mag·estacle o pos
sível auxilio para ser sustentada a soberania ele vossa magestade. 

Jada consta mais ele Portugal, depois ela minha coillillunicação de 23 elo pas
sado, alem do que se conti>m no n . 0 2 do perioclico Flo1· do oceano. 

Esta minha humilde representação chegará ás r eaes mãos ele vossa magestade 
por via elo honrado consul de sua magestacle britannica, mr. H . V eitch, quo coJll 
o maior desvelo se presta sempre para tudo que é a bem elo serviço de vossa 
magestade. 

Deus guarde a preciosa viela ele vossa magestacle por muitos annos, como 
havemos míster. 

Funchal, 3 de julho ele 1828.= José Lucia T1·auassos Valclez1 governador e ca
pitão general da ilha da JYiadeira. 

Portaria 

Não estando ainda el esignado o lmiforme para o batalhão ele voluntarios ~· eaes 
ele D . Pedro IV, assim como para a companhia ele cavallari.a elos mesmos volnn
tari.os annexa ao dito batalhão, elo que muito depende a sua regular e completa 
organisação e disciplina: determino que o padrão sej a, j aqueta azul ferrete, forrad8-
e avivada ele branco, gola e canhões azues claros, botão amarello ele gtüso, coJll 

t Todos os documentos acima citados estão já insertos n'es tc capitulo. 
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uma trança ele canotilho nos hombros, barretina azul com tampo e pala de sol<\ 
ou ~nvernizada ele preto, pcnnacho branco e azul <.Í caçadora para a infanteria, e 
pennacho cnca.rnado para a companhia rle cavallaria, tudo na fórma do :figurino 
Jue esta a companha e vae por mim approvado. Determino, outrosim, que os officiaes 

e ambas as armas usem de banda, e que o distinctivo de suas graduações sej a, 
para~ os alfer es um cordão delgado de oiro nos canhões, para os tenentes dois 
cord?~s, para os capitlies um trancelim ou galrio, para o maJor mn galão e mn cordão 
quas1 JUnto, e para o tenente coronel dois galões, tudo na conformidade dó que se 
usa nos corpos ele caçadores . Pelo que pertence aos officiaes inferior es se observará 
0 mesmo que se pratíca nos outros corpos. 

Palacio do governo no Funchal, em 4 ele julho ele 1828. = José üwio Tm
vassos Valdez~ g:overnador c capitão general das ilhas da Madeira e Porto Santo. 

Officio 

l ~·mo e e~. mo sr . -l!?stando nós c~da vez mais. fi r?J-~S na persuasão d~ que ?.s 
10~Iado~ habitantes ela ilha ela 1\IIacleu·a e o seu ch gmss1mo governador nao senw 
qumhoeu·os no crime ele r ebeldia e pe1jmio, de que està infelizmente maculada 
uma parte , da população ele Lisboa, ter emos a satisfação ele continuarmos a nossa 
corresponclencia official com v . ex. a, para levarmos ao seu conhecimento as medidas 
que havemos tomado a bem dos r econhecidos e imprescriptiveis direitos de sua 
magestacle el-rei D. Pedro IV, e sf~o os constantes elas copias e impressos inclusos, 
a sab~r: 1. 0 1 um protesto que dirigimos á nação portugucza contra a violação elos 
lllencwnaclos direitos, a abolição da carta constitucional e a insicliosa e illegitima 
~onvocação elos extinctos tres esta.dos cl'aquelle reino ; 2.0

1 mnacircularque expedimos 
s legações de sua magestacle o imperador elo Brazil na Emopa, prevenindo-as ele 

~lle considerâmos como suspenso e inexequivel, nas actuaes circumstaricias ele 
ort:1gal, o J ecreto de 3 de março proximo passado, pelo qual sua magestacle 

dl-ret D. P cclro IV pretendeu completar a abdicação que em 1826 r esolvêra fazer 
da corô~ ele Portugal na pessoa ele sua prezada :filha a princeza senhora D. Maria 
a Glona ; 3. 0 , outra circular, que pass:.'Lmos ás mesmas leg·ações, annuncianclo-lhes 

~lle havíamos reconhecido a junta provisoria, institnicla no Porto no augusto nome 
e sua magestacl e el-rei D. P edro IV, como governo legitimo ele Portugal, até 

~11~' ou se estabeleça a r egencia .ordenada no artigo 93. 0 ela carta portugueza, ou 
d a.Ja _o mesmo senhor de prover definitivamente sobre a governa.nça cl' aquelle r eino, 
epots ele informado do transtorno que uma facção p01jura e r çbelde ha n'elle 

operado; 4.0
1 outra circular, pela qual noti:ficámos ás duas côrtcs junto ás quaes 

nos achâmos acreditados e aos r espectivos corpos diplomaticos, tres cliplomas que 
hOlll.pl:ovam da maneira a mais evidente e irrefragavel a existencia dos direitos 
ereclttarios ele sua magestacle el-rei D . P edro IV antes e depois elo tratado do 

reconhecimento da soberania e dignidade imperial elo Brazil 1• 

Alem cl'isto t er emos o prazer ele participar a v . ex. a que as legações portu
guez~s ele París, Bruxellas, Copenhague, Maclriel, Turim, Roma e Napoles têem 
s~ga~do o nobre exemplo da :ficleliclacle que lhes deu a embai..'\:acla de sua magestacle 
e -ret D. P edro IV n 'esta côrte, e que a ele Berlim é a unica que até hoj e nos 
cohsta hayer pe1jm·ado, senclo réu cl'este crime o ministro e não o secretario cl' ella, 
0 0lll·a~o e prestante lldefonso L eopoldo Bayard, natural cl ' essa ilha. 
t Aqlu têem chegaclo muitas pessoas ele graduação, que vieram fugindo ao sys
r:rn~ ele t errorismo praticado pelo goyerno rebelde ~e L isboa. Algumas d'ellas já 
B !Stessaram a Portugal na companh1a elo benemento marquez de Palmella, que 
~1 tomar parte activa na honrosa clefeza ela legitima auctoridaele ele el-rei D. Pedro IV. 
áss boutra~ ainda aqui se acham e se estão preparando para irem tambem reunir-se 

ancleu·as ela :fideliclacle. 
!or ultimo informaremos a v. ex.a que tanto horror ha causado aqui a usl~'

paçao perpetrada em Lisboa, quanto applauso hão merecido a decencia e moderaçao 
que se encontra em todos os actos ela junta provisoria. Proseguindo ella n 'esta 

to'" 
1 Á excepção da circuhu acliante transcri}Jta todos os doctunentos aÚudidos encontram-se U.Q 

~•O IV. 

' 
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marcha·, c se~do coacljuvacla pela ímmema maioria dos portugue~cs, não é chlVÍ~ 
closo, nem será tardio o completo triumpho da causa da legitimidade. Taes são as 
nossas bem fundadas esperanças; e por tfi.o fausto motivo contftmos ter b1·eve~ 
mente o gosto de congr:;ttular-nos com v. ex. a e com os fieis habitantes d' essa 
importante parte da monarchia portugneza. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, em 5 de julho de 1828.-lli.mo e ex.mo sr. 
José Lu cio Travassos Valdez. = Visco'Jo1de de Itabavanct. 

Circular a que se refe1•e o officio supra 

In.mo e ex."'0 sr. - Antevendo su~ magestade ímperiaJl, na qualídacle ele rei ele 
Portugal, o caso em que a regencia confiada ao serenissimo senhor infante D.l\iignel 
viesse a cessar, ou por effeito ele qualquer transtorno operado n'aquelle reino on 
por algum legitimo impedimento que inhibisse a sua alteza ele continuar no exer
cício ele suas funcções: houve por bem auctorisar-nos para entretermos relações 

. o:fficiaes com o goveru·o que houvesse de instituir-se em Portugal O"ll em confor
michde elo artigo 93. 0 cl.a carta constitucional, ou no seu a11gusto nome, e para i 
clefeza dos seus incontestaveis direitos á corôa do referido reino. E ve:p.do nós, 
bem a nosso pezar, verificados os casos previstos pela singular prudencia dô nosso 
augusto amo, havemos claclo immediato cumprimento ás suas orde11s, ·encetando 
uma corresponclencia o:fficial com · a junta provisoria, defensora ela legitima aucto
riclacle de el-re.i D. Pedro IV, que acaba ele ser installada na cidade elo Porto, .e 
que em confoxmida_de elas nossas instrucções consiclerâmos como um governo legi
timo até que sua magestade fidelíssima proveja definitivamente e com pleno conhe
cimento do acontecido sobre a governança d'aquelle reino. Apressãmo-nos conse
quentemente em informar a v . ex . a d'este nosso passo, para que entre as legações 
imperiaes haja aquella uniformidade que o mesmo augusto senhor lhes tem impost(') 
a obrigação ele seguirem em toclos os objeci;os do imperial serviço. 

Deus guarde a. v. ex. a Londres, em 10 ele junho ele 1828. = llfarquez de Re
zende = Visconde de Itabaya'Tla. 

Ofiicio 

Ill. mo e ex. '~ 0 sr. - 'five a maior satisfação com a noticia que hoje recebi, · de 
que v. ex.a permanecia :fiel, como era de esperar da sua honra, ao juramento ele 
lealdade que prestou a el-rei fi.delissimo o senhor D. Pedro IV, e espero que tão 
nobre exemplo ha ele tm· sido seguido por todos os outros governadores elas pos-
sessões portuguezas. . . 

As noticias que hontem chegaram de Portugal são que o senhor infante D. :Thh
guel havia fixado o dia 23 do mez passado para a reunião dos chamados tres es· 
tados do ~·eino, e era de esperar que poucos dias depois se acc1amasse, comple: 
tanclo-se assim o acto ele rebelliao elo governo de Lisboa para com ,o legítimo ~·ei 
c1e Portugal o senhor D. Pedro IV; por· outro lado, a junta provisoria que se IU
stallou no Porto para defender os imprescriptiveis direitos elo mesmo senhor, ha
via-se já transferido para Coímb1:a, e as avançadàs do exevcito da legitimidade 
parece que estavam nas Caldas. 

Ainda não temos a certeza ela chegada elo ex. mo sr. marquez de Palmella e 
dos mais generaes portuguezes que partiram de Falmoutb para o Porto no dia 16 
elo mez passado em um barco ele vapor, a fim ele se r eunirem á dita junta, mas· 
a todos os momen,tos os esperâmos, e entretanto quasi que se pôde contar com a 
certeza ela sua chega.da a salvamento. . _ 

Continuam a vir ele Lisboa por todos os paquetes pessoas da prirneii·a nobreza, 
e de outras classes fugindo á perseguição que ali se lhes suscita, por pel·manece
rcro firmes no juramento .de fidelidade, que prestaram ao senhor D . . Peclro IV;· 
muitos cl' estes illustres e honrados emigrados vão partir immedíatamente p::tra 0 

Porto, desejando dar a seu soberano todas. quantas provas,estejam ao seu wlcance 
da sua lealdade. · · 

Teliho a honra ele participar a v . ex. a que, na ausencia elo sr. marquez ele 
Palmella, fiquei como ministro de família, encarregacl'o ele exercer as funcções elo-
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ponroso cargo de que s. ex. 3 se acha revestido, e que, porbint.o, com muito pra
zer entra~·ei em corresponclencia com v. ex. a sobre qualquer objccto que possa di
ze~· respeito aos interesses de el-rei :fidelissimo, ou mesmo que possa ser do agrado 
e mteresse de v. ex. a, a quem igLlalmente clou a agradavel noticia de que a maior 
ta~te elas missões portuguezas têem seguido o nobre exemplo que lhes deu o em-

ancador de Portugal n'ésta côrte. 
Aproveito esta occasião para assegurar a v. ex . a da veneração· e estima com 

qu~ me prézo de ser -IIl.1110 e ex. mo sr. José Luiz Travassos Valdez - De v . ex. a 
md lllto respeitoso e fiel Cl'eado . =Visconde de Itabayana. =Londres, 5 de julho 

e 1828. 

Portaria 

Sendo necessario, a beneficio da cansa publica e para a regularidade que con
:em, prover-se quanto antes os postos de officiaes para o batalhão ele voluntarios 
Ieae~ de D. Pedro IV, e para a companhia ele cavallaria, annexa ao mesmo ba
talhao, nomeio para os referidos postos as pessoas abaixo· designadas . 

E para que os possam exercer com legalidade e ser em reconhecidos como 
taes, ordeno, outrosim, que, pela secretaria d'este governo, se lhes passem as suas 
patentes. · 

Batnlbão de voluntarios reaes de D. Pedro l.V 

Para servir interinamente ele ajudante, Reinaldo Nicolau ele Carvalho, cadete 
que foi do batalhão de caçadores n. 0 10. 

Quartel mestre, Antonio Joaquim ele Vasconcellos. 
C~pellão, o padre Simão ele Oliveira. 
C:rurgião mór, o dr . João Antonio Vieira. 
AJudante do dito, o dr. Manuel José Fernandes. 

t . ~api tães, da 1.a companhia, José Joaquim Esmeralclo ele Araujo; ela 2.a, Pa
.Átcto ~alheiro de Mello; da 3. a 1 Daniel de .Ornellas e Vasconcellos; ela 4. a, Luiz 

D
ntonlO Ciebra; ela 5 .a, João Escorcio Drummoncl; da 6.a, Lino ele Athoguia 
zel. 
. Tenentes, João José Barbosa du Bocage, João José ele Freitas e Abreu; Do-

1~1ugos Olavo Correia ele Azevedo, João ele Brito Seixas, João Francisco ele Flo-
1 ença, Christ_iano Augusto Bettencourt. . 
C Alferes, José Bento Travassos Valdez, Camillo José ele Gouveia, Ru:fino de 
J arva~ho Pereira, José de Gouveia Rego, Francisco Spinola Valclavesso, Filippe 

13
oaqUtm ele Freitas e Abreu Junior, Joaquim Rodrigues Bello, Tristão Joaquim 

11ettencourt da Camara Junior , Tnde Fernando elo Carmo, Luiz Maria ele Carva-
0 e Silva, Antonio Pio Fernandes, Gregorio Francisco Pita. 

Companhia de eavallnrio. annexa ao mesmo batalhão ele voluntn.rios reaes 
de D. Pedro IV 

Capittto, João José ele Bettencourt e Freitas. 
Tenente, Carlos Frederico Acciaioli. 
Aplfer~s, Luiz Sanvaire e Roque Caetano ele Araujo. 

alaCJo elo governo, 8 ele julho ele 1828. =José ú~cio Tmvassos Valdez. 

Carta 

'\7 IU.arno e ex. mo sr.-Não tenho expressões su~cientes com que signi:fiqn~ .a 
: . ex. o meu reconhecimento pessoal pelo offic10 que me fez a honra ele dm

gtt-me em 7 de junho, por via do sr. José Gonçalves dos Santos Silva, que che
~·~u a esta ilha na sua passagem parra o· Rio, na memoravel noite de 21 elo refe

. 11 d~ ~ez; fique,, porém, v. ex. a certo de que a minha gratidão será eterna, e. que 
a Istlllcta e sabia concltlCta ele v. ex . a, em cTise política tão melindrosa, suscitará 
padra sempre em todos os nortnguezes fieis a sua mag·estacle o senhor D . Pedro IV 
ar e t d . .r . n es . eseJos ele seguirem tão nobre e hom:acla marcha. 

O hngadeiro graduado Antonio Rebello Palhares1 que ora envio a essa côrte, 



168 

para devidamente faze1· chegar ao alto conhecimento d.e sua magestade hritan· 
nica e seu digno ministerio os acontecimentos políticos que tiveram logar n'estas 
ilhas no dia 22 ele junho ultimo, para n'ellas sustentarmos os direitos de sobe
rania de sua magestade o senhor D . Pedro IV, de sua augusta filha a senhora 
D . Maria II, a carta constitucional ela monarchia e o salutar p1·incipio da legiti-_ 
midade, pedindo para tão justo fim o auxilio que a antiga amisaele entre as duas 
nações, garantida poT tantos tratados, nos fazem esperar, vae munido ele expres
sas instrucções e documentos, qu e apresentará a v . ex."-, aos ex. mos srs. marquez 
ele Rezende e visconde de Itabayana, que lhes farão ver a pureza elos meus sen
timentos e deliberação, e que estou persuadido merecerão a inteira approvação e 
apoio de v. ex .as, por estarem em harmonia com o que v. ex. a e elles têem obrado. 
Cumpre-me, portanto, recommendar ao zêlo e efficaci a ele v. ex. a a capacidade, 
honra e fidelidade do r eferido brigadeiro (que por estes motivos escolhi para esta 
importante commissã.o), pedir a v. ex .~, no sagrado nome de sua magestade, como 
seu ministro plenipotenciario n'essa côrte, o queira dirigir, ajudar e acreditar pe
rante o governo britanriico e os r eferidos ministros de sua magestade fidelíssima, 
nosso augusto monarcha e imperador do Brazil, acreditando v. ex.a tudo quanto 
sobre o objecto de sua missão elle communicar, e ficando persuadido que elle teve 
ordem minha de faz er ver, sem r eserva, a v. ex.a tudo o acontecido. 

F elicito-me de que se me apresente esta occasião de certificar a v . ex.a que 
sou com á maior estima e consideração ele v. ex.a Palp.cio do governo elo Fun
chal, . 9· ele ju1ho ele 1828.- IIJ.mo e ex. mo sr. marquez de Palmella.. =José Lucia 
T1'Cwassos Valdez, governador e capitão general. 

Officio 

111.mo e ex.mo sr.-Tive a honra de receber a carta de v. ex.a junto com os 
manifestos e proclamações de v. ex.a, os quaes foram abraçados no sempre me
moravel e feliz dia 22 do mez passado pelos habitantes d'esta cidade com a maior 
alegria, unanimidade e entbusiasmo. 

T enho agora a honra ele participar a v. ex. a que, pelo navio que partiu para 
o Porto no dia 30 do mez passado, mandei o manifesto c proclamações ao ill.mo 
conde ele Bombelles, embaixador em Portugal de sua magestade o imperador ele 
Austria; e pelo navio qLw partiu para Londres no dia 2 d'este mez, mandei tam
bem o manifesto e proclamações a sua alteza o príncipe Esterhazy, embaixador 
em Londres elo mesmo angusto imperador. 

Para me1hor fazer sciente a estes sr s. em baixaclores o honroso caracter, assaz 
digno de louvor e lealdade de v. ex. a, mandei a cada um uma copia da carta 
que v. ex .a me fez a honra de me· dirigir. 1 

Deus guarde a v. ex .a muitos annos. Funchal, 10 de julho ele 1828.- Ill.mo 
e ex. mo sr. José Luci o Travassos Valcle~ , governador e capitão general elas ilhas 
ela Madeira e Porto Santo. = J. Go1·don, consul geral de sua magestade imperial 
e real apostolica. 

OCficio 

In. ma e ex. mo sr. - Tive a honra de receber de v. ex. a o officio datado de 29 
do mez passado, incluindo-me um manifesto e outros documentos que ~- ex.a re
solveu publicar no dia 22 do mesmo mez, a fim de manter e fazer conservar esta 
ilha e sua annexa, para o governo e auctoridade ele seu legitimo monarcha o se
nhor D. Pedro IV. Segundo ~e ordenou v. ex. a,_ terei a satisfação de fazer levar 
os documentos ao conhecimento de sua magestacle el-rei dos Paizes Baixos, logo 
que possível me seja, assaz convencido de que sua magestade levará muito a bem 
o nobre procedimento de v. ex. a 

Em qualquer occasião, ex. mo sr., procurarei poder contribuir para a manuten
ção e prosperidade do actual governo, a que v . ex. a tão dignamente preside. 

Deus guarde a v. ex.a Consulado belgioo na lYiadeira, 14 clejulho .de 1828.
Iltmo e ex.mo sr ; José Lucio Travassos Valdez, governador e capitão general d'esta 
província. = Ped1·o Jorge Monteim, consul deputado dos Paizes Baixos. 
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O.Olcio 

l_ll.mo Sl' . - Tendo o ex .mo e rev.mo sr. bispo diocesano, na sua auseucia, com
mcttido o g·overno cl' este bispado ao ill. mo e rev. mo cabido, por provi são ele 11 do 
~orrente, julgou este do seu dever fazer sciente a v. s. 3 ela sua eleição, nas qua
hdades de juiz de fóra e presidente do senado. O que, ela parte elo mesmo ill.ma 
e rev.mo cabido, tenho a homa ele participar a v. s. 3 em desempenho ela ordem 
recebida. 

Deus guarde a v. s.a Ftmchal, na secretaria capitular, 14 de julho ele 1828.
~~I.mo sr. dr . juiz ele fóra e presidente elo senado, Manuel Ferreira de Seabra ela 
!t'Iota e Silva.= O concgo F?Ytncisco ele Pa1tla Mo1·ei?·a Gue?'?'eÍ?·o~ secretario. 

A c cordão 

Em os 15 dias do mez de julho de 1828, congregado o ill.mo e rev.mo cabido 
a~ som ele campa tangida, na fórma do seu antigo e louvavel costume, e presidindo 
0 ilJ.mo e rev.mo sr. deão Januario Vicente Camacho e os mais ill.mas e rev.mos srs. 
conegos abaixo assignados, foi proposto e approvado que se ordene a toCJ.os os 
rev,dos vigarios d'este bispado, e igualmente a todos os curas, para que uns e ou
tl~,os em separado enviem, com a brevidade possível, a este cabiclo uma informa
çao. exacta ela conclucta moral e política de todos os ecclesiasticos empregados e 
residentes em suas parochias, em a qt}al mui positivamente declarem se algum ou 
alguns elos ditos ecclesiasticos, assim como os prégadores têem em suas prégações 
ou em seus discursos 1mblic.os ou }Jarticulares, nas igrejas ou fóra d'ellas, induzido 
os. povos á rebellião, fallando ou gritando contra a legitimidade e inauferiveis cli
l'eltos elo senhor D . Pedro IV, nosso amado e legitimo rei, e a favor do usurpa
dor e rebelde governo elo serenissimo senhor infante D. Miguel, inculcando-o aos 
povos como rei; que aos parochos ela cidade se lhes assigne o 1jraso de tres dias 
para fazerem esta remessa, especificando os nomes cl'aquelles ecclesiasticos em
pregacl?s em suas igrejas, que tenham desamparado os seus logares desde o dia 
~2 de .)tmho proximo preterito, e o motivo, sabendo-o; que das ig1'ejas collegia
das, .alem das duas referidas informações, venha mais uma em separado, dos be
neficiados, e que todas venham fechadas e com clirecção a este cabido. 

O.nt1:;si~· ·f~ i· ·l;r~~~~t·o· ~·u·e· ~~ . cl~~i~· f~;~I.' ~t~~ ~-a~t;r~i,· ~~. qt~~l· ~~ ·i~Ú~e·~ 
aos ecclesiasticos e aos cliocesÇtnos ·os seus deveres no estado político e moral, no
meando-se um para a redacção, o que foi accordado affirmativamente, e se nomeou 

_para a redigir o ill. mo e r ev. mo sr. co nego magistral. 

. D~ q~~ - tt~ào. ~~ ·l~~;.~t~ ·e~t; ~~~~rdft~; q~t~.t~d~~ ·à~~ig~.a~·~~· ... O .cleã~; Ja~~~t~·-
?·~o !'"icente Camacho = O arcediago, José Joaqtdm ele Olivei1·a=O conego, Antonio 
Jose Fm·nandes =O co nego magistral, Sebastião Cazimi?·o ele Vasconcellos= O co
dego, Thomaz Tolent'Íno dct Silva= O conego 1 João ele F1·eitas Pestana, procura-
ar= O co nego, F1·ancisco de Patda Mm·ei1·a, secretario. 

Por-taria 

l' Achando-se organisado e no regular exercício da instrucção da disciplina mi-
ltat o batalhão de voluntarios reaes ele D. PedrG IV e a companhia de cavallaria 

a elle annexa, e convindo advertir que os indivíduos ali stados, posto que anima
dos cl?s mais honrosos sentimentos patrioticos, e promptos para debaixo de armas 
se Sl\J eitarem ao rigor mjjjtar, têem comtudo de attender, fóra elas referidas cir
cum.st~ncias, ás suas occupações e arranjos particulares: determino que uma 
commis. ão, composta das pess0as constantes da relação que n'esta mesma data 
vae a.ssignacla pelo official maior ela secretaria d'este gove1:no, J oão Nepomuceno 
Correm Drummoncl, que serve de secretario, trate sem perda ele tempo de co· 
ordenar umas instrncções regulamentares, pelas qnaes possa dirigir-se o mesmo 
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corpo, pela uianeira mais conducente aos interessantes :fins a que é destinado, as 
quae me serão presentes para mandar pôr em pratica o que julgar mais conveniente. 

Palacio do governo, 17 de julho de 1828. =José Ú6cio T?·avassos Valdez . 

Relação das pessoas que formam a comLnissão 

Tenente coronel, governador do forte de S . F'ilippe, José Teixeira Rebello1 

presidente . · · 
Major graduado do real corpo de engenheiros, J eronymo Martins Salgado, 

commandante do batalhão de voluntarios, vogal. 
Capitão do regimento de milícias elo Funchal, Antonio Joaquim da Camara 

Mesquita Spranger, que está servindo de major do batalhão de volnntarios, 
vogal. 

Juiz de fóra, Manuel Ferreira de Seabra da Mo ta e Silva, auditor da gente 
de gueúa, vogal. 

Capitão, Daniel de Ornellas e Vasconcellos, vogal. 
Tenente, Domingos Olavo Correia ele Azevedo, vogal. 
Alferes, Cam'illo José de Gouveia, vogal. 
Os ultimos tres do batalhão de voluntarios de D. Pedro IV e bachareis. 
S'ecretaria elo governo ela ilha ela Madeira, 17 ele julho de 18 2 8. = O official 

maior, servindo de secretario, João Nepomuceno Co?'?'eia Dntmmond. 

Portaria 

Tornando-se necessario cortar algumas madeiras proprias pa1·a o concerto dos 
dois escaleres do estado e de um barco ela costa, a que por conta do mesmo ·estado 
ora tenho 1nandaclo proceder, lJOr assim o exigir o bem elo r eal serviço : determino 
que a camara de Machico, facultando a precisa licença a Francisco Fernancles 
Camacho, a quem tenho encarregado o córte ele taes madeiras no sitio do Ribeiro 
Frio, haja muito em vista que isto se fáça sem que as preciosas matas tenham de 
sofl:i:er debaixo d' este pretexto aquelles damnos e irreparaveis prejuízos que tão 
abusivamente se lhes ha causado em differentes epochas ; devendo a mesma camara 
empregar a este respeito toda a vigilancia, que muito e muito lhe r ecommenclo, a firo 
que, não só se consigam com facilidade as pretendidas madeiras, mas que mais se 
não cortem do que aquellas que se tornarem inclispensaveis ao objecto a que são 
destiúadas . 

Palacio do governo, 18 de julho de 1828. =José Lucio T1·avassos Valdez. 

Relatorio 

Senhor : -Depois do relatorio que tive a honra de trans:rp.ittir a vossa m,ages
tade, em data de 3 elo corrente mez, tem continuaclo a patentear~sc n'esta ilha 
constante adhesão pelos inauieriveis direitos de vossa magestacle, mostrando-se no 
espírito publico, e em todos os inclividuos das repartições ·civis e militares, a melhor 
vontade em defendei-os, no que muito se distingue o coronel João de Carvalhal, 
ele quem já tive a honm de fallar a vossa magestade . 

Nenhum acontecimento t em até agora aqui havido ele importancia ma~s elo que 
a saída para Portugal elo secretario d' este governo José da Silva Costa, e elo· bispo 
da diocese com alguns dos seus familiares, porque, incorrendo no odio e execração 
gorai pelos maus princípios que notoriamente professavam, e requerendo-me para 
abandonarem esta província, accedi á sua supplica, por entencler ser este meio 
conveniente á causa publica e ao socego da mesma, dando-lhes passaporte para 
a cidade do Porto. Uma devassa que mandei instam·ar pelo digno juiz de fóra 
Manuel Ferreira de Seabra ela Mota e Silva, meu particular confidente, tern 
posto em respeito e acanhamento quaesquer· discolos que poderiam atrever-se 
contra a ordem estabelecida, e os habilitará para sofl:i:erem o merecido e justo 
castigo. Finalmente, êmpregado cuidadosamente no governo d'este ostado e na sua 
defeza, tendo. dado as providencias que me têem IJarecido necessarias, e parte elas 
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quaes constam do periodico Plo1· dJ oceano) que ponho n:i presença de vossa 
. m~gestade, tendo mandado cuidar por agora na armação de tres canhoneiras, tendo 
feito adiantar o recrutamento, e reoommenclaclo a instrucçr:o militar elos corpos, 
5tne se acham no estado que consta elo mappa junto, persisto e persistirei no pro-
J ecto ele defender estas ilhas até á ultima extremiclacle. . 

Não podem, porém, considerar-se tão lisonj eira,s as nGticias ele Portugal. As que 
nos trouxentm elo Tejo a fragata ingleza Meclina e a escuna ele guerra Vigilante, 
que .das suas aguas levantaram ancora, a primeira no dia 7 elo c·orrente e a segunda 
Do dm 12, nos dão os desastrosos acontecimentos ele Portugal, onde ·o senhor infante 
. ·. Miguel, por um informe ajuntamento denominado tres estados elo reino, havia 

Slclo reconheciclo rei absoluto em 30 ele junho, como vossa magestacle se dignará 
ver elas Gazetas ele L1:sboa que esta acompanham. 

Assegura-me, porém, tanto o commandante ela JJ!Iedina) como Joaquim Carlos 
F~r~andcs elo Couto, capitão ele milícias ele 'l'orres V eelras vindo na dita escuna 
Vtg~lante) pessoa ele toda a confiança, e que veiu escapado á cruel perseguição 
que em Lisboa se faz a todos os affectos ~1. causa ela legitimidade, que em conse
quencia elo dito acontecimento todos os embaixadores e ministros estrangeiros, 
acreditados n'aquella côrte, a haviam deixado, sendo elos primeiros os ele Ingla
tena . e Austria. Acrescentam elles mais, que, não obstante o que se diz elo com
b<ttc Jnnto a Coimbra, tiveram toda a vantagem as tropas fieis a vossa magestade, 
as quaes, apesar cl 'isso, se foram retirando na melhor ordem, e sem alguma peràa, 
e se postaram em Grijó e outras posições fortes pa.ra cobrirem o Porto; mas que 
havendo chegado ~\quella cidade, no dia 26, vindos ele Inglaterra, o marq.uez ele 
Palmella, o general Stubbs, João Carlos ele Saldanha, os condes ele Sampaio, Villa 
Flor e Taipa, Cancliclo José Xavier, e otüras pessoas ele re}Jresentação, parte elas 
quaes entraram p~ra o governo, e· outras em diversos commanclos, houvera entr e 
elles, segundo 'as apparencias, alguma clesharmonia, e ·na noite ele 2 para 3 do 
conente reembarcaram para Inglaterra com as mais pesso~ts que compunham o· 
go:ve1:noi tendo antes cl'ieso as tropas; que alguns elos r eferidos commandava.m, 
prmc1piaclo a largar as suas fortes posições, por se cspa.lhitr a voz ele que estavam 
cortados c perdidos. 

Assevera, porém, aquelle capitão Couto que, apesar elo embarque do governo· 
e elos generacs, as tropas ele vossa mag·estade, abandonando a cidade elo Porto na 
m~clrugacla elo clia 3, _se retiraram· em clirecção a Braga na melhor ordem e clisci
pl~~a, e sem a menor perda, levando tudo o q~1e lhes pertencia, inclusive as caixas 
militares com soldos e prets . para quinze dias e parte par::t um mez, Se tal é, nfio 
c?rrerá ali grande perigo a causa ele vossa magestacle e ela nação, pois que exer
~tto tão fiel -e tão numeroso, composto ainda n'aquella occasião elos r egimentos ele 
Ulfauteria n. 05 31 61 91 101 12, 15, 18, 21, 22 e 23, caçadores n. 0~ 1, 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 11 e 121 cavallaria n. 08 61 91 101 11 e 121 e artilheria n. 0 4, varios r egi-

. mentos ele milícias e batalhões ele voluntarios, é mais que sufficiente para ter mão · 
na rebeldia, apesar do vergonhoso desamparo em que os deixou o governo elo 
Porto c as pessoas vindas de Inglaterra, cujo primeiro clever teria sido sustentar 
á custa ele suas vielas tãô bella causa, se é qne não houve outras occorrencias que 
me são desconhecidas e que lhe diminuam a imputação . 
. , O que o mesmo capitão Couto refere, a meu ver ele maior consequencia, é que 

~ao obstante todo o exposto, as mencionadas tropas marchavam no dia 9 elo cor
l ente ele Braga para Guimarães, sem que. se extraviasse elo seu dever uma só 
pr~ça, elo que é mais evidente prova o .silencio elos perioclicos ele Lisboa que vi 
ate ao dia 11, e que não foi possível conseguir para enviar a vossa mag·estacle, os 
~1l1aes nada menci?nam a seu favor sÓbre operações militares, ao que não faltariam 
e pelo seu lado t1vessem a menor vantagem. 

. Attribulado com a noticia da prisão elo quasi todos os meus parentes mais con
Jl.Ulctos que não poderam evadir-se á geral perseguição contra todos os affectos a 
dossa magestacle, e em cujo numero já entra meu il·mão o coronel que ~omman-

.ava o regimento ele infanteria n . 0 19 Antonio ele Sousa V alclez, meu t10 Fran
c:sco ele Paula Travassos, coronel elo 

1

real corpo de eng·enhei.ros e clep1~taclo ás 
COil.'tes, e meu ounhaclo o general José Maria ele l\1olU'a1 que se acha em ngorosas~ 
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prisões, juntamente com o general Jorge ele Avillez e muitos outros dignos e hon
rados .portuguezet:, que, segundo se diz, sobem ao numero de seis mil, nada mais 
posso por agora acrescentar, pois que a clefeza cl'esta ilha me divide toda a atteuçrio. 
Apresso-me, comtudo, a dar a vossa magestade a agTadavel noticia ele que as 
ilhas dos Açores se declararam a favor ela legitimidade de vossa magestade pelas 
dez horas da noite do dia 22 de junho, sendo preso o governador e capitão general, 
e varias outras pessoas que ali tinham proclamado r ei absoluto o senhor infante 
D. Miguel, noticia esta que no dia 10 d'este mez chegou a esta illia pelo hiate 
portuguez Conccü,;tio . Logo que chet;ue meu cunhado e aj~ldante de ordens o capitão 
Luiz Godinho Travassos Valdcz, que consegniu escapar-se de Lisboa, darei a vossa 
magestade noticias mais eircumstanciaclas e recentes, não me sendo por ora pos
sível envi~Lr a vqssa magestacle pessoa que particularmente o informe ele tudo e elo 
estado d'esta província, por isso que me não posso privar ele um só individuo elos 
que me cercam e .merecem a minha confiança, o que por agora e do modo possível 
poderá preencher Antonio da Costa, portador d'esta, enviado pelo vi::;concle ele 
Itabayana. . 

Deus guarde a preciosa vida de vossa magestacle como toclos havemos mister. 
Funchal, ilha da lVIadeiJ:a, em 18 de julho ele 1828. =José Lt6cio T1·avassos 

Valdez . 
Portaria 

Tomando em consideração o grande numero de r epresentações, que ordinaria
mente me dirigem os indivíduos apuraelos para o recrutamento quanclo são cha
mados para assentarem praça, allegando circumstancias pelas quaes se pretendem 
eximir do serviço, não obstante terem sido apurados segundo a lei, pelos r espe
ctivos capitães móres; e querendo mostrar aos que forem comprchcndidos no 
recrutamento que vae ter logar, a justiça com que se proceele: nomeio uma com
missão composta elos coroneis João de Carvalhal Esmeralelo, como presielente; 
Filippe Joaquim Acciaioli e tenente coronel governador do forte ele S. Filippe 
José Teixeira Rebello, a qual será encarregada ele examinar todos os requerimentos 
que me forem clu:igidos sobre este obj ecto, a fim ele que a mesma commissão conheça 
se são verdadeiras suas allegações, se os recrutaelos o foram segundo a lei, e se 
devem ou não servir nos' corpos para que foram destinados; dando-me conta elo 
resultado de suas averiguações, sempre que o julgue neccs·sario, .para que eu 
possa deferir como for ele justiça. · . 

Palacio do governo, na cidade elo Ftmchal, ela ilha ela lVIacleira, em 18 ele julho 
de 1828. = José Ü6cio Tmvctssos Valdez. 

Havendo encarregado ao tenente :Manuel Joaquim Moniz ele ir fortificar os 
pontos marítimos de Santa Cruz e Machico, e estabelecer telegraphos para com
mtmicação d'aquelles pontos com esta ciclacle; e sendo necessario facilitar-se-lhe 
todos os meios conducentes a este fim : determino que o .. coronel elo r egiJnento ele 
milícias de S. Vicente, capitães mores e mais auctoriclacles civis e militares dos 
mencionados districtos lhe facultem todos os auxílios e socco1Tos que para tão· inte
ressantes objectos o referido tenente d'elles exign: e estej am ao alcance elas men
cionadas auctoriclacles . Determino, outrosim, que os capitães mores reputem os 
homen~ que pelo referido tenente lhes forem recpüsitaclos para os trabalhos, dispen
sados de tantas roelas que deveriam dar nos caminhos, quantos os dias em que forem 
empregados pelo mesmo tenente, o qual, alem cl'isso, abonará a cada homem assim 
empregado 100 réis cliarios, que serão pagos pela thesouraria logo que a mencio-
nada relação, assignada pelo tenente lYioniz, ali for apresentada . · 

O que os mesmos capitães mores farão conhecer aos indivíduos que houverem 
de ser empregaclos nos mencionados trabalhos, fazendo-lh es entender que por esta 
maneira ficam vencendo o mesmo que qualquer outro j ornaleiro, pois que se lhes 
abona a roda e vencem mais um tostão . 

Palacio do governo, 21 ele julho ele 1828. =José Lttcio Tmvassos Valdez. 
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Pot.~taria 

Convindo augmentar por todos os meios legaes as rendas publicas d'este estado, 
para fazer face ás despezas extraordinarias a que as m·gentes circumstancias 
actuaes obrigam, a fim de poder ser salvo da usmpação e ~onservado na legitima 
obediencia a sua magestacle o senhor D. Pedro IV; e achanclo-se em poder do 
adr~:linistrador g·eral elo tabaco, Antonio Faustino da Costa, o papel sellado neces
sano para se dar cumprimento ;;\, carta de lei de 24 ele abril ele 1827, devendo o 
me~mo papel sellaclo ser por elle vendido e distribuído na fórma elo decreto ele 3 1 ele 
ma10 ele Hl27: determino que tres dias depois ela data cl'esta, na cidade elo Funchal 
e seu termo, e Çlentro de oito dias nas villas e termos que formam este estado, se 
pon~a em plena execução a sobredita carta ele lei ele 24 de abril ele 1827, não se 
a:lm1ttindo ele então em diante papel algum que não sej a conforme ao disposto na 
ch~a lei. E porque se acha interrompida a communicação cl' este governo com o ele 
Lisboa, declarado írrito e de nenhum. effeito n'este estado, }JOr sua manifesta 
rebeldia e usurpação : determino outrosim que todo o pr.oclucto ela venda elo papel 
sella~o entre nos cofres ela junta ela ·faz enda publica, onde se cla.rfio ao sobredito 
aclmmistrador as competentes quitações das quantias que ali entregar. 

~alacio do g9vçrno no Funchal, ilha ela Madeira, em 2 1 de julho ele 1828. = 
J ose L ztcio T1·avasso.9 Valdez. 

Pastoral 

Nós, deão, dignidades e mais cabido ela santa sé elo Funchal, governador elo bis
pado pelo ex. mo e rev. mo sr. D. Francisco José Roclrigtles ele Andrade, por 
mercê ele Deus e da santa sé apostolica, bispo cl'este bispado, Porto Santo e 
Arguim, elo conselho ele sua magestacle fidelíssima, etc. 

A todo o nosso amado clero e diocesanos, saucle e paz em J esus Christo, que 
de todos é remedio e salvação. 

Amados co-irmãos, cooperadores ·.do ministerio santo e queridos filhos em 
~b·isto . A Divina Providencia nos chamou ao governo cl'este bispado; mas oh ! 
mfelicidacle nossa ! Com quanta magna observâmos que no campo ela Igr eja o c1e
n:_onio, lavrador iniq~w, regou a semente ela cliscordia, Cl"tia arvore crescendo 
pode com a sua sombra funesta infectar a seara ele Cln·isto ! Por isso nós, ani
mados do zêlo santo, achámos necessario fazer-vos soar as vozes pastoraes ; crêcle 
que ellas nascem dos nossos corações, onde se formam e nutrem gTa.ncles desej os 
do bem publico e particular d' esta diocese. 

Nós sabemos com alegria, que muitos ele vós, ecclesiasticos, são dignos paro
chos; sabios e tementes a Deus, prudentes sacerdotes, ele Cllj as mãos tem coTrido 
tun balsamo saudavel ás chag·as abertas pelo e,rro e pela malícia; que no altar de 
snas parochias opportunamente se queimam pnxos incensos, e nas cacleiras tem 
soado a miuclo a palavra elo evangelho, a v01·dacleira doutrina de fidelidade ao 
no.:;so amado soberano, o senhor D. P edro IV, e a adhesão devida á carta consti
tucional pela qual o mesmo augusto soberano quer que o seu r eino sej a regido. 
Ah! E que seria de nós se assim não fôra! Se o dedo elo Senhor não tivesse sus
tentado no meio da borrasca, em muitas parochias, varões constantes, christl'ios 
perfeitos, sacerdotes dignos, quaes aquelles que inculcãmos ! 

Com.tu.clo tambem sabemos, e com que magna ! que no corpo ecclesiastico ha 
c~ganaclos e enganadores ; discolos, cujas almas se deixaram arrastar ao precipi
Clo. ele aprender e ensinar uma má doutrina. 

Sim, lamentavel experiencia nos :;tssegma que do corpo ecclesiastico em al
g~s (embora sejam poucos) tem entrado o espírito elo erro, e em muitos, vis 
pa1xões, atiçadas pelo idiotismo e escasso merecimento têem feito progressos 
taes, que, esquecidos ela caridade christã, que fingem professar, não só praticam, 
ma~ até persuadem. a pratica de acções diametralmente oppostas á doutrina evan
gehca. 

Mas que! O inimigo homem t, conforme a parab~la elo Salvador, semeou com 
1 Inimicus homo hoc fecit. (S. Matheus, cap. xm, v. 28.) 
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abunclancia o joio. Fallemos sem parabola : o espírito .do erro_ vos tem fascinado, 
e por isso é que vos movestes a crer illegitima a soberania do senhor D. Pedro IV 
no reino portuge.ez ; espírito fatal que tem levado algtms ele vós a conceber e pré
gar opiniões politicar.l contrar ias ~í, rasão e oppostas aos vossos jlu·amentos, tornan
do-vos pmjuros, infieif.! ao rei legitimo e até rebelel es ; porq ne d'esta sorte roubas
tos a vossa obed.iencia á potestade, que Deus, a mais sã parte ela nação, e o:;~ 
governos ela Em·opa, e o mundo inteiro reconhecem. O mesmo (:lspü·ito elo erro 
vos t em conduzido a clesconhece1' e desacreditar o immens1.ll'avel beneficio ela 
carta constitucional, este thesouro ele felicidade portugueza, o qual, emquanto ou
has nações o conquistam e arrancam elas mãos elos seus r eis, o nosso immortal, 
sempre benigno e heroico monarcha, espontanea e gostosamente nos outorgou. 
Ah! E que excesso ele ingratidão ! Vós, cooperadores do nosso ministerio, quando 
faltaes ao conhecimento de tão alto favor, não podeis men9s que incorrer a nota, 
ou de ignorancia ou ele malícia ingrata. A carta constitucional é o cocligo que re
gula a ordem geral elo governo político e civil ela monarchia; lnocleracla em tudo, 
ella dirige e sustenta na nossa sociedade os direitos, que natural, política e civil
mente competem a ca,cla m'embro, e ordena e mantem no estado a religião christã, 
catholica, apostolica, romana. Contradizer a ella é rejeitar a propria representa
ção, é querer ser vil escravo elos outros, sem attcncler ao set~ bem sm·, e é não 
ser homem ; porque aquelle que é homem, suspira, busca e traba.lha por conse
guir as garantias elos direitos elo homem. Portanto, elesempenhando grandes bens, 
é que se pócle faz er esquecer os males, e é reconhecendo se1-18 extravios que se 
aprende a corrigil-os ; por isso, ainda que o nosso ministerio é todo espiritual, não 
julgueis que só elevemos trabalhar na administração ela graça pelos sacramento s, 
entendei sim, que não é da vossa competencia a elistribtüção elos b ens temporaes 
e corporeos, mas sim a dos bens espirituaes, e elos que, começando a affectar o 
espírito, confinam em fazer o bem temporal, porquanto este nunca será veTda
deiro, se for opposto á rasão e ao espírito . 

Nós elevemos dar a Deus o que é ele Deus, o a Cesar o que . é ele Cesar 1, afJ 
nossas armas são as palavras .que podem cl~iTubar muralhas e destruir conselhos 2, 

e sendo assim, como não eleveis instruir os po;vos na justa obecliencia, acatamento 
e res1Jeito ao verdadeiro e legitimo soberano, o senhor. D. Pedro IV, e á sua au
gusta filha a senhora D . Maria II, nossa rainha1 e verdadeira portugueza? E qual 
outra tem direito á soberania da nação portugueza ? Porventura o serenissimo 
senhor infante D . lVIignel, filho segundo elo deftmto r ei, o senhor D . João VI? 
Não, por certo, que uma facção iniqua o rodeo u, e fazendo-lhe conceber a ambi-

. ção ele usurpar a corôa ao digno primogenito e heroico irmão, o arrastou ao ponto 
ele annuir á criminosa acclamação de rei absoluto ele Portugal, que todas as na
ções elo mundo desconhecem. 

Amados cooperadores nossos, prégae esta doutrina aos povos ; argui, rogae e 
increpae com toda a paciencia 3 os subclítos, que vos são commetticlos a instmi.r 
e guiar no caminho ela ~erclacle . 

Alem cl'isto apagae na cadeira evangelica as negras manchas que alguns se
quazes cl' esta perniciosa facção lhe têem inserido, n' e lia jamais resoe a voz ele san
gue e morte, que tão contraria é ao evangelho, a união de vontades faça mais 
agraclavel a nossa viela, e menos grave o onus que nos pesa . Quem quer salvar-se, 
guarda ns preceitos elo Decalogo 1

' 1 e estes se recapitulam nos dois de amar a Deus, 
· e ele amar ao proximo, elo que depende toda a lei" . Os prégadqres, tanto secu

lares como regulares, que desprezando estas mà.ximas semearem a sizania e a di
visão que a caridade não permitte, são indignos elo ministerio e d' elle serão sus
pensos . A incerteza, o manejo da espaclÇt ele dois gumes, ou do pau ele duas 

1 Reddife ergo quae 8unt Caesa1·ie, CaesaTi ,· el quae sunt Dei, Deo. (S. Matheus, ca}J · xxrr1 

v. 2~).,..T ·z·t· t z· t l · D dd · · · " J.v mn arma mz l ,a e. nos 1·ae non cct?·na za sun , sec potcn(2a eo a est?·uclzonem nmmtw-
num. cnnsiliacles truentes. (Scgtmcla epístola ele S. Paulo aos corinthios, cap. x, v. 4.0 ) . 

3 Pnterlica verbum, instct opportztne, importune; a1·gue, obseCJ·a, incrPpa in omni patientia, 
et doctrina. (S. Paulo a Thimoteo, segunda epistola, cap. rv, v. 2.) 

1 Si autem vis q.d vitmn ing,·ecli, ee1·va manclata. (S. Matheus, cap:xrx, v. 17.) 
In !tis duobus 1nandatis uuioe?'Sa lex ]Jenclet et .'Prophcta. (S. lVIa.tbeus, cap. xxrr, v. 40.) 
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pontas, são o caracter do hom em mau; e por isso os vacillantes serão depostos 
dos log[l!r es que occupa.rem, verificando-se n' elles o que diz o pealmista f. 

Ao mesmo tempo que aquelles que desempenharem seus deveres serão con
templados nos accessos, e receberão o premio do Deus elo universo . . 

Agora, amados filhos diocesanos, a vós nos dirigimos : ouvindo hoj e a nossa 
voz, sabei que é a força ela .verdade que nos faz fallar. A facção iníqua tem in
ve~tado todos os modos de enganar-vos ; finge direitos em quem os não tem, 
don·a o mal e maldiz o bem, e até, para alcançar victoria faci1, injRstamente ac
?Usa a sabia ca,rta ele ser contra .a religifio ele nossos paes . Ah! Não acrediteis tal 
tmpostm:a! A nossa religião não póde ser prevalecicla em tempo algum p,elas por
tas do mferno, segundo a promessa do Salvador 2 • F alsos prégadores, emfim 
pseu~o-prophetas têem andado entre vós com pelle de ovelhas, mas sabei que no 
seu mterior são lobos clevoradores 3. E stes, para conseguirem os sinistros fins elo 
seu egoisn1o, têem r evestido o seu esqualiclo pensar elas vestes ela religião ; mas, 
,(como diz S. Paulo aos corinthios), estes são operarias enganador es, que se tl'ans
figuram em apostolos ele Christo 4-, porquanto os que vivem mal, apesar de se 
chamarem christãos, fazem injuria a Ch1·isto, diz Santo Agostinho. 

Amados filhos, quem vos falla é a corporação capitular, que ha muito lamenta 
n? ... seu coração a existencia de immensos males, provenientes da divisão ele opi
ntoes, scisma político. Esquecei a doutrina anti-evangelica, que desgraçadamente 
vos tem sido murmurada em muitos confessionarios e claramente insinuada em 
m1.ütos pulpitos; mas para distinguir o trigo elo joio e a boa da má semente, sabei 
que toda a doutrina . que não vier sellada com o ferrete ela caridade é sempre má 
e anti-evangelica, desprezae-a. Esta, a maior elas virtudes, é o criterio para dis
c~wnir as doutrinas acceptiveis. Não ha fe1iciclade em l1ma família quando entra 
n ella a divisão e o desamor. Todo o reino dividido entre si, diz o Salvador, será 
desolado e caírão casas sobre casas 5. E não é isto o que vemos acontecer no 
nosso Portugal? A h! Fugi ela divisão ele partidos ; uni-vos elo coração ao justo 
dever de ser fieis aç legitimo· soberano, o senhor D. Pedro IV, a fim el e evitar a 
desolação ela vossa patria e vosso reino , 

Amaclos cooperadores do ministerio santo, vós que tendes seguido a estrada 
d~ virtude, segui o trilho e continuae a marcha ; o premio vos espera. Porem,, 
J:0~ outros, ecclesiasticos, que, errando por ignorancia ou condescendendo por ma
lCla, tendes seguiclo o caminho do vicio, ·Os atalhos elo erro e as veredas ela intrig·a, 

parae na vossa marcha, obrando de contrario modo : quem se emenda ainda é di
gno ele perdão e até ele prem.io ; mas é certo que se algum de vós continuar a 
~revaricaçã:o do seu ministerio, com dor do nosso coração promettemos um cas-
tigo que equivalha ao crime. · 

Amados cliocesanOJ:l, consagrae a vossa ficlelidacle inteira ao immortal sobe, 
rano que vos ·outorgou a carta e á augusta filha, a senhora D. :lVIaria II; amae-os 
e guarcláe esta earta, que hoj e é a lei fundamental do reino portuguez ; pois, sendo 
ella b em guardada a nossa felicidade é certa. Entretanto que o espi.rito do erro e 
do pllirtido se não ausenta do meio ele vós, ou se aniquila, confiae no heroismo 
elo chefe elo estado, elo muito digno e verdadeiro portuguez, do grande general 
~ue . 0 céu nos enviou a governar-nos, o qual, como sabia piloto, nos saberá con-
llZir no meio da borrasca a porto segm·o. · 

lp para que venha á noticia ele todos, mandámo~ expedir a presente, que será 
pubhcacla e affixada na ::Janta sé, no lagar costumado; no primeiro domingo, e 
s~ndo registada na nossa camara, se expeçam as copias ci.J:culares· na fórma pra
ticada em similhantes. 

1 Nutantes tnmsferctntur filii ejus, et mendioectnt; et ejicz·antu1· de ltabitct/.ionibus s1tis. (Psal· 
1no cvnr. v. 10.) . 

2 Et po1·tae inferi non puc~z:ctleb·unt aclve1·sus mm. (S. Matheus, ca.p. xvr, v. 18.) 
lu . 3 Attenâite a .falsis prophei'is, qui ·l'eniunt ad vos in vesti11ientis cvium, int1·insecus autern sunt 
P~ 1·apaces. (S. Matheus, cap. vrr, v. 15. ) . . 

(S 11 
Nmn ejvsmodi JJseudo·ctpostoz.i, szmt opem1·ii sub dali, tmnsjigu1·antes se in apostolos Chrnst-t. 

·Paulo aos corint11ios, segnnda epistola, cap. xr, v. 13.) 
5 Omne n gnum in se ipsum divisum desolctbitu?·, et clomus supTa domwn cadct. (S. Lucas, 

cap. ~r, y. 17.) · 
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Dada no Funchal, sob o sêllo das armas ele s. ex.a rev.ft1a c signal ele nossos 
reverendos assignaclores, aos 18 ele julho de 1828. = Manuel Joaq~~Í?n Monteú·o 
Cabntl, escrivão· da camara a escrevÍ. =-=(Logar do sêllo.)=O . deão, Jcumw

. 1··io Vicente Camctcho = O conego magistral, Sebastião Cazimi?·o de Vasconcellos) 
pro-proctu-atore =O conego, Pntncisco ele Paula ill!o?·eira~ secretario. 

Pastoral por que v .. s. a expõe e determina ao clero a cloutrina política e mo
ral que eleve seguil· e ensinar, tanto nos confessionarios como nos pulpitos, com 
as penas que l;l'ella, se inculcam, na fórma acima. - Para v . s. • ver. 

Concorda com o original. Funchal, 22 ele julho ele 1828. = jJI{anuel Joaquim 
Monteiro Cab?·al1• 

Oflicio 

Ill. mo e. ex. mo sr. - Em 17 elo corrente tive a satisfação ele receber dois o:ffi
cios ele v . ex. a, ele 5 elo referido mez, com as copias dos clifferentes officios, not~s 
e outros interessantíssimos document.os que demonstram com evidencia a usurpação 
praticacla em Lisboa contra a soberania de sua magestacle o senhor D . Pedro IV, 
o que tudo me foi entregue por Antonio ela Costa, que no dia seguinte saíu para 
o R io de Janeiro, recaíndo-me n'essa occasião a penosa tarefa ele levar ao alto 
conhecimento ele sua magestacle todos os desastrosos acontecimentos que tiveram 
logar na cidade do Porto nos dias 2 e 3 do corrente, quaes a retil·ada do exer
cito para o Minho, o embarque elo governo e outros personagens que tinham ali 
chegado de Inglaterra, e a acclamação de sua alteza o senhor infante no dia 30, 
noticias estas que recebi no dia 11 pela fragata ingleza Jl!Jeclinct) que em 9 elo col:.
rente largou o porto ele Lisboa, logo que ali chegou um brigue com os membros 
do governo a bordo . Esta fragata vae para Férnanclo Pó; tenho, porém, conseguido 
que ella aqui se demore, esperando que antes da sua partida chegue algum ou
tro navio de guerra britannico, ou a fTagata brazileil·a Izabel~ cuja presença é 
sem cluvida da maior consequencia para o socego e segm·ança d' esta ilha, ainda 
mesmo que em caso de ataque se conservassem em 'neutralidade . 

Depois de taes clesgraç~ts, é escusado descrever a v. ex."a a absoluta nece:ssi
dacle de fazermos até os ultimos esforços para se conservarem estas ilhas na le
git ima obediencia elo nosso augusto monarcha ; ' e não obstante continuar aqui à 
reinar o melhor espírito e qu.ietação, e ter tomado tocla.s as medidas que aqui me 
eram possíveis, attenta a escassez de meiôs, quaes têem sido fortificar, com muita 
elespeza, clifferentes pontos ela costa, em que constantemente se trabalha, preparar 
tres barcas canhoneiras, etc., reputo que tuclo isto não é bastante, uma vez que 
com a maior brevidade possível eu não obtenha a remessa cl[lls armas e munições 
que constam elas relaçõe·s inclusas . 

Tambem julgo ela maior necessiclaLle que v . ex. a faça as possíveis diligencias 
para que ele entre os portuguezes emigrados que ahi se acham, venham }Jara aqui 
immecliatamente dez ou doze o:fficiaes ele reconhecido merecimento, pertencentes 
ás armas ele infanteria, caçadores e artilheria, e mesmo algum official ele reconhe
cida firmeza e habilidade, de outra qualquer arma, como, por exemplo, Bernardo de 
Sá Nogueira, devendo, porém, advertir-se que, attentas as tristes cil·cumstancias 
pecuniaria,s, e mesmo a especie de serviço em que tenho ele os empregar, devem 
elles ser eapitaes ou subalternos, e quando muito um até tres officiaes superiores 
ele muito reconhecida probidade e prestimo. 

Lembro-me tambcm, -como oqjecto importantíssimo, rogar a v . ex. a que veja 
se consegue qtle algmn official de marinha portugueza no estrangeiro, de pequena 
patente e ele merecimento , venha para aqui, a fim de commanclar as barcas canho
neiras, e dirig ir este importante meio ele defeza, ele que muito pouco aqui se en
tende, e melhor · ainda seria se com elle viessem doze ·ou quinze marinheiros ca
pazes . 

1 Pouco tempo depois, quandõ terminou o governo constitucional na ilha, 11assaram-se ter
minantes ordens para ser trancado o registo d'esta pastoml, ele modo que em quasi toda,s as 
freguezias ela respectiva diocese é impossível conhecer o seu conteúdo; acha-se porém lcg·ivel 
a fL 90-93 do livro ele provimentos ela igreja }Jarocbial de S. Gonçalo, que começou a servir ern 
18 ele ·junho ele 1801, conforme consta ela copin. authentica o];)ticla c aqui tr:mscripta. Foi im· 
pressa 'no pcriodico Flor do oceano, n."' 11 e 12, cujos exemplares são raríss imos. 



177 

P<\l'a todas estas e outras despezas extraorclinarias conhecerit v. e::or . a qüanto ú 
necessario proporcio.nar-me ps fundos que lhe for possível. 

NE u j á fiz sustar os pagamentos ele 5:000!$000 a 6:000{;1000 réis mensàes que 
estao a cm'go cl'este thesom o para pagamento das clespezas feitas com as tropas 
portuguezas na Bahia, e que deviam continuar ainda por dois annos. Assim mos
ruo têem sido tão grandes as despezas, que escassamente para ellas têem ido che
g-~do as r endas publicas . 

• N Não podendo fazei' idéa elos recm•sos pecuniarios que v. ex. a t erá á sua clispo
SlÇao, lembrou-me que, debaixo ela sua poderosa influencia, se poQ.enl. abrir ahi um 
eruprestimo ele 50:000 até 100:000 libras esterlinas, quantia que sem maior trans
torno elo thesomo cl'esta ill1a pócle ser r eembolsada, pagando-se annualmente, e 
0 ?s prasos ~ustaclos até 10 ou 12 por cento para satisfação elo j uro que se conven
Ctonar e amortisação elo capital. "Se v. ex. a julgar conveniente este proj ecto e. que 
;ne se póde realisar, espero que me queira insinuar o que é necessario que se 
aça para esse fim, e quaes os documentos que eu el eva remettei'. 

~?mo o brigadeiro graduado Antonio Rebello Palhares, que ~m 2 elo corrente 
~nv1e1 a essa cõrte, para cabalmente pôl.· ao facto a v . ex.a de tudo que conviesse, 
JlÍ terà cumprido esse impoTtante dever e t erá entregado o o:fficio que na referida 
c at~ dirigi a v . ex. a, naàa mais se . me offerece por agora acrescentar, alem ele 
I
1
ledtr a Y. ex. a que faça chegar ao r eferido brigadeiro os .inclusos papeis e cartas 
c e sua família . · 

Aproveito esta occasião ele significar a v. ex. a a summa satisfação que tenho 
de que v. ex. a se ache exercendo as funcções ele embaixador ele Portugal, e r ei
tero os protestos ela estima, r econhecimento e veneração com que me prézo 
ser-m.rno c ex,mo sr. visconcle ele Itabayana - D e v. ex.a muito r espeitoso e fiel 
Creado. =José Lz~cio T?·cuvassos Valclez . 

P. S. -Inclusas achará v. ex. a duas collecções, desde o n. 0 3 inclusive até 
0 n. 0 7, elo perioclico c1' esta cidade li'lo1· elo oceano) que poclení merecer interesse 
a v. ex.a 

Funchal, 23 de j ulho ele 1828. · 

:&eq\1-isições que acompanha1•nm o offi.c io supra 

1 ,• 

Alem elos mil armamentos, · mil correames com patronas e mil mochilas oleadas 
Para a bagagem elos soldados, que j <í se pediram, precisa-se mais o seguinte : 
R . 
P 8Plngardas com bayonetas . . ..... .. . .. . . .. ..... .. .. . . . o ... . . . . . . . 

B
ati·onas com correia:o e cartucheiras . .... . . . . . ......•. ..... .... . .. . 
olclriés J b t b · l "' G Cte ayoue as com am 1as .. ..... . .. , . . ...... . .. . ..... .. . . . 

111uarda feixos ... . . o .... . ..... .. ...•. . . . . .. .... .. . o .. . o o .. . . o . . o . 
.ti artell' h · · S · In os . • , o . • . . . , •.. , .. o o .. o .. . o. o ...•... .... . . o .... .. ... . 
.A acatrapos . .. · . .. . o o .... o . .. . . . o . . . o ... . .. o ... . o o ....• . . . .. o ... . 
E labarclas para o:fficiaes inferiores .. .. ..•.•.... o .... o ........•.... o 

B
spaclas par& os ditos . o . . o . o .. o .•. o .... . •.••.... o o . o o . o . ....... o 
oldrié cl't d E s para as 1 as espa as . o o . o o .. . , .. o ..• o ..... o . o .. . o .. o .. . 

B
j spadas para soldados de artilheria . •....... o o .. . o o . o o . o . .. . o .. . .. . 
oldriés · d't l 

1, para as 1 as espac as . o . o . .. . •. . . o o . . o . o . . .. ·o .. o o o .... . .. . 
B ambor~s de metal, com todos · os seus pertences . ... . o . o ......... o .. o 
D~ndol enoas dos ditos tambores .. o . o . o . o .. . o o . o . o . o . .. . o . o . o o . o . o .. 
:rvrltas de espingardas . . o o o . o o .. . o o . .. ....•.... o . . o .. ..•...... .. o . 

odeio ele madeira, em ponto pequeno, proprio para cm·onadas no serviço 
de barcas canhoneiras o . o .. .. o . . .. o . . ... . o .... o . .. . . o . . ..... . 

2:000 
2:000 
2:000 
2:000 
2:000 
2:000 

40 
40 
40 

200 
200 
20 
20 

2:000 

1 

N. B . - No referido numero .ele espingardas, lJatronas e correames, que OJ!a se 
Pede, devem vir incluídas tl'ezentas espingardas mais ligeiras e proprias para ca
fatores, e outros tantos correames correspondentes, procurando-se, porém, que 
ocO o armamento seja elo mesmo aclarmeo ' · 

FLlnchal, 22 ele j'-ulho de 18280 = Valclez . 
12 
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2 .0 

P recisa-se para guarnecer alguns fortes e mais alguns pontos que se elevem 
fortificar na costa d' esta ilha, comprehendida entre a ribeira do Vi gari o e a villa 
do lVIachico inclusive, alem da artilheria que aqui existe, o seguinte : 

P eças de ferro de calibre 12. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Caronadas de calibre 12 .. ..... . ...... . . . . .... . l ••••• • •• •• • • • • . . . • • 2 
Ditas de calibre 18 . . • . • . . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . . • . . . . • . . . . 2 
Ditas de calib1·e '24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Balas de ferro de calibre 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:100 
·Ditas dito ele calib1·e 24. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Ditas dito para Ianternetas de calibre 12, quintaes. . . . . . . . . . . . . 200 
Ditas dito, dito de calibre 24, quintaes ... . .. .. . . . ....... . ... , . . . . . . 50 
Ditas dito, dito de calibres, ~4, 9 e 18·, quintae::; . .. · ................. :. 50 -

Funchal, 22 de julho de. 1828. = Valdez. 

Offic io 

Ill. mo sr . - A proveito a primeira occas1ao que se me offer ece, depois do officio 
que dirigi a v. s.a em 11 elo corrente i, em que lhe coinmunicava.a .saída c1o bispo, 
a do secr etario d' este governo e de outros que taes, a quem permitti a saída pa1·a 
a cidade do Porto, e vou por este modo levar ao conhecimento de v. s.a a inclusa 
copia do officio que na data de hoj e dirigi ao visconde de Itabayana, a qual de
monstra tuelo o que a v . s.a pócle inter essar depois do sobredito meu officio. 

Para o mesmo fim r emetto a v . s. a o periodico Flor do oceano desde o n. 0 3 
inclusive até n. 0 7. · 

Ignalmente achará ·v . s. a inclusas copias elas relaçõ es ele objectos el e .arma
mento e munições ele guerra ele que trata a copia do ofEcio que .dirigi ao visconde 
de Itabayana, e que muito se precisam aqui . T ambem incluo, para governo ele 
v . s. a, um calculo approximaclo do custo elos cliffer entes obj ectos pedidos, r egulado 
pela tarifa por que elles sáem á fazenda r eal, segundo as ordens elo dia elo exer
cito. D o referido calculo se poderá v . s. a ajudar para esclarecer o visconde ele 
Itabayana sobre e'ste objecto, visto eu nada lhe clizer a eUe a este respeito. Achará 
mais o orçamento da clespeza approximada que poderão fazer os duzentos e 
dezoito homens, como no mesmo orçamento se demonstra com as reflexões que 
me pareceram mais .convenientes. 

T enho o gosto ele annunciar a v. s.a que meu cunhado Luiz Goeli.obo aqui che
gou no elia .19 elo corrente, tendo particlo ele Loneh ·es a 2, e que a família ele v. s.a 
e a minha gosam ele perfeita sauele, o que melhor verá ela inclusa carta que re
mctto ela ex. ma sr . a D . Guilhermina. 

Aqui não ha novielade : os nossos amigos conservam -se todos ele saucle, e nã_o 
tenelo tempo para mais, concluo' r enovando os protestos da minha estima e consl
cleração por v. s.a, e repetindo que forcej e para conseguir ·nma decisão elo go
verno britannico sobre o modo por que nos queira ajudar , e que quanto antes v . s.a 
volte para aqui logo que o po <>sa fazer. 

D eus guarde a v. s .a Funchal, 23 ele julho ele 1828. -m.mo sr . brigadeiro 
Antonio Rebello Falhares . = José Lucia TmvctSsos · Valdez. 

P. S . - Se alguma cousa s~ pócle fazer sobre este emprestimo, como v. s.a 
t em a minha credencial gener ica, talvez ella possa supprir a falta ele outros do
cumentos que mandarei segun~o me avisar o visconde ele Itabayana . Se ainda se 
não tive1·em comprado os mil armamentos e mais pertences, que v; s. a foi encar
r egado de ver se conseguia, será preciso no artigo <<mochilas oleadas>l compra: 
r em-se só duzentas e cincoenta, para pouparmos dinheiro, visto qt1e ellas aqnt 
pouco servem. 

, 1 Não encontrámos est e ofllcio, àssim como outros a que se .refere par te da corrcsponclencía. 
E obvia a difficuldade ele colligir tudo quanto interessa ao assumpto, depois ele decorridos tan
tos annos. 
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Relaçõe"" a que se refe re o offi~io anto1.•ior 

1." 
1;1 • 
~spm~ardas- 2:000, a 8$800 réis .......................... · 

olclnés de bayonetas com bainhas- 2:000, a 200 r éis .......... . 
~atr~uas ~om correias e ca1'tuch~!ras de folha - 2:000, a 2~~200 réis. 
B llarcla .fmxos- 2:000, a 240 reis ........•..•............•... 
l\1 auclol~uas de esping-ardas - 2:000, a 1 60 l'éis ..•......•....... 
A artellmhos e saca trapos- 2:000, a 220 réis .....•...... . ..... 
E labardas- 40, a 3~400 r éis ............ .. .............. •..• 

B
spaclas- 40, a 1t$800 r éis ..................... · . · · · · · · · · • • 
olclriés elas d1't"s 40 600 ·é· · B . · "' - , a 1 Is .........................•. 

E ainhas das ditas espadas- 40, a 360 réis ................... . 
~ spaclas para soldados - 200, a lt$800 réis ... . ............... . 

Bo~driés elas ditas - 200, a 600 réis ............ . .......... · · · · 
a1nhas d J' t 200 360 ·é· · T as cn as - , a 1 1s . ............... .. .. . , ... . . 

B ambor~s de met~l ~ 201 a 14{fi400 réis ........ .. ...... • ...... 
U anclol eu·os elos chtos - 20, a 480 réis .................. . .... . 
B~ modelo ele macleim para caronadas em se1•viço de barcas ..... . 
Bocas de fogo- 26, a 80,>000 réis ............•....... . .... .. 
Q a~as ele ferro- 2:200, a 500 réis ................... : ...... · · 

umtacs ele lanterneta - 300, a 4aooo réis .... . .. . .. . ........ . 

Somma . . .... ............. . . 

17:600i)IOOO 
1:600\')iOOO 
4:400~000 
480i~OOO 
320~000 
440i)IOOO 
136551000 

72r$000 • 
24~000 
14~400 

360~000 
120~000 
72{fi000 

2884\000 
9;$600 
6{fi000 

2 :osoaooo 
I:1ooaooo 
1:200l\OOO 

30:322t$000 

Calculo approximaclo elo que podem custar os objectos acima m.encionaclos, se
.gunclo as tarifas por que clles importam á r eal fazenda, conforme se declara nas 
ordens elo dia do exercito de PoTtngal. 

Funchal, 23 de julho ele 1828. = Valclez .. 

. 
1
0rçamento da despeza mensal que poderão fazer duzentos e dezoito homens 

I~g ezes, que pelos seus vencimentos em Inglaterra pouco mais ou menos gasta
liam na moeda ela ilha da Madeira o que abaixo se vê : 

Um · U ~~Jor commanclante, por mez .... . .. ... ... ... ... ... ... . .. . 
D U: aJudante .... .. .................. . ...... ~ ... .. ......... . 

S ~1s capitães, a SOil\000 réis ......... . ........ . · . · · · · · · · · · · · · · 
Ü~lS subalternos, a 501$000 réis ............................... . 
Dito officiaes superiores, a 1oaooo r éis ... . .................. : .. 

uzeutos soldados, cabos e tambol'f~s, a 1 0;$000 réis ............. . 

Somma.~ .. .. .....• . . . .. ..... 

Car-ta 

100~000 
f>Ol\000 

160l\OOÚ 
300r$000 
120l{OOO 

2:000li000 

2 :'l30l\000 

1
• Meu querido bTigadeiro Palhares : - Lembra-me que se em Inglaterra se obtive-
em os fundos necessarios, como digo no officio ao visconde de Itabayana, uma vez 

;ue o go:erno inglez não queira intervir na nossa causa com forças suas, seria tal
q ez o mawr recurso de que poderíamos lançar mão, ver se engaj a vamos a força 
a~: const~ da ,relação a~ima i, ele homeu~ capazes, p1:incipalmeute sAe já foss~m 
c que teem s1clo aguerridos; e se se obtivessem offic1ães elos que teem serv1do 

8 
On:t as tropas por tuguezas, porque os povos cl'aqui e ele Portugal não saberiam 

cl~· esta tropa ing-leza era pertencente ao governo iuglez ott se ao nosso. Alem 
q Isto n~o ha duvida que seria tropa fitmissima e ele toda a confiança, e ~incla 
gtle se tivesse um anno, não excederia a 40:000;$000 Téis, com ·o que ::ficana se-

llra esta ilha. Isto, porém, caso que as co usas em Portugal continuem a ir 
1 

Allucle á segunda do officio antecedente, que foi expedido na mesma occasião. 
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bem para o govemo usul'pador çle D. Miguel, seria necessario posto em pratica 
quanto antes, para o que seriá necessario dar se ahi 7 on 8 gB.inéus a cada ho
mem para os engajar, como o fiz eram os agentes dos governos da America hes
panhola, quando por este modo levaram para seu serviço tropas inglezas . , 

Á vista, pois, do exposto, ainda que nada fall e sobre este objecto ao visconde 
ele Itabayana, v . s. a lá poderá expor-lhe esta minha lembrança, explicando-lhe a 
influencia moral que sabe produziria aqui a apontada medida .. 

Não posso mais; r epito que sou - De v . s.a amigo verdadeiro, saudoso e obri
gado.= Valdez . = Funchal, .23 ele julho de 1828. 

O:flicio 

111.mo e ex. mo sr. - Recebi com o maior prazer o officio que v. ex. a me fez a 
honra de dirigir na data ele 17 de j unho proximo passado, e tendo prestado a de
vida consiclet·ação ao seu importante conteúdo, passei logo a mandar promptificar 
a encommenda que v. ex.a me fez e que não tardará em chegar a essa ilha, as
sim como alguns subditos fieis de sua magestade o senhor D . Pedro, que desej am 
tomar parte na defeza da legitima auctoriclade do mesmo senhor e de sua augusta 
filha a senhora D. Marja da Gloria. 

Já terá chegado ao conhecimento de v. ex.a o inesperado r evez qne soffreu. 
na !Cidade elo Porto a causa da legitimidade ; porém como este repentino desastre 
foi contrabalançado pelo fausto acontecimento de se terem as ilhas dos Açores de· 
clarado contra a r ebeldia e usurpação consummaclas em Portugal, não devem eles
animar os .defensores de tão boa causa, porque, alem da força moral que lhes ha 
de inspirar a justiça d'ella, encontrarão o mais poderoso apoio no seu magnanimo 
monarcha o senhor D . Pedro IV. 

Consta que em Lisboa se está preparando uma expedição contra essa ilha, e 
talvez o furioso governo de Portugal pretenda bloqueal-a; mas eu espero que tal 
bloqueio não será r econhecido,. porque este ministerio, que por um acto de preci
pitação reconheceu o da barra dq Porto, parece estar mui arrependido ele haver 
tomado uma medida q·ue foi reprovada pela nação ingleza e por todos os gover
nos elo continente. 

Podendo acontecer que ahí toque brevemente uma frag·ata de sua magestade 
imperial, antecipo-me a rogar a v. ex .a que se digne de prestar o mais amigavel 
acolhimento ao seu commanclante, que é official ele r econhecido merecimento. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, em 25 ele julho de 1828. -In.mo e ex. mo sr. 
José Luci o Travassos Valdez. = Visconde ele Itabctyana. 

Portaria 

T endo saído para Portugal o secretario do governo d'este estaclo, José da Silva 
Costa, nomeio para interinamente servir o mencionado emprego a Luiz Godinho 
Travassos Valclez, meu ajudante de ordens de pessoa. 

P alacio do governo, 26 de julho de 1828. =José Lttc'ÍO '1:'1·a.vassos Valclez. 

Portaria 

Convindo qtle o coronel elo regimento de milícias ela Calheta, J oã.o Agostinho 
de Figueiroa Albuquerque, tenha conhecimento de que foi acceita e louvacla a ge
:qerosa offerta, que a camara cl'aquella villa fez, por sua via, ele uma horta eu1 
que haja de se estabeleqer campo pava os exercícios elo seu regimento, lhe com
munico que em portaria datada de hoje se acceitou e agradeceu a dita offerta, 
devendo em consequencia o mesmo coronel proporcionar todos os meios que d'elle 
dependerem para se conseguir o mencionado fim, e louvando o zêlo e acerto com 
que o mesmo coronel se conduz em tudo o que é a bem do serviço, o incumbo de 
dar os louvores que sobre este assumpto merece o capitão do r egimento elo sen 
commando Francisco ele Paula ele Couto Cabral, a quem pelos ponderados moti
vos encarregará a direcção do sobredito campo, ficando na intelligencia ele que 
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aos capitães mores ela Calheta e Magclalena se expedem as necessarias ordens 
l)ara que prestem os trabalhadores e ferramentas que o mesmo capitão requer na 
sua carta de 28 do corrc::nte . 

Palaci~ do governo, 29 de julho de 1828 .=José Ltwio Tmvassos Valdez . 

Ofticio 

_IU._mo sr . -Em 23 elo proximo passado communiquei a v. s. a tudo que o po
~ena mteressar sobre negocios publicos d'esta ilha; ele então para cá continúa a 
ave~· a mesma ordem e socego, como v . s. a. melhor conhecerá pela leitura elos 

pape1s. publi cos que remetto inclusos, ele n .0 9 a n .0 12, não tendo occorriclo cousa 1 

~e. mawr consequencia, a não ser o imaginari0 bloqueio ela corveta L ealdade e um 
ngue, que só dmou dois dias, e ele que nada mais tornei a saber desde o dia 31, 

eu1 que desappareceu, como verá dos mesmos periodicos. 
Vae-se arranjando tudo soffrívelmente; o batalhão ele artilheria tem perto ele 

het~centas praças, e brevemente terá o estado completo de oitocentos e quarenta 
e 01~ens. Milícias do Funchal t êem já mil praças, e augmenta diariamente ; todas 
I stao faTdaelas ; o da Calheta anda pelo mesmo; o de S. Vicente vae agora me
fhorar-se muito. O batalhão ele vollmtarios reaes ele D . Pedro IV ji~ tem muita gente 
ardacla. Os officiaes j á fazem ser viço ela guarnição. Á vista do exposto, conhecerú 

v. s. a a grande falta que nos faz em os armamentos que tenho pedido e sobre o 
.que desejo que v. s. a empregue toda a efficacia. 

. Ao visconde ele Itabayana (por cuja via tenho escripto a v. s . ') dirigi em offi
Clo de 23 proximo passado uma r elação elos objectos ele armamento e munições 
d~ guerra igual á que vae inclusa (na qual comtudo não declarei os preços), mas 
u essa mesma data os mencionei a v . s .a para lhe poder fazer esclar ecimento. 

Quanto á nota elo orçamento ela elespeza com os duzentos e dezoito homens, 
e~sa não a r emetti ao visconde e só a enviei a v. s. a para obrar ainda segundo as 
c~rcumstancias que motivarem es te projecto, mais ou menos inconveniente e pos
S!Vel, pois q_ne emfim elle não é facil e é despenclioso . 
t Ao visconcle ele Itabayana escr evo largamente; portanto concluo por não ter 
f:emp? para mais, certificando-lhe a saude da ex.ma sr .a D. Guilhermina c mais 
tlillha, que todas nos interessam e estão sem novidade ; reiterando-lhe os protes·!h ela minha e~tima e consideração, e que espero ancioso a breve volta a esta 
1 

a, e que muito folgarei seja no paquete de agosto, como tratámos . 
b li Deus guarde a v . s.a Funchal, 1 de agosto de 1828. - Ill.ruo sr . Antonio Re

e o Palhar es. = José Lucio Tntvassos Valclez. 

O fficio 

. DI. mo e ex. mo sr.-Pelo navio J ane tive a honra ele escr ever à v. ex. a, parti
Cipando que ficavam a partir os primeiros soccorros no paq_nete, consistindo estes 
e~ algtms officiaes e 30:000tJOOO réis mensaes emquanto durarem as actuaes 
c~rcun:stancias, b que julgo no actual momento ser de grande utilidade. Os ex. mos 
Sl s. VIsconde ele Itabayana e marq_uez ele Rezende estão dispostos a concorrerem 
cof tudo quanto estiver ao seu alcance para a salvação ela ilha da Madeira. E stão 
llll armas compradas e promptas no porto de Plymouth, para serem remetticlas 
~~;a fragata braz ileira, assim como t ambem mais alguns officiaes; porém como 
~da fragata se t enha demorado e seja duvidosa a sua chegada com aquella bre
lU ~de que as circumstancias exigem, tenho solicitado o afretamento de um navio 
r · etdante, que creio conseguirei, assim como mais alg·nmas armas e seiscentos bar
d1.8 .• e polvora. Se alem d'estes soccorros v. ex. a precisar de mais a.lguma cousa, 
t 

1~pa-se as. ex. as, que, segundo me têem promettíclo, promptamente satisfarão a 
u o ~uanto v . ex.'t d' elles exigir. 
. Nao me tem sido possível fallar com os ex. mos srs. W ellington e lVIeed, a quem 

eutreg·n . . ffi . J:" li li d as 
11~ e1 os o · Clos, mas que me não 1a aram por c zerem os crea os que s. ex. 

0
:

0 estavam em casa; e logo que o paquete parta hei de novament_e prom.u·al-os: 
longes ele Londres são grandes obstaculos para quem tem negomos a tratar. 
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O portador cl' este é o lente ela academia Antonio Aluisio J ervís, que, como tem 
sido meu inscparavel companheiro, pó de v . ex. a saber cl'elle tudo quanto desejar 
saber, pois que .a elle me refiro, ouvindo-o v . ex. a em particular. · 

Julguei acertado clemorar-me mais a!gum tempo para continuar nas minhas 
solicitações junto ele s. ex. as; com tudo logo que a fragata chegue, e eu tenha al
cançado o r esto elo que tenho pedido, parto para essa ilha, ou no caso ele que a 
fragata precise concerto, partirei infallivelmente no paquete do me:ã que vem, cle
sejanclo que v. ex.a se digne approvar esta minha resolução. 

Esquecia-me dizer a v . ex. a que se ficam r ecnltanclo alguns allemães, e que 
se espera bom -resultado cl'esta medida para augmentar as forças ela ilha. 

Deus guarde a v . ex." Londres, 1. 0 ele agosto de 1828.- Panton square n. 0 5, 
Coventry street. -- IJI.mo e ex."' 0 sr. José Lucio Travassos Valdez, govemaclor e 
capitão general ela ilha ela lVIadeira. - De v . ex/' subclito =Antonio Rebello Pa
lha?·es. 

Officio 

Ill.mo sr.-Em r esposta ao officrio que v. s.a dirigiu ao ill.mo e ex.mo sr. gover
nador e capitão general, em data de hontem, recepido aqui ás onze horas da noite, 
me encarregas . ex. a de dizer a v. s. a que, tendo completamente desapparecido os na
vios de guerra (do bloqueio), parece as . ex. a que será bastante que v. s.a conserve 
um destacamento de quarenta até óncoenta praças, com um capitão e um subalter
no, ou ainbos elles subalternos, para fazerem alguma guarda ele segmança que a 
v . s.a pareça inclis,pensavel n'essa villa (ele Santa Cruz) e na ele Machico, até 
que ahi cheguem as providencias que s. ex. a passa a dar, como são a remessa 
de arti).heria, que hoje se põe a caminho para a defeza do Porto Novo, for
talezas e oLltros pontos d' esse distl,icto, sobre o que s. ex. a ' manda segurar a 
v. s. a que tem tido constantemente a maior attenção, por conhecer a importanci.a 
da defeza d'csses pontos . S. ex.a tambem cbrá providencias sobre as requisições 
ele v . s.a 

O major Salg·aclo, apesar de ainda hoje não poder partir, não tardará muito em 
ir pôr esses districtos na necessaria defeza. 

Quanto ao acontecimento dos navios de guerra com o barco de Santa Cruz, 
já s. ex. a estava informado desde antes ele hontem pelo proprio a.rraes, e alem 
cl'isso pelo cons"Ltl1 e commandante da corveta ele sua magestacle britanniea que 
d'este porto saíu a reconhecer aquelles navios e protestar formalmente contra o 
seu bloqueio. 

Deus guarde a v. s.a Palacio do governo, 1 ele agosto ele 1828.-lll.mo sr. co~·onel 
do regimento de milícias de S . Vicente. = Lltiz Godinho T1 ·a'1Jassos Valclez, aj"nclante 
de ordens, servindo ele secretario. · 

O:ffi.cio 

111."' 0 e ex.mo sr.-Sendo necessario empregar os maiores esforços para con
servar ~ ilha ela Madeira debaixo elo legitimo governo de el-rei fidelíssimo o se
nhor D. Pedro IV, e convindo para esse fim prestar ao seu valoroso e honrado 
governaclol', o capitão general José Lucio Travassos Valclez, os soccorros queelle 
exige para se poder defender e sustentar, vou rogar a v. ex.a que se .sirva, con
tinuando a coadjuvar-me na gloriosa e justa manutenção dos direitos de el-rei meu 
senhor, fornecer-me, a titulo de emprestimo, os mei0s pecuniarios precisos para 
pôr á disposição d'aquelle governador e capitão general uma quantia de 15:000 a 
20:000 libras esterlinas, que deverá ser contemplada no ajuste final de contas en
tre o reino de Portugal e o imperi.o elo Brazil. 

Deus guarde a v . ex.a Lonc1res1 1 de agosto de 1828. - Ill.mo e ex.mo sr. vis
conde de Itabayanà. = Mm·quez de Palrnella. 

O:ffi.cio 

ru.mo sr. - O ill .1110 e ex. mo sr. governador e capitão general me encarrega ele 
communicar a v: s.a, que nomeou por portaria, datada de hontcm, o capitão gra-
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duad
1
o • em major do real corpo de engenheiros, J eronymo Martins Salgado, com

manc ante da linha de defeza desde o cabo Garajau até á ponta ele S. Lourenço, 
rhr s~r necessario ·para logar tão importante um official que reunisse conhecimentos 
t eoncos e praticas de fortificação; e como v . s.3 desde que se acha n'esse impor
b'tnte ponto tem desenvolvido a homa e actividacle que lhe é natural, mostrando 

em os ardentes sentimentos que o animam pelo serviço elo nosso legitimo monarcha 
0 s

1
enhor D. Pedro IV, s. ex. a me incumbe de expressar a v. s. 3 a sua approvação 

pe os seus servicos. 
S · . ex. a, wtte;_clendo á necessidade que v . s. a terá na presente estação de olhar 

P~los mteresses ela. sua casa, consente que v . s. a resida onde elles o chamarem, 
VIsto que, estando um o:fficial habil encarregado elo commanclo ela costa ele leste, 
~~ct~r~saclo a requisitar ele v. s. a a força sufficiente nas presentes circumstancias, 

ao ~ulga s. ex. 11 necessarias, por agora, outras providencias. 
S. ex. a, porém, previne a v. s.a que logo que cheguem armas, ou se concertem 

a~ de .. que tem lançaclo mão, tomará, ele accorclo com v . s. a, as medidas ·que forem 
propnas para que, quando o regimento precise reunir, appareça no estado em 
~e v . . s. a. deseja apresentar, e a que é ele esperar do zêlo ele v. s. a que elle chegue 

m a mawr brevidade. 
J N De~s_guarcle a v. s.3 Secretaria do governo, 2 ele agosto ele 1828.-ill.010 sr. 
Soao. L1c1o ele Lagos ele 'l'eixeira e Vilhena, coronel elo regimento ele milícias ele 

· Vlcente. =Luiz Godinho T1·avassos Valdez) ~uclante ele ordens, servindo ele 
secretario. 

Officio 

d I~I.mo e ex .010 sr. ·-Tendo assentado com o sr. visconde ele Itabayana em man-
a!: Já para essa ilha alguns officiaes, para serem empregados por v . ex. a como 

mals convier ao serviço de el-rei fidelíssimo o senhor D . Peclro IV, inclusa remetto 
a v. ~x: . a a lista elos que vão n'este paquete, com a declaração elos vencimentos 
Jtte dtsseram ter, e elos adiantamentos que se lhes fizeram e deverão ser clesconta
u.ft~ pela_ s.exta parte cl~ seus futt~ros vencimentos, indo alem d'isso pagos até ao 

mo d_1a elo mez ele JU"lho prox:1mo passado. 
:X: 1Mu~u a todos ele uma guia assiguada pelo conselheiro secretario cl'esta ·embai

ac 2; para ser apresentada por elles a v. ex. a logo que ahi chegarem. 
José Lus _guarde a v. ex.a Londres, em 2 ele ag·osto ele 1828.-111, 01 0 e ex."'0 sr . 

llClO Travassos Valclez . = 1li[a?YJ.Uez de Palmella. 

Lista dos officiaos quo partem n'osta occasião para a ilha da Madeira, com declaração 
de seus vencimentos mcnsacs c elos ad iantamentos que se lhes fizeram 

~ 
' Vencimento 

Graduações Nomes por me• -
Róis ,--.. 

re.~ente coronel. ' João Schwalback ....... , ...........•.•......• 48~000 
'faJor . ... . Francisco Xavier da ~ilva Pereira ......•..... . . 45$000 .... . . . 

Capit.ào José Pedro de Mello .. .......... . .. , .•... ... . . 24$000 
• ~ o •••••• 

Thomaz Carey de Araujo .. ... ................. 24~000 
Tenente Francisco José da Mata .. . ... .. .. . .... ...... .. 18~000 s .......... 
Ae&unclo tenente .. Francisco de Paula Lima . .. ..... .. . .. . .. ... ... 15$000 

lferes D . Diogo da Camara Leme ............ .. ...... 15$000 Furriel .. · · · · · · · · 
Francisco Pacheco Guimarães (por dia 185 réis) . -~-Le t . . ........ 

n e . . . . . .. .. .. Antonio Aluisio Jervis de Athouguia . ... ..... . . 25$000 -

Adianta-
meu tos 

-
Libras 

---- -
20 
20 
20 
15 
15 
15 
10 
4 

20 

Londr~s, 2 de agosto ele 1828. =José E albino de Barbosct e A1·aujo. 

Officio 

eu ~~-mo .e cx.mo si·. -A necessidade que ha, ~que v. ex. a conhece. t~o bem como 
' P1 estar promptos soccorros ao benemento governador e capltao general ela 
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ilha da lVIadeira, José Luci o Travassos V aldez, para evitar que succumbn. aquella 
ilha ~ís forças d~ usmpação, e se conserve debaixo do poder do legitimo soberano 
o senhor D. Pedro IV, me decide a mandar para ali mtmições e petrechos de 
guerra, alguns officiaes poxtuguezes que ora se acham em Lonch·es, e certa por
ção de dinheiro, que v. ex . a, como ministro do Brazü, mui generosamente ;me for
nece a ~itulo de emprestimo de primor. Para esta remessa faltam-me os meios de 
transporte; nem eu ousaria arriscar em embarcações mercantes objectos de tanto 
valor e consequencia. Por isso, constando-me que está a chegar ao porto de Fa.l
mouth uma fragata brazileira, vou solicitai' ele v. ex . a, por. serviço do nosso au
gusto e commum amo, se digne prestar-me o uso cl'aquella embarcação ele guerra 
para a conducção elos sobreditos artigos e indivicluos, dando as suas ordens para 
que a fi·agata, na sua ida, toque na ilha Terceira e ali desembarque (quando ella 
se ache debaixo da anctoridade elo senhor D . Pedro IV) aquelles dos referidos 
o:fficiaes que eu para isso designar, passando depois á Madeira para entregar tudo 
o mais ao respectivo governador, a cuja disposição muito conviria que a fragata 
se conservasse, ao menos por algum tempo, pelo serviço que n'isso podia fazer, 
c pe1o alento moral que a sua presença procuraria aos habitantes ela ilha. 

Como servindo o senhor D. Pec1ro IV de Portugal, jgualmente se serve o senhor 
D. Pedro I do Brazil, e como em v. ex.a tenho sempre encontrado a mais franca 
e espontanea coopcraçfio na elefeza elos direitos e legitima auctori!lacle d-e sua ma
gestade, quasi que tenho por certo obter de v. ex. a o seü pleno assentimento a 
esta minha requisição. 

Deus guarde a v . ex. a Lonch·es, .3 ele agosto de 1828.-lll.mo c ex. mo s1~. vis
conde de Itabayana. = l'vfa?·quez de Palmella. 

Officio 

In.mo sr.- Por um brigue americano escrevi a v . s.a, com data ele 28 dopas
sado, e ao que então lhe disse acrescento o que verá elo o:fficio que remetto incluso 
a sêllo volante, o qual v. s. a terá a bondade de entregar ao bencmerito official a 
c1uem vae clirigiclo, e quando a.hi já não esteja, v . s .a cl'elle fará o uso que lhe 
parecer mais conveniente para o serviço elo nosso magnanimo monarcha. Ainda 
que não julgo provavel que torne a repetir-se o bloqueio, que sem resultado algum 
durou sómente dois para tres dias, rogo a v. s. a que tenha a bondade ele fazer 
acautelar quaesquer navios de qualquer nação que d'ahi venham para este }JOrto, 
podenclo asseverar-lhes que nenhum risco podem ter, se tomarem as cautelas que 
aponto no meu o:ffioio incluso, devendo acrescentar-lhes que, logo que elles appa
reçam á vista da ponta ele S. Lourenço, eu serei aqui informado pela linha de tele
graphos que estabeleci na costa, e immecliatamente, se houver bloqueio · n'este 
porto, lhe será feito aviso pelo commanclante elas forças estacionadas na costa ele 
leste, e lhe S6l'á cl'aqui mandada a esqu.adúlha de barcas canhoneiras para proteger 
a sua entrada, no caso ele isso ser preciso . 

Rogo a v. s. a que não peroa occasião ele me trans1,uittir quaesquer noticias que 
receba, assim de Portugal como ele Inglaterra, ou outra qualquer parte, e bem 
assim ela fragata brazileira Izabel} que aqui espero ha muito em consequencia elo 
que me avisou o visconde elo Itabayana. 

Aproveito esta occasião para lhe protestar que l?rezarei qualquer occasião de o 
obsequiar. · · 

Deus guarde a v . s.a Pa.lacio do g·overno no Ftmchal, 4 ele agosto ele 1828.
Sr. consul elo imperio elo Brazil em Gibraltar. =José Lt~cio Tmvassos Valdez. 

Rela;torio 

Senhor:- Sendo elo meu dever buscar todos os meios para informar a vossa 
mag·estade ele todas as occorrencias que se vão succeclenclo n' esta üha, aprovei~o 
a occasião da passagem de um navio inglez para essa côrtc, para dirig·ir ao reg1o 
throno ele vossa magestadc uma segtmda via da commtmicação que a vossa mages
tacle tive a honra de fazer e1n 18 do passado; não tendo mais a acrescentar-lhe 
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se ã ill . n~t aqu o que consta dos numeras da Flo1· do oceano) que com esta remetto, 
~enc 0 o que n'elles se a'Cha de mais notavel a .chegada em fi·ente d'este porto, de 
. nas embq,rcações ele guerra, mandadas ele Lisboa, com o fim ele o bloquear, as 
quacs apparecenclo aqui no dia 29 elo passado, sem arvorarem bandeira ::~.lguma, 
~e conservaram a larga distancia elo porto : no dia seguinte o capitão Suckling, 

1;'1. corveta ele sua magestacle britannica .ZVIedina~ que. se achay~ surta n ' este por~o, 
vantou ferro, levando a seu bordo o consul brltanmco, e fo1 mclagar que nav10s 

~r~~ aquell'es e qual o seu fim: foi na sua approximação que elles içaram ban
e en.a portugueza, c enviando escaler á corveta ingleza, disseram que aquelles dois 
Ja~los eram a corveta portugueza Lealdade) commanclacla pelo capitão ele fragata ?: Pedro Nolasco ela Cunha,· e um brigue que disseram chamar-se Neptuno) que 
Vl am ~le . Lisboa em s~is dias, a bloquear este porto, visto que a lVIacleira se 
ac~ava chss1dente ele Portugal. Pedindo-se~ lhes noticias de Portugal, deram algumas 
m1uto eonfusarmente, sem duvida fo1jaclas ali mesmo, e todas favoraveis á causa 
f)_1e com tanta incligniclacle elles serviam; mas não foi possível conseguir cl'elles 
f: azeta alguma ele Lisboa, o que bem prova que o que ella refere não lhes é tão 
avoravel c~mo as noticias que davam; acabarnclo aquella negociação com a pro

messa elo cl1to Cunha ele que não molestaria os navios britannicos emquanto o 
governo inglez não reconhecesse este bloqueio, como se vê do . aviso elo sobredito 
consul que vae inserido no fim elo n . 0 11 elas folhas que r emetto . 
b . O cha. seguinte era o notavel 31 ele julho, çm que se jurou ha dois arnnos a 0 ~ervanCJa elo precioso cloro que vossa magestacle liberalisou aos seus subclitos 

~oJttt~guezes. Para o festeiar estm~am dispostos os c?rações ~os fieis macleire~ses 
. ar todas as clemonstraçoes pubhcas com tanto maiS enthus1asmo quanto mms á 

Ylsta dos navios inimigos lhes redobrava o seu patriotismo. As salvas ao amanhecer 
e a_o meio dia em todas as fortalezas da cidade bem deram a conhecer <Íquelles 
~) elJUr~s quaes eram os nobres sentimentos elos povos madeirenses, e é para mim 
clm ~nigma qual fosse o motivo que os decidiu a não ser testemunhas elas salvas 
c~ l~r elo sol, e ela illnminação geral que espontaneamente appareceu em toda a 
u:U a c, ~abe~clo sómente que ~)ela:; clez horas ela manhã d'essc dia chegou a elles 

outro bngue com bancle1ra portugueza, que tambem pareceu armado em 
~~~rra, e ,Pelo meio da tarde clesappar.eceram todos os tres na· clirecção do sudoeste, 

N~:le Jamais tornassem a apparecer. 
m . .''0 obstante a sua clesapparição, não deixo ele os esperar qualquer clia., em 
to ~101 força, e por isso contim'to a não perder um só momento em lançar mão de 
C c otq· os recursos que a~ circumstancias d' esta ilha me apresentam para a sua defensa. 
coo~ mua-se a concertar e construir ele novo fortes nos · pontos mais fi·acos ela 

P 
8
• a, a preparar barcas canhoneiras para obstar a algum desembarque, a recrutar 

seara 08 corpos ele primeira e segunda linha, e estes a exercitm·-se diariamente nos 
ns l.'espe t. . fim t J • l . . r"t d c 1vos maneJos, e em a entreter por octas as manerras 0 1ero1c0 espl-

1 ° P e qtte se acham animados todos os habitantes ele todas as classes c1'esta ilha. 
ç~ or toclos os navios que vão cl'aqui para Inglaterra envio as minhas participa- . 
a ~es ao visconde de Itabayana, a quem tenho requisitado soccorros ele dinheiro 
ct~s e ofüciaes cl'quelles que se acharem refugüiclos em Inglaterra. 
elo pr~sente communicação chegará ás. reaes mãos ele vossa magestade por v1a 
ticl em~aixador de sua magestade britannica n'essa côrte, a quem ella vae remet
ma~ ~e 0 consnl da mesma nação, aqui residente, V eitch l, que continúa a fazer os 

ciores esforços a bem elo serviço ele vossa magestade. 

hera~~~ serviços c1'este funccionario do governo ingl~z, ~pró cl3; causa l~beral, achn:m-~e exu
se pubrnente clc~11.onstraclos em toda. a correspondencta cbploma.tlCa e artJgos do pcnocbco que 
porto d rcp-a na r lha. Alludindo a FloT do oceano ao apparecimeuto de um navio ele guerra no 
tre nó 0 'unc~al, diz: "Era de suppor que a fragata desconfiava ela mudança política que eu
visitas ,o.cclrrera, ~por isso _aleivosamcnte tinh~ lançado mão ~e~ um elos hom~ns do _barco .da 
gata p~a he ~ervn· de pratteo. Este facto, e a rmportante clectsa.o que se devra. env1ar á fra
on,rc~ azra receuw que fosse reti.do e arrebatado de entre nós o portador do officio, e talvez o 
sul de e sua maruja; mas graçns ao patrioti smo e virtudes do illustrc e honrado agente e co:1 
delicad sua. n~agestacle bri taunica, mr. H . Veitcb que immecliatamente se apresentou para: tao 
dos U1 ~ ~Jssao . O seu cscaler, em que fluctuava 'a bandeira britannica, foi seguido pelas VJstas 

a eJrenses até onde se podia alcançar, e na sua volta recebeu o honrado consultmm ge-



186 

N'acla mais posso acrescentar em consequencia ele precisar saír immecliatamente 
o navio AZ]1'ed. -

Deus conserve a preciosa vida de vossa magestacle por muitos annos,_ como todos 
os fieis _ subditos ele vossa magestacle o clesejâmos e havemos mist er. 

Funchal, 4 ele agosto ele 1828 . =José Ltbcio T~·avassos Valdez, governador e 
capitão general ela ilha da Madeira. -

O:fficio 

Ill.mo e ex.mo sr.-Haven do recebido o officio que v. ex .a me dirigiu pelo 
ill. mo sr. brigadeiro Antonio Rebello Falhares, annuncianclo-me a mui grata noti
cia ele haver v . ex. a e os briosos habitantes d' essa ilha feito no dia 22 ele junho 
proximo passado uma declaração solemne ele permanecerem fieis a sua magestade 
o senhor D. Pedro IV, e ele não quererem ser cumplices no horroroso crime ele 

· r ebeldia e usurpação perpetrado ultim amente em Lisboa, t erei hoje a honra ele 
congratular -me com v. ex. a pelo acto ele fidelidade qtle se praticou n' essa ilha, 
com o applauso geral de todos os amigos ela justiça e ela legitimidade. 

Em prova ela sinceridade cl' estas minhas . congratulações, terei a satisfação ele 
participar a v. ex. a que, na minha qualidade offic.ial, me hei prestado a tudo que 
a embaixada ele el-rei o senhor D. P edro IV n'esta côrte tem exigido de mim, 
para o fim ele ministrar a v. ex.a os soccorros que ha reclamado })elo intermedio 
do brigadeiro F alhar es . . 

Por este mesmo paquete já envia a dita embaixada a v . ex .a alguns officiaes 
e um credito ele ;f 5:000, que lhe fui abrir na casa ele Scott, Longman, Penfolcl 
& c. a, el'essa praça, e a favor da respectiva junta ela fazenda, por nos parecer as-
sim mais regular. · 

P ela fragata brazileira lzabel, que a todo o momento eleve chegar a Falmoutb, 
e ele onde será immecliatamente expedida, irá um maior numero de offi.ciaes, o ar
mamento pedido por v. ex.a e <f: 15:000 em piastras hespanholas, que é a maior 
somma que 1mcle fornecer á referida embaixacla ; e é d' esta quantia que deverá 
ser pago o adiantamento, que, no entretanto, fizer á junta da fazenda a sobredita 
casa ele commercio em virtucle elo. mencionado credito. 

Reconheço que esta quantia não é mui sufficiente, visto o estado decadente e:m: 
que se acham as Tenclas d'essa ilha; porém como a junta da fazenda possa h1rnçar 
m ão de alg-uns r ecursos extraordinarios, como sej am : 1. 0 , o ele obrigar os sens 
devedores a acceitarem letras a prasos de seis e doze mezes (com juro de 6 por 
cento) pela. importancia elas quahtias que lhe deverem; 2: 0

, o ele emittir a mesma . 
• junta bilhetes com vencimento elo mesmo juro, declarando por uma provisão que esse 

juro será r egular e fielmente pago na epocha marcada, e que os bilhet es emitti
dos ser ão amortisados como os clemais títulos ela divida publica portugueza, quanel0 
se terminar a contenda qne ora existe ~mtre a usu1·pação e a legitimidade : terá 
a mesma junta meios. bastantes para occorrer ás crescentes clespezas que clevedL 

. fazer na conj unctura actual. 
Estes bilhetes não serão emitticlos pelo seu valor n,ominal, e sim ·pelo que for 

convencionaclo entioe a junta e os pàrticulares que os receberem ; entrarão por 
metade em todos os pagamentos feitos aos corpos publicos, e, como elles passa-

' r ão a ser um arti go de compra e venda publica, deverá a junta prohibir aos par
ticulares esta clupla operação e fazel-a por sua conta , para que possa sustentar o 
preço d' elles e utilisar as di:fferenças entre o preço ela compra e o ela r evenda , e 
talvez o producto cl'estas differenças baste para pagamento elo juro annual. 

Se a junta se decidir a pôr em execução este expediente, deverá dar ullla 
providencia que é inclispensavel, e será a ele determinar que os bilhetes que en
trarem nos futuros pagamentos de dividas contrahidas entre os particulares, de-

ral e enthusiasmacla saudação, em signal de reconhecimento por tão importante serviço. Presu
mimos que uma nova instancia fôra cli.rigicla ela fi:agata ao nosso ex.mo general, porquanto ulll 
outro emissario lhe foi enviado, debaixo t amhem da bandeira ele sua magestacle britannica. O 
resultado, porém, foi o mesmo : o emissario voltou a terra, trazendo a bordo elo seu escaler 0 

pratico que tinha sido retido (e que sabemos fôra r eclamado), e pouco depois a fraga,ta se fez 
ele véla ~JariL O SUJ">J . 
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po~s da ·emissão de taes bilhetes, deverão ser recebidos pelos ~·espectivos credores 
pe 0 pr~ço corrente que tinham os mesmos bilhetes no dia em que a divida foi 

· contrahida. Sem esta providente medida, haveria uma in evita vel lesão para um à 
ou outra das partes contratantes. . 

Se não me engano, é este expediente ele facil execução e ele incontestavel 
v~ntagem no momento presente, e é n'esta persuasão que o offereço á consiclera
çao de v . ex. a 

cl 't- Resta-~ne dizer a v . ex. a que, alem elos soccorros que esta legação e a sobre
di~ emb~1xacla lhe vão prestar, estão ambas tomando outras medidas para o fim 

e áunpeclir .que o governo intruso ele Portugal faça qualquer aggressão a essa ilha 

De Ps demms que se conservarem s'ob a benefica dominação ele el-rei o senhor 
· edro IV. · 

Este o:ffi.cio sení entregue a v. ex.a pelo meu veneravel collega o ex.mo mon
sel;thor Vicligal, que regressa ele Roma (onde foi ministro) á côrte elo Rio ele Ja
nenil e eu tomo a liberdade cl<:\ recommenclal-o ao especial obsequio ele v . ex. a 

Jos eus .guarde a v . ex. a Londres, em 5 ele agosto de 1828. - lll.mo e ex . mo sr . 
é Lucw Travassos V alclez. =Visconde ele Itabayanct . 

Oflicio 

d Ill.mo sr. - Tendo sido informado do que, na minha ausencia, o sr. visconde 
e Itabayana escreveu a v. s.a em data de 16 do mez passado, apresso-me em 

confirmar o conteúdo d'aquelle o:fficio e em lmir os meus louvores aos que n'elle 
8~ lhe deram pela briosa r esoluç?io que v. s. a tomou ele se retirar a essa praça para 
;\to ser participante nos criminosos actos ele rebellião que em Portugal se estão 
)e:·petranclo contra a legitima auctoridacle ele el-rei o senhor D. Pedro IV; com 
es e passo deu v . s. a mais uma prova elo quanto era fundado o bom conceito que 
0 

conde ele Alva formou sempre da sua honra e probidade. 
fim Cuml?re ago·ra tirar todo o particlo da resolução que v. s. a tomou, e para esse 
m . convido-o a passar immecliatamente á ilha ela Madeira, levando na escuna o 
tê alür num.ero que poclér elos artilheiros e mais milita.res portuguezes qcte ahi ·se 

em refugiado, a fim ele coadjuvar o honrado e benemerito govemac1or e capitão 
~~âral José Lucio Travass~s Valclez .na gloriosa. ~mpreza ~~ que se acha empc::
tn . t a~ conservar aquella Ilha debaiXO elo clommlO elo legitimO soberano de Por
g~ e hVTe elo conta~·io da rebeldia. 

cl consul elo Brazil n 'essa praça tem ordem para prestar a v. s. a os soccorros 
fioe· que carecer para esta expedição, quanclo o consul ele Portugal lh'os não possa 

tnecer . 

c Para evitar qualquer surpreza, convem muito que v . s. a proceda com toda a 
n~utela quando se approximar da ilha, não só porque se pócle achar cruzando 
b aquellas paragens alguma força superior mandada ele Lis~oa, como porque tam
lllen;t Pócle ter acontecido o ter a ilha succumbiclo; n' este caso não esperado, e que 
F~ seria para lamentar, deve v. s. a proceder immecliatamente para o porto ele 

C onth, onde receberá ulteriores instrucções cl' esta embaixada. 
o-· d Olno se diz que em GibraJtar se acham muitos militares portuguezes refu-
5la os e c1 ~ cl . a l N ~ á ti po ·t ' a escuna o commanCLo e v . s.', pe a sua pequenez, os nao pocLer, ·ans-
in~l ar todos, julgo que seria possível tomarem passagem em navios mercantes 
ci ~a~es que cl' esse P?rt~ se dirija~ ao elo Ftmchal i. a sua presença na ,ilha, prin
m~·t ente <: elos artilheiros, . iJoclena concorrer mmto para a clefeza cl ella. Será 
Br:z~. propno que sobre este objecto v. s. a consulte tambem com o constu do 

Em · . 
cou, quanto ás 1lhas elos Açores, nada se sabe com certeza; parece que umas se 
liz~ervam Nfieis e que outras têem levantado o estandarte ela rebellião ; mas infe
qlle :J.te A nao tenho podido alcançar informações exactas sobre os acontecimentos 
elo 1 .teem occorriclo. Se o g·ovemaclor e capitão g·eneral ela Uacleira não carecer 

· servi l ~ ~ lh cond . ço c a escuna, depois ele v . s.a ali haver clesembarcaclo a gente que e 
na llZir, talvez conviesse que v . s. a na sua viagém para Falmouth procurasse 

vegar até á altura elos Açores para me trazer noticias verídicas .sobre o seu 
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estado; sendo, porém, necessario proceder n'esta arriscada commissão com a maior 
cautela, para não comprometter a segurança da escuna de sua magestade, que v . s. a 

commancla . 
Espero de um dia para outro a chegada aos portos ele Inghuterra ela fragata 

brazilei1·a erue se achava no lVIecliterraueo, e igualmente espero aproxima chegada 
de outras embarcações ele guerra vindas clirectamente ~lo Brazil, as quaes logo 
serão empregadas para coadjuvar a v. s. a na clefeza e conservação ela ilha ela 
lVIadeira. · · 

Deus guarde a v . s.a. Londres, 5 ele agosto de 1828. = Mw·quez de Palmella . = 
Sr. Francisco Xavier Auffdiener 1. · 

Officio 

lll. mo e ex. mo sr. - Depois elo que referi a v. éx. a. em meu o:fficio de 23 do pas
sado, nada tem occorrido n' esta ilha ·de maior consequencia, a não ser um chamado 
bloqtteio~ que sem resultado algum appareceu em frente d'este porto 'no dia 29,· 
elo qual v. ex.a. verá os detalhes no fim elo n. 0 11 do perioclicq que remetto1 aos 
quaes só tenho a acrescentar que desde o dia 31, em que os tres navios ele guerra 
seguiram o rumo elo sudoeste, nunca mais cl'aqui foram vistos. Agora conhecerá 
v. ex. a a grande vantag·em que foi para esta ilha a conservação ela corveta ingleza 
Medina n'este porto, a qual, tenclo instrucções para se não demorar aqui, o seguir 
para Serra Leoa, demorou-se, comtuclo, a instancias minhas por via elo consul bri
tannico até ao dia 3 do corrente. O activo e clignissimo capitão Suckling, que a 
commanclava, se prestou a tudo quanto podia ser fav01·avel ao bem cl' esta ilha e 
ela causa em que ella se acha empenhada; e foi com bastante magna minha, e ele 
todos os habitantes el'esta cidade, que o vimos levantar ferro el'este porto, não nos 
deixando aqui embarcação alguma ele guerra que nos poclesse prestar serviços 
iguaes, quando fossem precisos . Este bravo o:fficial, não só se prestou a ir indagar 
o que queriam os clois navios de guerra, o que fez com uma bizarria e denodo 
que muito ós aterrou, mas alem cl'isso muito contribuiu para a direcção e me
lhor perfeiçao elas tres barcas canhoneiras que tenho feito construir e das quaes 
uma já está prompta e as outras o estarão em poucos dias . 

Vou continuar a pôr a ilha no melhor estado ele clefensa que as circumstancias 
o permittem. A costa ele leste, desde o cabo Garajau até á ponta ele S . Lourenço; 
que é aqüella onde só posso receiár alguma tentativa ele clesembarque, vae-se for
tificando, construindo-se novos fortes e concertando os velhos, principalmente nas 
enseadas de Machico, Santa Cruz e Caniço, tendo a:li um official ela minha ~ou
fiança, que commanda as forças cl'aquelle clistricto, e que me avisa pela Tinha ele 
telegraphos da mais pequena novidade. 

Üs corpos ele primeira e segunda linha vão-se preenchendo de recrutas sem 
maior cli:fficulclade, sendo muito para noütr o enthusiasmo com que voluntariamente 
correram a alistar-se n9 regimento ele milícias cl' esta cidade duzentos e tantos soldaclo_s 
que ha pouco cl'elle haviam obtido baixa, achando-se este corpo n'um estado ele cliscl
plina e arranjo militar que rivalisa com os bons corpos ele linha. Tem-se posto em 
defeza a costa elo sul, e não se percle a attenção ela costa elo norte, que a natmeza 
fortificou com elevados penhascos. Finalmente, dirige-se a moral elos povos, tira!llclo 
elo seu seio uns pOLlCOs ele clerigos corrompidos, cujo veneno começava já a lavrar 
nas freguezias mais remotas d'esta cidade, e gu.e agora se acham substituídos por 
padres que só · lh~s pregam a moral elo Evangelho. 

O que falta agora só ele v. ex. a o espero. Preciso as armas que lhe requisitei, 
e ele que torno a enviar uma relação, pois sem ellas ele pouco ou nada servem os 
recrutas que tenho feito exercitar com armas velhas . Preciso alguns officiaes, não 
muitos, mas ele reconhecido valor e merecimento, e não el'aquelles que, promettendo 
muito, nada fazem quando chega o perigo senão tomar a embarcar para paiz 
seguro . ·E finalmente hei ele precisar dinheiro, tendo ainda mui sufficientes recurso:> 
até á epocha em que aqui poderá chegar, mas sendo ele absoluta necessidade que 
v . ex. a. trate ele me mandar algum dentro ele dois mezes, ou dos f1,melos que v . ex. a. · 

I Copia authenticada por José Balbino de Barbosa e Araujo . Fn.lta na edição dos Despachos 
e COJ'respondencia .do d~;que de Palrnella. . 
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tenh~ á sua disposição para gastar em serviço elo nosso monarcha, ou de um em
'j)restlmo que ahi se abra a cargo do thesomo d'esta ilha, conforme já lembrei a 
v. ex. a, devendo n'este ultimo caso v. ex. a insinuar-me d'ahi que papeis, docu-
mentos_ ou seguranças m-~; cl'aqui eleva mandar. . 

O meu ajudante ele ordens, Luiz Goclinho Travassos V aldez, que aqui chegqu 
~ 20 elo passado, m:"ja chegada me tem sido ele grande soccorro, saíu repentinamente 
e Londres em o 1. 0

1 
e procm·anclo no momento ela saída a v. ex. a não o encon-

d
trou em casa, e por esse motivo teve o dissabor ele vir sem se clespeclil: vocahnente 

e v. ex.a 
Repito n'esta occasião os meus protestos ele respeito e estima pela pessoa ele 

v. ex. 't, a quem Deus guarde por muitos annos. 
Palacio elo governo no Funchal, 5 ele agosto ele 1828.-IJl.mo e ex.mo sr . vis

conde da Itabayana. = José Lucio T1·avassos Valdez . 

* 
fi l Emquanto o capitão general Valclez fazia esforços para manter a ilha da Madeira 

e á causa do constitucionalismo, pela maneira que :fica eles ~nvolviclamente exposta, 
0t gov~rno ela metropole, dispondo ele muito maiores rectu"sos e converginclo séria 
a tenç~o para aquelle importante ponto da monarchia, ordenava rigoroso bloqueio 
e a· smcla de mna força expedicionaria com o fim de subjugar os instuanos. 

Sem demora deram-se as necessarias instruccões aos chefes militares de terra 
e mar, distribuiu-se-lhes succinta noticia clescri1;tiva da bahia do Funchal, assim 
c~mo pelo ministerio elos negocios ecclesiasticos e ele justiça se fez escolha elos ma
gistrados incumbidos elas devassas . Os documentos que abaixo mencionâmos cle
m?nstram alguma elas providencias postas em acção durante o .resto elo mez ele 
agosto por absolutistas e liberaes . 

Eclit"al 

Á rdal j_u~ta elo ·commercio, agricultura, fabricas e navegação cl'estes reinos e seus 
Omimos baixou no dia de hoje o seguinte aviso: 

«~U.mo e ex.mo sr.-El-rei nosso senhor manda participar 'á r eal junta elo com
lllel~cw, agrim,lltnra, fabricas e navegação d'estes reinos, para que o faça logo con
~h~Iente?lente annun?iar, que foi servido ordenar que o J?Orto ~~ cidade elo ~un-

11 da Ilha ela Made1ra ficasse bloqueado, segundo as leiS mar1timas dà.s naçoes, 
lle as emJ:arcações ele guerra que para ali se dirigiram com este expresso fim, e 
~~~ effecttvamente conservarão o mesmo porto em restricto bloqueio. O que v. ex. a 

a presente na real junta. 
d «Deus guarde a v . ex.a Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 26 ele julho 

eó 1828. =José Anto1ii& de Oliveint Leite de Bm·1·os. =Sr. marquez mordomo 
lU 1'.)) 

o_ que assim se faz publico pelo presente. 
Lisboa, 28 ele julho ele 1828. = José AccH?'sio das Neves. 

Proclamação 

n · lYiadeirenses: - Não fallo com o povo, :fiel e obediente ás leis divinas e huma
P~: i fallo, sim, com os -soldados e com aquelles indivíduos seduzidos e arrastados 

1.e 1 c1 Ul};]a. facçã9 a que preside um Travassos Valdez, que se abysmaram no h or
e n ° cn_me de rebellião, pretextando este abominavel delicto cdm o extorquido 
ela~'l:llo JUramento prestado á illegitima e illegal carta constitucional, como tal 
d~J:J~cad~ no assento das côrte~ geraes, ele proxin:o celebradas n'esta côrte e ?i
sem e Llsboa, por se oppor diametralmente ás lms fundamentaes ela monarch1a, 
fir caber nas faculdades ele um poder intruso aniquilar as primévas leis em que 
e ~~se sustenta. Se, pois, a r ebellião portuense vos serviu ele exemplo, observae 
to~e e com attenção o estado cl' este monstro esmagado, divagando seus restos por 
ceba .a parte, levando na sua frente impressa a vileza e infamia, não podendo r e-

er nenhum oütro acolhimento dos mortaes senão o abandono e o desprezo. Sol-
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dados, illudidos com fr ívolas c vãs promessas , abandona~ essa vil facção, deponc~e 
as armas, apresentae-vos já e sem demora áquellas auctoriclades por mim cons~l
tuidas; assim olferecereis uma prova demonstrada elo arrependimento da vossa !I
lusão, e eu, çlemente e compassivo, vos r eceber ei, usando da minha real piecbde, 
perdoando livremente aos o:fficiaes inferiores, cabos, soldados e tambores que não 
forem cabeças de motim, seus enormes e attentatorios crimes. Se, porém, reje~
tarcles o perdão que meu real coração vos concede, proseguinclo na rebeldia obsti
nada e porfiadamente, eu serei firme e constante em fazer executar severamente 
as leis que punem a atrocidade ele _taes crimes; e, se é possível, ainda vos con-

. vido que me não deis occasião ele desembainhar a espada da justiça para cortar 
a tenacidade, porque em tal coalisão ella será ensanguentada, e o meu real'anüno 
se consternará de ver que os preliminares r emedios, ele que lancei mão, não .me 
prestaram a satisfação que eu procurava ; mas assim mesmo espero que o arre
pendimento elo passado, acompanhado ela reflexão, não deixará de me antepor o 
prazer á clesagradavel obstinação . 

Palacio de Nossa Senhora ela Ajuda, em 4 ele agosto ele 1828. = REI. 

Carta r egia 

José Maria Monteiro, governador e capitão general da ilha ela Madeira. Ami· 
go. Eu el-rei vos envio muito sa1,1dar. Sendo indispensavel occorrer com severo 
castigo contra alguns habitantes da ilha da Madeira, que acabam de perpetrar o 
gravii:isimo delicto de rebellião, fui servido nomear para esse effeito uma alçada 
composta elas pessoas e com os poderes que constam ela copia ela carta regia que 
se vos remette, a, qual communicar eis ás auctoridacles a quem competir, para que 
fiquem na sua intelligencia e cumpram exactamente como devem, prestando-vos 
todo o auxilio militar que tendes á vossa disposição, quando vos for exigido pelo 
desembargador Francisco Antonio Maciel Monteiro, que mando em alçada a essa 
ilha, e ordenando que ao dito ' desembargador e seu escrivão se dêem as aposen
tadorias do costume. , O que me pareceu participar-vos para vossa intelligencia e 
fiel execução . 

E scri1)ta no palacio ele Nossa Senhora elas Necessidades, em 6 el e agosto ele 
1828 . =(Com a n~b·rica de sua magestade.) = Para José Maria Monteiro . 

C a J.•ta J.•egia a que se r efere a anterior -

Francisco Antonio Maciel Monteiro, desembargador da casa ela supplicação. 
Eu el-rei vos envio muito saudar. T endo parte ela força militar existente na ilha 
da Madeira, juntamente com outras pessoas não milit"ares, ousado rebellar-se e 
desconhecer a minha real auctoriclacle, commettenclo assim o gravíssimo clelicto de 
lesa-mages tacle de primeira cabeça, ·que é necessario punir com todo o rigor das 
leis, até para desaffrontar a maior parte elos habitantes d'aquella ilha, ct"tia fide
lidade nunca foi manchada, mas antes mostraram ser verdadeiros portuguezes, e 
como taes leaes aos seus sober anos, prezando a gloria ele lhes obeclecer: sou ser
vido ordenar-vos que logo passeis á dita ilha, e abrindo ahi uma exacta e .escru
pulosa devassa sobre o referido crime, sem limitação ele tempo, nem determinado 
numero ele teste~unhas , á qual esta minha carta servirá ele corpo el e clelicto, pro
nuncieis as p essoas ele qualquer classe,· estado ou j erarchia (não :'lendo militares 
que forem apprehencliclos com as armas na mão, a respeito elos quaes t enho dado 
outras providencias) contra as quaes houver par.?- isso prova .bastante, fazendo-as 
immediatamente' prender, assim como fareis tamhem prender antes ela pronuncia 
aquellas a respeito . elas quaes houver bem fundada suspeita de serem cumplices 
no mencionado clelicto, pronunciando-as depois ou mandando-as soltar, segundo o 
que mais se for descobrindo; e será escrivão ela devassa e mais processos o des
embargador lVIanuel Luciano de Magalhães Abreu Figueiredo; proceclereis a se
questras, segundo as leis, nos bens dos pronunciados e elos que notoriamente ti
ver em tomado parte na rebellião, supposto não estej am ainda pronunciados, e isto 
mesmo ElO caso ele t erem os bens passado por cl9ação ou venda para t erceiros, 
sendo depois de commétt iclo o clelicto e ele elles o saberem ou t erem justa causa 
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de 0 saber, e podendo por esse motivo considerar-se a alienação dolosa; e igual
~~nte procedereis a todas as diligencias que forem convenientes para o clesco-
l'lrnento e appreh!:JnSã9 elos réus, avocando. quaesquer autos ou papeis que j ul

gardes necess::.rios para. o bom desempenho da diligencia que vos encarrego, por
que para tudo isto é minha vontade auctorisar-vos. Tambem sou servido auctori
sa~-vos para commettercles as· diligencias elos sequestras e as outras, exceptuando 
d' evas~~~ aos ministros da ilha, os quaes vos obedecerão no que toca ao serviço 
es~aNcl1hgencia que ele vós confio, assim corno para empregardes n'elle os seus 

escnv_aes e mais officiaes ele justiça, e mesmo quando vos pareça necessario na 
Úaanticlade c~ e. _?fficiaes ele _justiça ~uaesquer hom~ns bons de ~ujayro_bidacle, fide-

ade e rebg1ao houver mformaçao certa, clefermclo-lhes pnineu·o JUramento, e 
para requisitarcles auxilio militar ás auctoriclacles competentes, o qual vos deverá 
ser logo prestado, vencereis vós e o vosso escrivão os diarios do estylo; e elo pro
~~sso d'esta cliligencia, que vos encarrego, me ireis dando conta para eu occor
l et com as providencias que entender convenientes, e dareis inteiro cumprimento 
â_?. ~ue n'esta minha carta vos ordeno, não obstante quaesquer leis, disposições e 
neito comrnum e elo r eino, ou costmnes contrarias, que todos hei por clerogaclos 

para este effeito sómente. 

1 Escripta no palacio ele Nossa Senhora elas Necessidades, em 6 de agosio de 
828. = REr. =Para Francisco Antonio Maciel lVIonteiro l. . 

Aviso 

N Previno a v. s.a que n'esta occasião embarcam a bordo ele uma elas embarca
Çlies da expedição destinada á ilha ela Madeira, o c1esembargaclor da casa ela sup
p cação, Francisco Antonio Maciel Monteiro, e o desembargador do Porto, Ma
duel Luciano Magalhães Abreu· Fig-ueiredo, encarregados da importante cliligencia 

e devassar elos curnplices ela horrorosa rebellião da dita ilha, em auxilio ela qual 
v . s. a, em tomando conta do seu governo, lhe fará prestar quanto para isso ca
reça. 

Deus guarde a v . s .a Palacio ele Nossa Senhora elas Necessidades, em 6 de 
~~osto. de l828.=José Antonio de Olivei?·ct Leite de Ba?'?'OS • . Sr. José lVIar.ia 
lrl.on ten·o. 

Instru.cções 

t l Artigo 1. 0 Sendo a expedição composta de forças ele mar e terra, sua ma.ges
ac e _recommenc1a muito expressamente ao sr. coronel commanclante que guarde 

a ma1s perfeita intelligencia e boa harmonia com o official da real armada, com
mandante elas forças marítimas . 

Art. 2.0 O sr. commandante da tropa expedicionaria, de accorclo com o com
tnandante da esquadra, ao qual se acha intuto recommenclado que proteja os di
v-~~·~o~ desembarques, fazendo calar o fogo e desmontar aqt-lelles pontos, fará o 
Pllnc1pal desembarque na Praia Formosa ou no local que julgar mais conveniente, 
dtneaçan~lo ao ~esmo tempo. mais dois ou tres poD:tos (que podem ser qualquer 
Los segumtes : v11las ele Machico, Santa Cruz, Pontmha, Calhe ta ou Camara de 
~~os) para fazer urna diversão nas forças elos rebeldes, tendo sempre em vista 

a tfficuldacle que ha. para os desembarques na costa d'aquella ilha. 
Art. 3.0 Os officiaes a quem forem encarregados os ataques falsos effectuarão 

hs bc~esembarques no caso ele não. encontrarem resistencia, procurando chamar os 
cl a ltantes aos seus deveres~ indispondo-os contra a facção e servindo-se ele to
cl os os meios proprios para esse fim, principalmente de proclamações, entenclen
d o-se com as pessoas ela terra, que lhes devem ser indicadas pelo sr. comman
tn~n.te ela expedição, a quem se dará relação cl'aquellas que por seus sentimentos 

tece~ confiança. No caso, porém, que depois de effectuaclos estes clesembar
;ue~ ~eJam atacados por forças a que não possam resistir, os sobreditos officiaes 
e l et!rm:ão para as embarcações . 

\'a 
1 ~a Inesma data se expediu carta regia ao desembargador José Monteiro Torres para ir de

ssar elos acontecimentos revolucionarias occorridos na ilha Terce:iJ:a. 
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Art. 4. 0 . O sr . com mandante ela expedição entregará as armas c munições aos 
officiaes encarregados elos ataques falsos, para as clistríbuirem, se assim o julga
rem conveniente, aos paizanos que mostrarem estar dispostos a defender os diréi
tos ele sua mag·estacle el-rei nosso senl10r. 

No caso que se não possa effectuar o desembarque, tendo-se feito todas as 
diligencias para o consegL1ir em algum dos pontos acima· indicados, se deverá 
tentar em Porto Novo ou nas suas immediações, ou na costa do Caniço, dirigin
do-se logo sobre 'o ponto da Camacha e marchancl.o Çt'ali a occupar as alturas que 
dominam a cidade . 

Logo ·que o sr. commanclante da expedição effectuar o seu desembarque man
dará em direitura á cidade para d'ahi se estabelecer o legitimo governo de el-rei, 
seguindo na parte politica as instrucções que sua mag·estade manclou fazer pela 
repartição elo ultramar, e que lhe serão entregues com estas. 

Tendo-se conseguido a pacificação cl'esta ilha, como fica ordenado, o sr. com
mandante deixará ele guarnição na mesma ilha o batalhão ele infanteria n .0 2, 
quarenta homens de artilheria com dois o:fficiaes e os officiaes inferiores compe
tentes, e t01·nanclo a embarcar o resto da tropa se dirigirá á ilha Terceira para 
a subJUetter á devida obediencia de el-rei nosso senhor. . 

Descripção d::t babia do Funchal e suas fortificações 

A bahia do Fnnchal tem um bom p01·to nos mezes ele inverno, porém eleve 
attencler-se ao seguinte: 

Os ventos sul e sudoeste sopram com frequencia n'esta costa, e porqlte levan
tam logo grandes vagas e põem em grande risco as embarcações surtas no porto, 
principalmente porque de terra não se lhe p6de mandar soccorro, e portanto, aincla 
que haja boas amarrações, pede a prudencia que todo o navio de guerra que queira 
ancorar n'esta bahia, ele outubro a março, fique norte-sul com a guarita leste da 
praça elo Ilhéu e mirante de D. Guiomar, leste-oeste com as duas pontas elo Gara
j au e Cruz, pois que se fundear ela fortaleza ele S. Lourenço para leste, garranclo 
p6cle caír sobre a restinga da rocha mergulhada por f6ra ela praça ele S. Thiago, 
e está sujeita ás correntes que ha para a parte ela lVIeia Legua. Nos outros mezes 
pócle chegar-se a terra até a distancia de 400 braças (880 metros) sem perigo. 

Pela planta junta se mostra a }JOsição elas praças que guarnecem o Funchal. 
A primeira praça, contando ele oeste para éste, é a bateria ele Penha ele Frallça, 
com tres peças ele calibre 18 para a parte do sul; a segunda praça é o forte de 
S. José no caes da Pontinha, com quatro peças ele calibre 18, tres para oeste e 
uma para sul; a terceira é o forte ele S. Lazaro, com quatro peças, duas de · ca
libre 36 para oeste, que defendem o caes ela Pontinha e escada do forte elo Ilhéu, 
uma do mesmo calibre para o sul e uma ele calibre 12 para leste, defendendo a 
praça para aquelle lado; a quarta é a bateria das Fontes, que por ser rasa, col
locada na praia e pouco elevada acima cl'esta, é a melhor que · se encontra em 
toda a bahia, tendo para oeste tres peças de calibre 24, que defendem o caes da 
Pontinha, escada elo llhéLt e a praia d'aquelle lado, oito el'estas elo mesmo cali
bre para o sul e duas ele calibre 12 para leste, clefenclenclo a praia cl' esta parte; 
a quinta é a fortaleza ele S. Lourenço, residencia do governador e capit~o gene
ral, sem força alguma; a sexta é a bateria da Alfanelega, com oito peças ele cali
bre 24 para o sul, chegadas a um parapeito que tem de altm·a 2,5 palmos com,5f>), 
muito mal construido, havendo na retaguarda cl'esta bateria, em distancia de 40 
palmos (8m ,8) a casa elo erario e alfanclega; a ·setima é o forte elo Pelourinho, 
que tem duas peças para oeste, sete para sul e uma para leste, todas de calibre 
18, e tem esta praça 30 palmos (6m,6) ele largura, porque o quartel elo seu go
vernador occupa a maior parte cl'ella; a oitava é o forte ele S. Pedro, triangular, 
com tres peças para oeste e tres para leste, e uma ele pião ou rodízio no angulo 
elo sul; a nona é a foetaleza de S. Thiago, com bateria a cavalleiro, o que a fa:~ 
muito irregLtlar e prejudicial aos defensores, por não poderem as duas baterias 
fazer fog·o ao mesmo tempo; a sua artilheria é de differentes calibres, a }Jrimei~a 
bateria tem par a o sul quatro peças de 36 e para oeste duas de 24; a l:.w.ter1a 
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i~necliata no mesmo plano tem para o sul cinco .Peças de 24, incluindo uma de 
plao o~ rodizio, para oeste duas do mesmo calibre e para leste uma de 24; o 
cavallen·o que fica sobre a segunda bateria tem para o sul oito pªças de 18 e o 
;egunclo tem uma de igual calibre, que serve ele signal. Esta fortaleza não tem 
c efeza alguma pela parte do norte, e portanto, havendo um pequeno corpo de 
tt-o~a que por este laclo a acommettesse, em poucos momentos a far ia calar . A 
clecima praça é a fortaleza do Pico, que fica. sobranceira á cidade e a clomina em 
grande parte, tenclo do lado elo sul oito peças de 24 e do lado ele oeste oito do 
mesmo calibre e ele leste duas do mesmo calibre. A undecima praça do Ilhéu, 
que dista ela terra 82 braças (180m,4), tem quatorze peças de 24, trabalhando 
toda esta artilharia a ba:;:bete, de sorte qne, senclo atacada por qualquer em
bbar~ação de guerra, a sua guarnição a abandonaria por não ter merlões que a 
a n gue. 
el B:a tambem pela costa algumas baterias em clifferentes pontos, como no calhau 
t 

0 Go:·gulho, um á parte ele leste com duas ameias sem peças e no lado opposto 
~ma dlta com duas peças de 9 em frente para a bahia, tendo para o sul uma pa-

1 e~~ de pedra secca, que serve de abrigo a esta bateria, mas que a qualquer bala 
call'la, clesapparecendo a guarnição, e succedenclo isto, tira-se a vantagem ele se 
l)Ocler formar na praia e campo sobranceiro uma columna de mais ele dois milho
m~ns. Este teiTeno é um pouco elevado para o norte e não póde a elle vir ini
llllgo que não seja visto elas embarcações que protegerem o desembarque, e dista 
pouco da cidade. 

_N ão se pócle tirar a mesma vantagem c tirar as mesmas commoclidacles na 
~ra1a Formosa, que bem proximo fica d' este lagar, porque alem de ter tres bate
l'Jas, duas dos lados e uma em fi.·ente, a tropa só tem caminho a trilhar, e este 
mau e ele mui cufficil tmusito, e os esconderijos qüe por ali se enconti•am dão 
gtande superioridade aos inimiaos. · 

No lagar ele Camara de Lobos,. posto que Iu~:ja bom porto para clesembarque, 
0!=100nt~·a-se a r esistencia da tropa que ali se achar destacada, e quando esta re
~lstencla cesse, o:fferece-se a clifficulclacle da marcha para a cidade, 1 legua clis
ante, e porque havendo uma só estrada, em frente d'esta ba1em duas baterias 

que de novo se fizeram, uma no Pico das Qttebradas, outra no Pico elo Funcho, 
be~do por isso presumível a pe~·da~ ele gente~ a q~al se evita fa:z~ndo-se o desem · 
.ar9.ne no Gorgnlho, porque ah nao ha fortlficaçao nem guarmç~w qüe possa r e-

~stu·. As fortificações de que se tem fallado do Gorgulho até Camara ele Lobos 
cam a oeste da cidade . 
~ara a parte ele leste ha outros pontos ele desembarque . Da Ribeira de Gon-

falo Ayres sae ao mar uma ponta de rocha, passando cl'este para leste, e, cos
eaudo-se, encontra-se logo uma pequena casa, e junto a esta acha-se o primeiro 

e .e~ce~lente ponto ele desembarque; ali não ha fortificação alguma, e a marcha 
at~ a Clclaele é de meia hora e boa estrada. O segundo é na ponta da Oliveira; de 
ali se sobe por bom caminho até á igreja do Caniço, entrando clepois na, estrada 
~eral para a cidade, e tendo então de resistir a tres baterias que de novo se :fize
~am, Ull1a uo sitio ela Bella Vista. com duas peças ele calibre LJ, posto que se acha 
d et~lhada para treze bôcas de fogo, outra no sitio da Cancella, com duas peças 
e Jgual calibre, e outra no alto elo Palheiro elo Ferreiro, com peças tambem do 

mesmo calibre. . . · 
b ~obrando o cabo ou ponta da Oliveira encontram-se dois fortes, o ele S . Se
cl astiao, com duas peças de 9 e uma de 4, e o do Portinha, com tres ele 9 e uma 
e e \calados estes, temos ahi o terceiro ponto de desembarque a leste ela cidade, 

a r ecção é a mesma estrada elo Canico . 
f: 11 Em quanto ás demais fortificações que' continuam para leste julgo clcsnecessario 
ba tr. d'ellas, porque s~ augmentam as cufficulclacles, encontrando-se para ali outras 

a erms e maior numero de tropa. 

a 1 Junto á sobredita noticia, feita sem duvida para guia da expedição mignelista, 
~~ lam-s~ os seguintes mappas das forças, navios e munições ele guerra com eles

o ás 1 has sublevadas . 
13 



Mappa demonstraliro da di s lrib ui ~ão das tropas de sua mageslatlc el- i·ei nosso sonho!' a bo1·do dos oilo ua\'ios da armada real abaixo designndos 
que as devem transportar de Lishoa para as ilhas da ~la<feira e Terceira 

Nomes dos navios da armada real a cujo bordo vão as tropas I 
Co1·pos Graduações 

E stado maior da ex- ~· Coronel, com mandante da tropa . ..... . ... . .............. . . . _ . . . . . 
pedição .. . ...... , Te~ente cor?nel, segundo commaudante .. .. . .. . .. . . . ....... .. . .. . 

I 
MaJor de bngada . ,,,, , •

1
. M~j·o·r::::::: : : ::::::::::::::: ::: : : :: : :: 

Primeiro batalhão do 
regimento de iu
fan teria n. 0 1., . . . 

Tenente ajudante . ..... , ....... . .. ... .. . 

E t d 
. Quartel mestre ... . .... ................ . 

s a o maiOr , , , .. , •. , ( C 11• ape ao . . ............. . . . .. ...•..• . ... 
Cirur gião mó r ............... . .. •. . . . . . . 
.Ajudante de cirurgia . .. ..... . . ... . ... •.. 

Officiaes de companhla l Capitães.·· · ' · ···· ' · · '''··' " ·' "·'··'· 
Subalternos . ... . . . ....... , ...... . .. .. , . 

Praças de pret ... .. . . .............. .. . . . . . ... . .. . ... .. . . .. . . . . . 

I 
Tenente coronel graduado, commandante 
Major graduado ... : .. .. .... . . .... . . .. . . 

E t d lo . Capitão quartel mestre .. . ... _ .. . .. , . •.. .. 

Primeiro batalhão do Capc!lão .. .. .................. , .•. _ .. . , 

I 
s a o ma I . . • . • . . . • Ajudante . ....... - .... ... .•.. . . . . . - . . . . 

regimento de in- Cirurgião mó r., . ... . .. , , , . . . . . , . .... . , . 
fauteria n.• 2 . .. - Otliciaes de companhia l Capitãe• . .... .. .. . ............ " .. . - . . . 

Subalternos . ..... . ...... . . , . ... ... . . . . . 
Prnç.as de pret.. . .... ... . . . .• . . .... .. ...... . . . . ...•... . .. , . , .. . 

Contingente do bata- l Capitães ... . .. . . . . .......... .. ······.· ·· · · · · · · · ·· ··· · ··· • ·- · · · -
lhiio de caçadores Suba! tem os . . . ..... , .. .. ....... , .... . . .... ...... · .. . .•.. . .. .. .. 
n.• 11.... . ... . . . . Praças de pret .. . ..... . .... . • . ... . ....... .• . . .. . . . . ..•....•.. . . 

Destacamento de ar- ! Capitães.·· · · ·' · '' · · · · ·' · · '· · · '' ' · ' '· · · · · · · ' · · · ' · · · · · · • · · · - · · · · 

t ilheri:. . ..... . ... l ~~~;!~·~~o;~~;: :: ::: : ::::::::: ::: :::::::::: : :::::: :: ::::: ." ::: :: 
Destac:.mento do ba-~ • 

talhão de :u·tifice s S~balternos ' ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · - · · · · - ' · · · · · · · · - · · · · · · · 
engenheiros. . . . . . p, aças de pret.. . , ' .• , , . , " , ' , , , , . , , , , .... " , . , . , , , ' , , , , , . , , , . . . 

I 

Nau 
D . João VI 

1 
1 
1 
1 
-
2 
G 

330 

-
--
1 
1 

50 

396 

I 

I 

Fragata 
P r i-n cipe 
Rea~ 

-
-
-
-
1 
-
1 
1 
1 
1 
-
6 

2r.o 
--
-
-
1 

40 
-
-

----
313 

Observa ções 

O commandante da expedição é o coronel do regimento de infanterin n. 0 1, José .Antonio de Azevedo Lemos. 
O segundo comm:mdante é o tenente coronel do batalhão de caçadores n. 0 12, José de Azeredo Pinto. 
O major de bri gada é o major de artilharia do ultramar, José Joaquim Januario Lapa. , 
Todos os cadetes e portas-bandeiras vão com as suas companhias, designadas estas para os navios maiores. 

I 

Corvetn. 
Princeza 

Real 

1 

1 
l 
2 

130 

-

135 

Corveta 
Urania 

1 
2 

so 

83 

Charrua 
Galatéa 

s 
133 

1 
so 

168 

Charrua 
0>"lSICS 

Brigue 
In jante 

D. Seb Mtiiío 
Brigue 
G!O>·ia 

Romma 

--- 1 , __ _ 

1 
2 

130 

133 

1 
1 

60 

62 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

10 
590 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
473 

1 I 2 
1 2 

83 I H3 
1 
3 

120 

1 l 1 17 17 

lOS 1:393 

li 

Alem dos oito navios indicados das \.ropa• a seu bordo encorporou-ee a frago.t!l. Princero Rca1, levando mais um augmento do contingente do batalhão de caçadores n. 0 11, de 35 praças e 1 segundo sargento do 
b atalbii.o de cac,adores n.0 61 (\ne ãmllos o. 1:39\1, for~a gera1, fa~ o tota1 do 1:~29 . 

i--'-
~ 

*"" 



Jlhlflpa demoustmtiro tia distribuiç;ío da artilberiil ,c SlfiiS mzwiçúcs e lll iiÍS trem, .1ssim como c:Jrtuc/wme de iufiwtcrÍil , (crramclllas c utrusilios de Cilllll'all/1:1 

(/cstiuacla iÍ expedição d11s ilbas ele Ma cieira e Terceira 

Des ignação , 
Nnu 

D.Joiio VI ' 

Fragata 
P rincipe 

if/'eat' · 

Corveta 
P ·r·inceza 

ReaZ3 

Nomes dos navios 

Corveta 
Urania 4 

Chanua 
-Galatca' 

Chnr•·ua 
Orestes 5 

Brigue I 
h/ante 

D. SeUaitici.o 5 

Brigue 
Gloria. 5 

Som ma 

---1--- - 1 1- - - - 1 I I I 1---

'I .E 
lj ~ 

.'a 

Peças ele calibre 9 de campanha, com reparos e munições •. •.. · 1 1 
Peças de calibre 3 de montanha, com reparos e munições. ... . . . 1 
P eças ele calibre 3 d,e bateria, com reparos e munições. . . . . . . . . 1 
llforteiros de 5 pollegadas e 2 linhas (0"',142), com sua8 pl-a-

1 
--; 

1 

1 

1 
2 
2 
2 

cas e munições ..... . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .... . . ... ... .. .. , 1 
lliforteiros com suas placas e munições. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . 2 

j 

2 
4 

_ , 2 1 - ~-. - 1 I . I , __ 
- 3 

<> I 
a 
" "' " E 
;,; 

('.) 

I 
6 t= ) 
~ ~ { 

Cartuchos emba-lados ele 17 adarmes para infanteria - grande re-
serva . . . . . . . .. . . . ... . . . . ... . .. . . . .. .... . . .. . . . ..... . . . . 

Cartuchos embalados em c nnhetes-de quinhentos- pequena reserva 
Cartuchos p !l!Ta distribuir no desemharque . . . ..... ... . . . . ... . 
Cartuchos .de re'fles em cunJ1etes de quinhen~s- reserva. .. .. .. . 

P ederneiras . . ... . .. .. . .. . ... .. . ... . . . . . . . ... . . . . . . .. ... .. . . .. . 
Espingardas . . . . . .. . . . .... . . .. .. ... . ... . . . . . . . . ... . .. .. . . . 

6 

100:000 
40:000 
27:000 
4:000 

171:000 

2:000 
1:500 

3 

40:000 
21:000 

3:000 

64:000 

20:000' 

H>:OOO 
10:000 

20:000 

2:000 

6:500 

6: 500 

1 N'estn. nau vão tn.mbem as ferramenta s o utensili oa do sapadoTes parn. trabalhos de campo e ·duas escadas de escalar com suas forquilhas . 
' Leva alem das rese rvas de a.rtilberin duas escadas de escalar e duas forqui lhas. . 
0 Leva duas escadas e cluns forquilbns. 
\ Leva. nma escn.dn e uma forqu ilha., nle m da reserva de n.rtilherin. 
5 Leva uma escada e uma farquilba. · 
6 As espingarda..!:! vão parru serem distribuídas às milicins e ordenanças. 

40:000 
12:000 

·Q2:0QO 

10 :000 
10:000 

20:000 

5 :500 
3:.000 

8 :500 

7:500 
3:000 

10: 500 

12 

100:000 
140:000 

99 :500 
13 :000 

352 :500 

6 :000 
1:500f> 

Secretaria do quartel mestre general, no paço das Necessiclacles, 6 c1e agosto ele 1828. =Filippa Ne1·y Gorjêlo) col'onel qna.r tel mestre 
:general. 

....... 

"' Q l 
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E m 4 de agosto foi D. JYiiguel à bordo elos navios destinados para a expeclí
ção, e no dia immediato 1)assou revista ás tropas r espec tivas, quo embarcaram em 
6 e saíram elo porto de Lisboa em 9, como consta dos registos marítimos . Entre 
os passageirQs gosavam el e preeminencia, pelas altas funcções que íam exercer, o 
vice-almirante Henrique ela Fonseca ele SoLlSa Prego e o capitão ele mar e g ue1:ra 
J osé 1\'Iaria Monteiro, chegados ao T ejo havia apenas quatro dias na ft·agata P?·~n
ceza Real~ procedente da ilha de S . MigHel, com varias outras auctoridades, vista 
a pertinaz recusa dos açorianos e madeir euses em r ecebel-os on conservar-lhes 
empregos de confiança. Adiante exhibimos os principaes actos dos b elligerantes. 

Officio 

Ill.mo e ex. mo sr. - 'l'ive a satisfação ele Teceber o offició que v. ex. a em 2 de 
iulho me dirigiu, e que me foi entregue pelo brigadeiro graduado Antonio Re
bello Falhares. Posso affirmar a v . ex." que a noticia ela nobre e valorosa resolu
ção que tomou me não surprehencleu, pois é ben:) notoria a todos os portugL1ezes 
.a lealdade e a firmeza elo seu caracter; porém não posso deixar de lhe expressar 
o pra.zer que me causou a leitura elos documento s impressos e manuscriptos que 
v . ex. a se serviu communicar-me, pelos qnaes vej o que a sila linguagem acertada 
e forte se acha em tudo perfeitamente de accordo com as medidas decisivas que 
adoptou . 

Grande seria a minha felicidade se me fosse dado retribuir com noticias igual
mente favoraveis de Port1,1gal ás que v . ex.a me commtmica cl'essa ilha. V . ex.a, 
porém, j á a estas horas não ignora a desgraçada terminação ela empreza que tan
tas esperanças gerára no seu começo, terminação c1ue não eleve todavia desanimar 
os defen~ores da causa legitima e sagrada do senhor D. Pedro IV, mas que tal
vez os obrigue a soffrer em por mais algLlm t empo os açoutes ela perseguição e da 
tyrannia que presentemente affii ge PortugaL 

Deus permitta que v . ex. a, auxiliado pelos leaes habitantes d'essa ilha, mantenha 
livre esse lJonto tão smnmamente importante para o triurnpho final da legitimidade. 

Não se pócle duvidar ele que o governo intruso de L isboa empr egará agora os 
maiores esfoTços para suffocar Da Maeleira o grito ela lealdade, e pelas ultimas no
ticias que tivemos de ·21 ele julho consta que se apparelhava DO 'l'ejo uma expe
dição composta ela nau D. João VI e mais tTes embarcações ele guerra, na qual 
deviam ir algumas t ropas destinadas a desembarcar n'essa ilha. Lisonjeio-me, po
r ém, de que ellas encontrarão no valor das tropas que a guarnecem, debaixo elo 
cornmanclo de v . ex.a, um obstaculo insuperavel, e que em todo o caso se susten
tará o tempo necessario para virem elo Brazil os soccmTos que el-rei meu senhor 
n?lo pócle eleixar de enviar e que j:i nos t êem sido annunciados. 

Entretanto faço tudo quanto depende de mim para obter elo ministerio britan
nico: 1.0 , que envie immecliatam<:lnte (o que sem duvida terá logar) uma ou duas 
embar cações ele guerra para essa ilha; 2. 0 , que não reconheça o bloqueio ela Ma
deira nem o permitta, no caso ele que elle seja intimado pelo governo intruso ele 
Portugal, e tenho esperança de consegtür este segundo ponto; 3 . 0 1 que se oppo
nha á expedição ela força que se pretende enviar ele Portugal para suj eitar essa 
ilha. E ste terceiro obj ecto seria o mais interessante, mas é tambem o que offere?e 
maiores elifficulelades; nem posso lisonjear-me ele leve ele as vencer. 

Não deixarei, comtnclo, de empregar para esse fim os maiores esforços . 
E spera-se de um dia para outro a chegada a F almouth ele uma fragata brazi

leira que vem elo Mediterraneo, e, apenas ella chegne, é ele intenção elo visconde 
ele Itabayana tornai-a immediataruente a expedir com as munições e armas que 
já se acham promptas no dito porto e que são destinadas para a Madeira. Todas 
as requisições que têem sido feitas da parte de v . ex. a pelo brigadeiro F alhares 
serão fi elmente attenclidas. Oxalá fo sse possível abreviar o tempo que Jíl.ecessaria· 
mente exige a sua r emessa, e prestar a v . ex. a, com uma celeridade igual á ve
hemencia elos meus desejos, todos aquelles soccolTOS que a sua posição torna ur
gentemente nécessarios. 
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. Inclusa tenho a hom-a de enviar a v. ex ."- uma carta de creclito a fa vol' da 
Jtlnta de fazenda d'essas ilhas, sobre mrs . Scott, Longham, Penfold & C.", pelo 
dalor ele ;t 5;000 esterlinas, para que possa applicar este credito a satisfazer as 

espezas ele maior necessidade. Annuncio a v. ex."- ao mesmo tempo a remessa, 
que. espero fazer-lhe em metal com toda a brevidade, ela quantia de í. 15:000 es
~erlrnas, das qnaes será neccssario embolsar a casa ingleza acima "indicada, da dl10rtancia que d'elles houver receb ido, visto que se incorre n'uma perda consi-

eravel sacando letras da Madeira sobre L onch·es. 
, Est~ soccorro pecuniar.io .provém ele um emprestimo que o ministro do Brazil 

Desta Cidade briosamente consente fazer para habilitar os subditos fieis do senhor 
. · Pedro IV a empregarem maiores esforços na defeza elos direitos de sua ma
â~stade, emquanto o mesmo augusto senhor não envia as ordens e soccolTOS que 

elle se esperam . 
Não devo deixar de prevenir a v . ex. a ele que pela fragata brazileira ou por 

Otltr?s navios, se os houver mais de prompto e seguros, tenciono ir enviando, para 
ser~n·em sob as snas ordens, algtms elos o:fficiaes de patentes menores que se acham 
aqtn refugiados e que me parecerem poder servir utilmente para a defeza d'essa ilha. 
a h Repito a v. ex."- as pr()testações ela cons~cleração c apreço com que tenho 

onra ele ser - Ill. 1110 e ex . mo sr. José Luc10 Travassos V aldez -De v. ex. a 

~ui to attento e fie l servidor. = Ma1·quez de Palmella. = Londres, 6 de agosto 
ue 1828. 

Carta 

Londres, 7 ele agosto ele 1828.- 68, South Auclley street.- Ill."'0 e ex.mo sr. 
Men bom amig·o e senhor. - Não quero perder tão boa occasião para escrever a V ex. a, agradecendo-lhe a sua carta, que só 1:ccebi na minha volta do Porto. 
h ex.a não podia concluzir-se de outra maneira; ningucm melhor do que eu co

n cce os sentimentos nobres e honraclos ele v . ex. a, e por isso nem um só mo
·rnento duvidei do caminho que v. ex.a havia ele segair; nós tambem aqui fizemos 
~ que nos foi possivel, partindo logo para o Porto a fim ele ajtldar os nossos hon
laclos e valentes camaradas, que primeiro tinham levantado o grito ele fidelidade 
~ el-rei o senhor D. Pech·o IV; mas, infelizmente, chegámos tarde e so:ffremos 
eoda a qualidade de transtl)rno na nossa viagem; c tudo isto v . ex. a saberú mui 
rn detalhe pelas cartas do marquez de Palmella . , 

Meu quericlo amigo, tomo a liberdade de lhe recommendar o portador d'esta, 
qtle é muito bom official e que fez tocla a campanha commigo contra os rebeldes ; 
elle vae ter a honra de servir debaixo elas ordens ele v. ex. a e me pede o recom 
rnende. 

A~leus, meu qtlerido amigo; tenha v . ex.a muita saude, c acredite que sou com 
~ 1Ua10r _prazer - De v. ex." amigo e cama~·ada do coração. - Ill . mo e ex. mo sr. 

Osé Lucw Tra vassos v alelez. = Conde de v~ua .Flo1·. 

Officio 

t' llJ.mo e ex: . mo sr.-Havendo siclo demorada até ao dia 11 elo corrente a par
~~a do paquete pelo qual já tive a honra ' ele escrever a v. ex .a, aproveito esta 
~llcumstancia para lhe ·annunciar que a frag~,ta brazileira Izabel, cuja proxima che
a_a:ci;, eu mencionava a v. ex. a no meu precedente officio, entrou com effeito no porto 

e .1! alr~10nth, e se está apromptando a largar quanto a.ntes para a Madeira. 

b~rew que poderá sair para o seu destino por toda a semana que vem, e levará 
0

"' ngadeiro Palhares e uma porçao ele officiaes de diversas patentes, cuja lista' 
~ao pos.so ainda hoje enviar a v. ex.a, e que irão todos com a expressa condição 
e edservn·em, quaesquer que sejam as suas patentes, debaixo das ordens de v. ex .a 

a maneira que v. ex. a determinar. 

15 Ach~·se j~í em Falmouth 1:100 a 1:200 armas encaixotadas, 1:500ya.tronas, 
0 barr1s de polvora, 200:000 balas ele mosquetaria e 10:000 pederneuas, pant 

serem embarcadas a bordo da fragata . Este armamento e munições· serão entre
gues a v. ex. a pelo brigadeiro Palhares. 
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Pôde v. ex. ;t contar pela mesma occafüão com uma somma ele dinheiro em cs
pec.ie, ele modo que será conYeniente que não faç?- uso , senão em caso ele abso
hlta :p_ecessic1ac1e1 ela carta ele credito que remetti no officio p1·ececlente . 

Cumpre-me pTevenir a v. ex. a que officiei ao segundo tenente commandante 
da escuna Nympha1 Francisco Xavier Auffdiener, ela maneira que a v. ex . a cou
star{t ela. copia inclusa . 

Tenho a bem fundada cspm'attça de que o sobredito, habil e distincto o:frJ.cial 
conseguiria levar a essa ilha a embarcação elo s·eu .commanclo, e transportar n'ella 
alguns officiaes ele artilheria dos que se tinham r efugiado em Gibraltar, os qnaes 
me parece poclerão prestar. serviços nteis a v. ex. a nas circumstam~ias em· que 
n.ctualmente se acha. 

Renovo a v. ex. (I os protestos ele consideração bem si11ce1•a e de affectuosa es
tima com que me prézo ser-Ill. 1110 e ex .mo sr. José Lucio 'l'mv~sos Valdez- De 
v. ex.a muito atteuto e fiel servidor. -:- J.lfmyaez de Palmella.=Londres, 8 de 
agosto ele 1828. 

Londtes, 8 ele agosto de 1828.-Senhor:-Tenho a satisfaçho de levar á au
gusta pi'esença ele vossa magesiade copia do officio que ~n e dirigiu o illustre e va
lor"üso governado i· ela ilha da Madeira, J os8 Luci o 'l'raYai>SOS V alclez. Pelo dito 
officio vení vossa mngestacle que elle tomou a heroica resolução de proclamar no 
dia 22 de junho ::>" fidelidade ao juramento que prestou a vossa magestacle, e que 
foi n'essa occas ião apoiado pela gTande maioria elos leaes habitantes da l\'Iacleíra. 
Juntamente com o precitado officio recebi os documentos impressos, que por ou
tra via setão presentes a voss.a magestacle, e pelos quaes se patenteia que, havendo 
apparedclo no porto elo Funchal uma fragata portugueza, a cujo bül'clo vinha o 
governador no:jllead0 para snbstituir o b enemerito Valclez, este se recusár~ com 
toda a rasão a fazer . entrega do governo a um homem, cujo fim evidentemente 
era subtrahir a ilha {t obeelienc:ia ele vossa magestade, e que obrigá.ra a fra:g&ta a 
fazer-se ao largo, sem aclmittir pratica algu:jlla com o .commanclante d' ella, ne:rn 
com o seu designado successor . 

Deus per:pütta que este brioso exemplo ele lealdade, tão digno de lO"\.lVOr, seja 
coroado com o mais feliz successo e que fiquem baldados os esforços que o go
yerno r ebelde ele Lisboa não deixará certamente ele fazer para reclu2iÍT a .Madeira 
debaixo ele seu domínio. 

Considerando a immensa importancia ele conservar ao ~ilenos aquella preciosa 
possessão ela monarcbia portugueza livre e em estado ele poder servü· ele centro 
e ele ponto ele apoio a quaesquer esforços que vossa magestade, em seu nome ou 
no ele sua augusta filha, haja ele praticar }1aTa faz er resurgir Portl1gal da morte 
política, procurei , ele · accorclo com o zeloso e incansavel ministro ele vossa mages
tade n'esta côrte (o visconde ele. Ita,bayana) empregn todos os meios que pocle
ram occorrer-nos para lhe enviar os soccorros ele que se deve carecer em _tae.s 
apuros. Verá vossa magestacle elas copias inclusas (~.os l e 2) elos officios que ch
rigi ao governador Valclez, quaes sejam os auxílios ele officiaes, ele munições de 
guerra e ele dinheiro que vão ser -lhe subministrados. 

Emquanto a estes ultimos, elles })rové:jll, como vossa magesta.ele sabed pelo 
visconde ele It~bayana., ele um emprestimo de primor que o sobredito ministro se 
t em prampta e genero.samente prestado a fazer-m e, tanto para as clespezas neces
sarias para soccorro das ilhas e para a expedição malfadada elo Porto, quanto 
para acudir á necessaria subr;istencia ele um immenso nUJllCl'O ele infelizes ele to-

J elas as classes que se acham, como a vossa mágestade constará pela relação que 
enviei no meu officio n . 0 11, refugiados em Inglaterra. 

D e entre estes indivíduos muitos vão agora ser empregados na clefeza elas 
· ilhas. Este emprestimo é, portanto, feito pelo ministro de vossa magestaele corn.o 
imperador do Brazil, ao seu embaixador como reá ele Portugal, e })ara ser apph
cado á sust~ntação da sagrada causa ele vossa magestacle . A seu tempo terei a 
honra de transmittir a vossa magestacle a conta circumstanciacla elo emprego cla1' 
sommas que pelo ministro elo Brazil me forem subministradas. 
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. As noticias qtte so t êení aqui recebido elas ilhas elos Açores são pouco authen
~.uas, e deixam-nos ainda em grande dnvida. N'aquellas ilhas não existe, segundo 
c tzom, a unanimidade ele opinião que r eina na ilha da Madeira, nem ellas têem 
ls mesmos r ecursos para o caso em que seja necessario defenderem-se, nem ali 
la, sobretudo, um governador decidido e habil como o Valdez . E, pois, nattu·al 
q:lc s~ não manifestasse, á vista dos acontecimentos políticos de Poi·tugal, a dis-

. Stdencia que se manifesta na :Madeira . 
Todavia parece certo que na ilha T erceira tinha havido a favor dos direitos 

de :ossa magestade uma declaração publica, e que se não recebeu o governador 
envtaclo pelo governo de Lisboa. N'este esta.do de cousas pareceu-nos, ao visconde 
de Itabayana e a mim, que seria acertado mandar saber noticias .mais positivas, 
e para isso nos apl'oveitámos da facilidade que o:fferece a fragata brazileira I zabel; 
~ qual deverá, ele caminho para a Madeira, tocar nos Açor es, e deixar nas ditas 
tlhas alguns offi.ciaes e munições de guerra quando as ache dispostas e em estado 
de se defenderem contra as forças qu e naturalmente serão enviadas de Lisboa. 

"' A presença da mencionada fragata será por certo muito proveitosa, quando 
nao seja mais elo que para animar os espíritos, tanto em uma como em outra par
~~' sendo certo qtle a superioridade de forças marítimas, emquanto a mim, deci

trá por ultimo a sorte de Portugal e das ilhas adjacentes. 
Cumpre que faça menção, com o devido elogio, da conducta do seg1.mclo t enente 

Francisco Xavier Au:ffdiener, tmico official ela marinha real portugueza que leal
~ente cumpriu o seu dever, cooperando para o movimento que as tropas leaes 
Intentaram fazer no Algarve, e transportando, quando desgraçadamente se frus
trou aquclla tentativa, um grande numero ele officiaes e soldados do regimento 
n. 

0 
2 de artilheria para Gibra.ltar na ~sClma Nym:J.Jlw; que elle collill1ancla, e q tle 

sa~vou para o serviço de vossa magestacle . E spero que este benemerito offi.cial 
h.aJ?- ele annuir á insinuação que se lhe mandou cl'esta embaixada, para que se di
r~g'lsse immecliatamente ·com a sua escuna para a ilha da Madeira, e levasse com
~l,go os offi.ciaes de artilheria, cuja cooperação pócle ser utilíssima para a clefeza 
c aquelle ponto. 

Muito feliz me julgar ei se os esfor ços que, de accordo com o visconde ele Ita
bayaua, faço e continuarei a fazer para soccorrer a ilha ela Madeira, contribui
rem., ainda que seja em grau ínfimo, para habilitar os leaes subclitos ele vossa ma
gestacle n'aquella lo calidade a r esistirem aos ataques que a força c a seducção 
sem. duvida lhes preparam. . 

Deus g uarde a sagrada pessoa ·de vossa magestade. = J.lia?·quez de Palmell(~. 

Carta 

. Londres, ce 11 aoilt 1828·. ·-Je vois, mylorcl, que le gouvernement ele mon
l'~1gneur l'infant D. Miguel vient cl'annoncer le bloctlS clu port ele Ftrucbal clan · 
lle ele Madeira, et j'ose me fl.att er que V . E . ne le r econnaitra pas, prenant en 

consiclération entre autres choses: 
. 1° Que le blocus est ordonné par un souverain que vous ne cmyez p as légi

t~me contre un port appartenant à un souverain que vous r econnaissoz légitime, 
et avec lcquel vous êtes lié par l'alliance la plus intime ; 
. 2° Que le blocus ne pezd êt?·e effectif> car il est impossible que des bâtiments 
l~tt~n~ l'ancre hors ele portée eles batteries ele Funchal, et il es t impossible (cl'apl'f~s 
l 0 P1lltou ele tous les· marins) qu'ils se conservent à la voile dovant co port lorsque 
e vent souffie avec force contre la c6te. 

111: 3~ Que le blocus cln port de Funchal ne serait pas lo blocus ele tout l 'lle de 
adetra ou il existe plusieurs autre.s points ele débarquement. 

t 4o Que l 'admissiou clu blocus ele Madeira serait l.Ul acte réellement hostile con
{e les habitants de cette !lc qui r eçoivent par mer une partie ele leurs moyens 

e subsistance, et que ce serait coopérer de fait au sucd~s clu parti ele l'infant 
coutre celui clu r oi . . 

J 'aurais encore beaucoup à dirc sur cet obj et, mais j 'esperc, p:~ylorcl, que cela 
uc sera pas néccssaiJ:e, et qu'en tout cas >ous nc >ons cléciclcrcz pas á une me-
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sure si fatale pour les intérêts ele sa majesté tres-fíclelc sans me clonner l 'occasion 
ele vous r eitérer á cet égarcl mes observations ele vive voix . 

J e viens ele r ecevoir une lcttre el'un ele nos officiers les plus es timables écrite 
ele Gallice, et clont j'ai tracluit 1me partie, que je prencl la liberté ele vous remet
t~·e ci-jointe, pour que vous puissicz j uger vous-même elu cruel trait cment qu'éprou
vent cn E spagne les soldats qui ont défend.u la cause légitime et constitutioneller 
et le comparer aveo l 'accueil que l'on a fait il y a deux ans elan s ce même royaume 
aux solclats ele la rebellion et ele l'absolutisme. 

J 'ai l'honneur cl"ê tre avec· la plns haute considération- De V. E. le tres hnm
ble et dévoué serviteur. - A S . E . mr . l e comte d'Aberdeen, principal secrétaire 
d'état au département des a:ffaires étrangeres . =Le JJ![a?"quis de Palmella. 

Por-taria 

Acbanclo-se estas ' ilhas em circumstancias muito extra.orclinarias, assim pel~ 
usurpação praticada pelo governo de Lisbpa, como pela grande distancia em que 
estão do nosso leg·itimo monarcha o senhor D . Pedro IV; e sendo ç1a mais urgente 
necessidade occorrer quanto antes, por t odos os meios possíveis, á sua defensa 
dos proximos ataques que se devem receiar da parte cl'aquelle intruso governo í 
e porque· não seja possível providenciar cabalmente á sua clefensa com o pequ~no 
numero de o:fficiaes elas clifferentes graduações que se acham n'esta provincH.L r 
sendo certo que ent:re ellcs, e b em assim entr e os cadetes e ~atgento s, ha muitos 
que pelo seu presti:J:no , homa e patriotismo se fa:?Jem. d ignos da conf-ian ça ele sua 
magestacle, da minha e do publico, e que sendo elevados aos postos imm ecliatos, 
a que t êem direito, hão de plenamente preencher as suas r espectivas funcções; 
determino que ele hoje em cliante fiquem prowoyidos aos postos abaixo designa
dos os officiaes, cadetes e sargentos que nonJ;eio para os exercer, vencendo os 
solclos e gosando elas prerogativas e mais vantagens que como taes lhe competir. 

Batalhão cl.e artilhe>.·ia de linha 

Tenente coronel e:ffectivo, o major graduado em tenente coronel Antonio Fel'-
nancles Camacho. 

lVIajor, o capitão Joaquim Antonio de Carvalho. 
Graduado em major, o capitão da 5 . a companhia., Lui:?J Agostinho de Figueiroa. 
Ajudante, com a patente ele primeiro tenente, o segundo tenente, J oaquim J~s~ 

dos S~ntos . 
Quartel mestre, com a patente ele primeiro tenente, o segundo tenente Camillo 

José Con eia . 
Graduado em cirurgião môr, o ajudante ele cirurgia Luiz Henrigues. 
Capitães, ela 1.a companhia, o tenente J orge F. Lec01··; da 2.a, o prin;wi~·o te

nente ajudante Severiano Sesinanclo Bettencourt; ela 3.", o primeir·o t enente João 
J oaquim Camacho; da 4. a, o primeiro t en ente Pedro Cypriano ele Ornellar:;; ela 6. a, 
o primeiro tenente Tboma.z Seixas ele Brito. . 

Graduados em capitães, o primeiro tenente Alvai·o José ele França e o pri
meiro t enent e ajudante Antonio Caetane de Sousa. 

Primeiros tenentes, os segunclos tenentes J oão de Bettencourt CoTreia, Joaquim 
José J acqnes, José Feneira Pestana, Alexanchc José Botelho, Antonio Francisco 
ele Barros, J acinto de Freitas Aragão e Antonio Sebastifio Spinola. 

Segtmclos tenentes, os cadetes Antonio Fernandes Camacho, Antonio V ellosa 
de Castello Br anco, Francisco Henriques lVIoniz ele Omellas, Antonio J oUJquirn 
Correia Caldas, Alexandre ela Camara, J osé ele Brito Seixas, Francisco L eandro 
Sevcrim, Bernardo Correia Caldas, lVIanuel ele V ellosa Castello Branco, Antonio 
Alberto P erdigão e Bertholtlo Francisco Gomes ; o sargento quartel mestre Ma ·· 
nuel Antonio Correia; e os primeiros sargentos Norberto Joaquim Serrac1as e .Ale
xandre José Joaquim ele Sousa. 

Destacamento elo r egime nto d e artilheria n. 0 2 

Graduado em major, o capitão Joaquim Guilherme ela Costa ; e segnnclo te
nente, o l?rimeiro sargento Francisco Jos6 1~ibeiro. 
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Estado mai<:lr e praças avulsas 

J -.Majot efl:'ect~vo, o capitão graduado em major do r eal corpo ele engenheiros, 
eron~o lVIàrtJi:ls Salgado. 

M.aJor, com o mesmo exercício ele secretario elo g·overno, que actualmente tem, 
0 capttão aj uclante ele ordens Luiz Goclinho Travasses V aldez.. 
h Capi~ão acldiclo ~t fortaleza elo Pico, o capitão elo batalhão ele artilheria ele li-

n a Jacmto Feliciano ele Oliveira. -
.Capitão ele artilheria, continuando no exercício ele lente ele geometria, o pri-

meu·o tenente elo sobredito batnlhão Manuel Joaquim Moniz. _ 
Graduado em capitão, o o:fficial ela secretaria João Nepomuceno Cprreia Drum

liloncl. 

t li ~jnclante elo regimento ele milícias ele S. Vicente, o sargento ajudante elo ba
a lao de artilheria ele linha João Francisco de Freitas. 

Alferes ele iuf:mteria, com exercício ele ajudante elo batalhão ele voluntarios 
N_aes de D . Pedro IV, o cadete que foi elo bata'lhão ele caçadores n. ~ 10, Reynalclo 

Icolau el e Carvalho. 
Palacio elo governo, 12 ele agosto ele 1828 . = José L1teio Tntvassos Valclez. 

O:ffl_cio 

IU.mo e ex. 1110 sr.- Espero que· v. ex . a recebesse os o:fficios que haviam ele 
ser-lhe entregues pelo tenente coronel Schwalback, o qual partin ele Falmonth no 
~abqu~te Duqne ele Yo1·lc) em companhia de varias outros o:fficiaes que vão servir 

e mxo das orclen s ele v. ex. a 

1 bAgor:a aproveito a occasião que me proporciona a ida ela fragata brazileira 

1: a el~ para expedir com o · mesmo destino os officiaes, C1~os nomes constam ela 
!\;ta .mclnsa, sendo um d'elles o marechal ele campo graduado José Maria de 
a· our~, a quem confio os meus officios para v. ex. a, as munições ele guerra e o 
t tn_herro em especie constante ela nota inclusa, assignacla pelo conselheiro seCl·e
dal'lo d'esta emba5xaela, os quaes obj ectos vão entregues em commum ao marechal 
f e. campo mencionado e ao brigadeiro graduado Antonio Rebello Palhares, que 
01 portador dos o:fficios que v. . ex. a se serviu dirigir-me . 
. Bem · quizera que esta fragata poclesse chegar ao seu destino antes de appa
lecerem diante d'essa ilha as embarcações de guerra portuguezas que se estavam 
apromptando para a ir atacar. Em todo o caso é grande a confiança que tenho no 
~aracter e nos talentos militares ele v . ex.3

1 e conservo a bem fundada esperança 
e que poder[~ manter fiel ao senhor D. Pedro IV essa preciosa possessão da me 

lal'chia portugueza, ct~a posse é ele uma importancia incalculavel para a causa 
c 0 mesmo senhor. . 

As instrucções que leva o commanc1ante cl'esta fragata auctorisam-no a de
~o:·ar-se na Madeira até ao fim de outubro, e não duvido de que haja de proro
g l-se .esse mesmo praso se parecer necessario. 
a· BoJe tivemos pela mala ele Lisboa noticias até 2 ele agosto, constando por um 

e tt?-1 da junta elo commercio, em data de 26 ele julho, que se continuava o blo
~~edo elo porto elo Ftmchal, tendo-se enviado clu~~ em~arca.ções. menor~s para 

8 e logo o estabelecerem. Vou fazer quantas clrbgenCJas ele m1m dependerem 
})ara evitar que o dito bloqueio seja reconhecido pelo governo britannico; não 
;oss~, com tudo, asseverar que ellas serão bem succediclas, posto que n' este caso 
a e .nao verifiquem as mesmas circumstancias que induziram o gabinete britannico 
' Ieconhecer o bloqueio do Porto. · 

0 
• O commandante da fragata brazileira leva ordem positiva para não reconhect f,o bloqueio e para entrar n'esse porto, repellinclo qualquer aggressão por meio 

Ji'l. t orça quando as embarcações elos rebeldes pretendam obstar à sua entrada. 

P 
s ou persuadiclo ele que este mesmo acto e a força moral que deve resultar ela 
resen d ' 1 D P ça e uma embarcação ele guerra pertencente a sua magestacle o seu 10r 

~ · l edro, contribuirá, mais ainda talvez elo que os soccorros effectivo s que ella 
c1~}~1uz, para suste~tar o e~pir~to. elos habitantes cl' essa i_lha e h~bilitar v. e:x. . a a 

lelel-a com successo. LisOnJeiO-me ele que, se consegmr repelhr com vantagem 
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um primeiro ataque, haverá t empo sttfficiente para chegarem os soccon•os e pl'o· 
videncias que el-rei meu senhor por certo não deixará ele dar. . . 

Já tive a honra de prevenir a v. ex.a que deverá applicar uma parte elo c1t
nheiro que lhe envio agora em especie para embolsar as quantias ele que tiver 
feito uso sobre o credito que pelo paquete lhe env1e1. 

Inclusa remetto tuna· cleclaraçâo assignacla pelos officiaes de maior patente, qu e 
vão n'esta occasiao, peJa qual ficará v . ex .a i-nteirado das condições a que elles 
volun taria e briosamente se sujeitaram pelo desejo ele ir servir a nossa justa causa. 

Unicamente me resta dizer a v . ex.a que, persuadido da lD'g·ente necessidade 
ele acuclir quanto antes ao soccorro cl' essas ilhas, clissenti ela opinião ele outras pes
soas, que julgavam seria mais vantajoso dirig ir a fragata brazileira em primeiro 
Jogar á ilha 'l'erceira, onde consta haver-se tambe].ll proclamaclo a legitima ancto
riclade elo senhor D. Pedro IV, e preferi envial-a em clireitura á 1\IIacléira. O com
mandante, porém, assim como os officiaes sup eriores portuguezes que vão n'esta 
occasião, levam instn lCções para deliberarem com v. ex. a sobre os modos que po
derão adaptar-se para entrar em communicação, e cooperar, se possível for, á de· 
feza das ilhas dos Açores . Sobre este importantíssimo assttmpto deverá a pruclen
cia ele v . ex ,.a clictar o que for mais conveniente, repartindo, se houver meio de 
o fazer, algum soccorro pecuniario qae pareça ser ele extrema utilidade para a cle
feza elas r eferidas ilhas, n;:t certeza de que as sommas que assim empregar lhe 
serão exactamente restitniclas , auxiliando as auctoriclades fi eis que ali se ad1arem 
ele todas as maneiras que estiver em ao seu alcance; e permittindo, quando por 
fortuna aconteça que v . ex.3 se não ache em perigo imminente, á fragata brazi
leira -de ir animar e soccorrer os Açores, para oncle no mencionado caso poderão 
passar o general Diocleciano Cabreira e a]gun s officiaes nomeados por v. ex . a 

Deus gum1cle a v. ex.a Lonclres, 12 ele agosto ele 1828.- In_mo e ex.111 0 sr . Jo sé 
Lucio T ravassos V:alclez . = Mcwqgez de Palmella. 

Officio 

Ill. mo e ex. mo sr. - Del)OÍS de haver h ontem escripto a v. ex. a que a fragata 
brazileira Izabel ía em clireitura a essa ilha, encontrando-me com o sr. visconde 
de Itabayana, cleliberámos· que tocasse primeiro na T erceira, e que achando-se ali 
existente a legitima anctoriclacle elo senhor D. P edro IV se prestassem alguns soe
carros de munições e petrechos, e mesmo ele dinheiro. Concorclámos em que ficasse 
logo na T erceira o brigadeiro Diocleciano Cabreira com outros officiaes, tudo su
j eito á prudente escolha e arbítrio elo conselho que formei dos generaes 1\IIoura . ~ 
Palhares, e ele outros offi ciaes que vão na fragata, Cl~jo s nomes hontem transmith 
a v. ex. a em uma lista, á qual t enho hoje a acrescentar o elo tenente de infante· 
ria n. 0 7 José 1\IIaria T aborela. · 

Resta-me dizer a v . ex.a n'esta occasião que á dita fragata se devem prestar 
todos aquelles soccorros e refrescos que exigem a civilidade e a íntima união que 
existe entr e a nação brazileira e os fieis subclitos ele el-rei o senhor D . P ech·o IV. 

Não deixe v. ex.3 de se aproveitar ele todas as occasiões que se lhe offereçaro 
pam me transmittir noticias circumstanciadas' sobre o est ado cl'essa ilha, e elas 
medidas que tem acloptaclo para sua defeza, bem como elo que souber a respeito 
elos Açores. , 

D eus guarde a v . ex .a Londres, 13 ele agosto ele 1828.-In.mo e ex.mo sr . Jose 
Luci o Travassos Valdez. = JJ1cwquez de Palmella. 

Officio 

Ill. mo sr. - Pelos papeis publicas terá v . s . a sabido elo annuncio gue fez a junta 
do commercio ele Lisboa ácerca elo bloqueio ela ilha da Mftdeira. O peior é que 
este governo, com uma precipitação que nem podia nem devia esperar-se, reco· 

1 Na mesma data escreveu a Dioclec·iano Leil.o Cabreira, convidando-o, pelo bem do real ser· 
viço, a ficar n'aquella ilha com alguns dos outros oH:i.ciacs portuguezcs qne íam na fragata, caso 
o governo ali existente necessite dos seus SCl'\7 ÍÇOB e ex ija a SLla presenç,a. 
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nheceu j~~ o dito bloqueio, cansando assim um mal incalculavcl ao serviço de nosso 
a~lgusto amo, e dando o mai s triste exemplo ele parcialidade em favor da uslU'pa
çao . Todavia não elevemos desanimar em tão sagrada causa, e tanto o sr. visconde 
de Itabayana como eu, continuâmos a pôr em pratica todas as medidas que nos 
0 ccorr_em para auxiliar os leaes por tuguezes que sustentam as ilhas ela Madeira e 
Ter~e~ra . Para esse fim se têem expedido cl'aqni alguns officiaes e soccoiTOs pe
c~manos , e vae partir immecliatamente a fragata brazileira Isabel) com ordem ele 
nao reconhecer o bloqueio. 
d T emos cartas ela Madeira, c~e 14 ele j ulho, que annunciam. a firm e es1;1 e~·ança 

e sustentar a clefeza. As ele L tsboa, ele 2 elo corrente, menciOnam a acttv1dacle 
com que o governo rebelde apromptava a expedição destinada ás ilhas. Sei·ia, pois, 
0PP_ortuno qtte os r ecrntafl_, em que v . s ." es tá cuidando, e os nossos valentes r e
fngtados em I-Iespanha, que tenho toda a esperança ele r esgatar, chegassem a tempG 
de ?ooper~r para a clefeza de tão preciosa porção ela ruonarchia portugneza. I sso, 
pore~, ~ tmpossivel, e só me lisonj eio ele que, r epellindo os defensores das ilhas b pnmeu·o ataque, contribuam subsequentemcntc esses aux ilias para as pôr a co -

erto da r epetição do per igo . 
. É ocioso lembrar a v. s." quanto conviria que o governo dinamarquez, o elas 

Ctclacles anseaticas, e em geral todos os governos, s~ abstivessem ele seguir, em
qua~to ao bloqueio da Madeira, o mau exemplo ele I nglaterra . Tudo o que v. s ." . 
prattcar para este fim será muito vantaj oso. · 

E spalhou-se a noticia de ter havido um tumulto no Rio ele J aneiro, que talv ez 
algum prejuízo cause á -operação ele que v. s.a está incumbido. Por isso convem 
que os engajados saibam que vão ser soldados e não .colonos . Entretanto, v . s .a 
poderá asseverar que o. tumulto se apazigwha e não tivera a menor con~e 
qnencia. 

Seu irm rio, que hoj e tive o gosto de ver, acha-se muito bom ; o mesmo es 
pero que ahi lhe snccecla, e que se persuada que sou ele v . s." amigo muito 
Muerador. L ondres, 15 ele agosto de 1828 . -111. mo sr. Christovão P edro ele 

oraes Sarmento . = il!J.á?·quez de P almella. 

O fficio 

Ili. mo e ex. mo sr. - - Occorre entre outras lembranças, para o bem do serviço 
cl~ sua magestade, a idéa ele que talvez. possam tentar-se alguns meios ele seduc
Çao para ganhar os commanclantes e officialidacle elas embarcações ele guerra por
tuguezas que bloquei::nn esse porto. Para esse fim concordei com o sr . vi sconde 
~e I~aba:fana em se fornecer ao ca~JitãoN de mar e gt~erra _B eaur ~paire um cre él.~to 
c e chnhmro, ele que elle, em combmaçao com v . ex.·', .hap ele faz er uso se as cn·
cnn:stancias der em logar a isso, e mui bem gasta seria qualquer quantia ele cli
nherro, quando com elle poclesse ganhar-se a cooperação das embarcações ele guerra 
portugnezas . · 

Para esta neg.ociação, melindrosa e clifficil, talvez v . ex.a podesse valer-se de 
prefe~· encia ele algum negociante es trangeiro cl'essa ilha. V . ex. a, porém, cl'ahi me-
1.hor _Julgará elos meios que convem empregar, e poderá suggeril-os ao sr. Beau
l epa:re, que recebe ordem elo minist ro elo Brazil para conferenciar com v. ex .a e 
segu~r as suas insinuações a este r espeito. 
. Se a fi:agata brazileir a poclér ahi permanec'el· a titulo ele neutralidade, esta 

CI1rcu~staucia offen'lcent mais alguma facilidade para se encetar a negociação acima 
a ludrcla, e emquanto a argumentos não necessito indicar a v . ex. a os que oc
correm fundados no dever e no ·verdadeiro inter esse da patria, para convencer 
aquelles officiaes, com os quaes se entrar em communicação

1 
a ser virem a 

causa do legitimo rei e a liber tar Portugal do despotismo horrendo que sobre 
elle pesa. 

Entretanto o mais poderoso ele todos os ar o-umentos ao menos para aquelles 
~ue Íi)l·em su/dos á voz ela honra e que não cleverá po~1par-se , é o do interesse 
tua· ·a ' IVI ual ou das vantagens que se offerecerem. . 

Resolvi mandar na fragata brazileira o capitão ele mar e guerra J oão de Sousa, 
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cqjos serviços poderão event ualmente utilisar-se, o qual ficará, como os demais 
officiaes que passam a essa ilha, inteiramente debaixo das ordens ele v. ex.a 

Deus g uarde a v. ex .a L onch·es, 17 de agosto de 1828. -Ill.mo e ex.mo sr. José 
Lucio Tra'Vassos Valdez . =lJifcwqt~ez ele Pabnella. 

Officio 

ntmo sr.- Reexpeço hoj e D. Lüiz de Noron ha, por me pa1•ecer qne fará falta 
a v . s. a, e porque me o ocorrem algumas lembranças, as quaes julgo dever apr es
sar-me em communicar-lhe. 

1. ° Consta-me que lorcl Stuart se explica com bastante publicidade em um 
sentido bem pouco aclequaclo aós nossos interesses e desejos. A linguagem do dito 
lordn,~o dá suffic"ientemente a conhecer quaes sejam as instrucções que lorcl Strang
forcl levára para. o Rio ele J aneiro; e como não podemos· contender á viva força 
com este governo, s-ó nos resta o recurso ele nos clefeuclermos contra elle pela 
firmeza e pela circumspecção. Julgo, portanto, da maior importancia que v. s.", 
continuando a tratar com lorcl Stuart nos termos mais amigaveis e ~ivis , se abste
nha, porém, ele lhe fazer conficlencia elos nossos planos, icléas ou esperanças, evi
tando o deixar-se sondar pm· elle, e procurando antes induzil-o em erro, quanto 
for compatível com os limites ele que um homem ele b em nunca pódc afastar-se. 
Em uma palavra, o que quero dizer é que v .. s. a deve mudar inteiramente o sys
t ema de relações que essa legação até agora tem mantido com a ele Inglaterra. 
Esta mesma cautela deve estencler-se ao modo e r emessa ela corr esponclencia ; e 
ig ualmente lhe peço que use de summa r eserva nas suas r elações com o conde 

'Pozzo di Borgo, e mesmo com a maior parte elos cliplomaticos ahi residentes. 
2. 0 Sendo ela maior importancia possível remetter mantimentos para as ilhas 

da Madeira e elos Açores , lembra-me, se esse governo não r econhecer, como é 
natm-al, o bloqueio da Madei~·a, que poderiam alguns navios francezes carregar 
farinha ou trigo par a essa ilha, porque se o bloqueio durar, virá a haver falta ele 
provisões, e, n'esse caso, até seria uma negociação muito vantajosa para os espe
culaclor es que a emprehenclessem. V . s.a poderá, segundo as circumstancias, ou 
animar alguns n egociantes dispostos a tentar essa aventura, ou, quando seja inrlis
pensavel, responcler pela totalidade ou parte elo risco . Eu procurarei, precedendo 
aviso de v . s. a, provei-o dos necessarios fundos . 

Pelo que diz respeito á ilha Terceira, a remessa mais importante seria a ele 
quinhentas ou seiscentas armas e uma porção de polvora e balas ele artilheria ele 
differ entes calibres. Como não haja bloqlÍeio ainda annimciaclo para os Açores, 
não acho impossibilidade em se expedir elo Havre um navio com munições ele 
guerra para Angra. Seria comtudo necessario fazel-o com summa breviclacle e com 
a cautela necessaria, a fim de não perder o valor da remessa, uma vez que por 
desgraça tivesse já succumbiclo aquella ilha. Emquanto á despeza, digo o mesmo 
que j á expencli ácerca ela ilha ela Madeira. 

3. 0 A fragata bra.zileira deve partir án~mnhã ele Falmouth em elirecção á lVIa
cleira, tocando na ilha T erceira. Leva algum dinheiro, munições e offtciaes por
tug;uezes. Creio que a sua apparição produzirá bom effeito . Hoje mesmo recebi 
noticias ele Angra em data ele 4 elo corrente, pelas quaes consta qt1e o governo 
interino e a g uarni ção se propunham r esistir até á ultima extremidade . . 

4. 0 O obj ecto mais essencial que v. s.a tem a tratar é, segundo creio, obter 
que esse governo declare publ icamente que não reconhece o bloqueio da lVIacleira. 
Similhante cleclm:ação produziria na presente conjunctura o melhor e:ffeito e au
gmentaria a impressão que j á produziu a noticia elos b·ansportes que se enviam á 
Corunha. Parece-me qlle v. s.a achará mr. de Rayneval disposto, até certo ponto, 
a favorecer os nossos inter esses, e sem duvida v. s .a não deixará ele cultivar essas 
disposições . 

5. 0 Os officiaes de engenheiros que ahi se acham elevem vir logo que sej a pos
sível, e queira v. s . a informar sobre o seu prestimo. 

6. 0 Jt1lgo inutil, . pelas informações que tenho, a viagem ele D . Lui.z ele Noro
nha a Ba:rona. Os transportes que vão de Inglaterra espero que partam até ao cliU~ 
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26, e convirá que v . s. a d'isto previna José Guilherme Lima, para que tome 
a~ medidas ao seu alcance para que se não difliculte o embarque. O portador 
c1 este officio dará a v. s. a as noticias que hoje tivemos elo Rio. 
b Deus guarde a v. s.3 Londres, 18 ele agosto ele 1828.- In. mo sr . Nuno Bar

osa ele Figueiredo. =1J1wrq_uez de Palrnella. 

Relato:rio 

Senhor :- Quando fiz a 4 elo corrente a minha ultima participação a vossa 
~agestade, acabava ele se achar esta ilha clesem baraçacla ele um bloqueio que ha
VIa~ quatro dias se tinha levantado, sem que en podesse suspeitar o motivo. De 
entao para cá tenho continuado a fazer todos os esforços, compatíveis com as cir
cur~~tancias em que me acho, para defender e conservar estas ilhas debaixo elo 
legtt.Im_o governo de vossa magestacle, e tenho constantemente sido aJmlaclo pelo 
patrwt1smo, cavalheirismo e :fidelidade das tropas e habitantes. 
~ Porém, estes heroicos sentimentos têem redobrado desde que chegou no dia 

lo çlo coiTente uma esquadra composta da nau D. João VI, ela fragata P1·inceza 
Real, ~luas corvetas, tres charruas e dois brigues. Esta esquaclxa, commanclacla 
pelo VIce-almirante Prego, se formou em linha no dia 16, e avançou sobre este 
porto, onde mandou um parlamentario com tuna carta elo sobredito vice-almirante, 
e~ que me convidava a reconhecer como rei o senhor infante D. Miguel, quando 
bao ~lle arras~ria a cidade. Respon?i-lhe como devi~; fiz retirar ela fr~n~e das 

ater1as os navws mercantes que aqm se achavam e chspuz-me, com as fieis tro
pas que commanclo, a recebel-os . 

Em resultado ela min ba resposta retirou-se a esquaclxa ao largo, onde, segundo 
parece, houve conselho, e ali se tem conservado á vista d'esta cidade até ao mo
mento em que escrevo a vossa magestade . 
. Ag·ora, senhor, combatendo com um inimigo poderoso, se considerarmos as 

cncumstancias da ilha, se vae a decidir a minha sorte, elas honradas tropas que 
commanclo e d'estes Jeaes habitantes, entre os quaes posso assegurar a vossa ma
g'estade que não ha a menor divergencia ele opiniões; todos á porfia se armam com 
0 que podem, e correm ás baterias e aos postos onde podem ser uteis . Com a 
mesma :ficleliclacle com que servi o throuo e expuz a minha viela na Roliça, Vimei
ro, Albuera, Baclajoz, Salamanca, Victoria, Pyrenéus, S. Sebastião, Orthez, Tou-
1ouse c ultimamente em Bragança, espero castigar estes traidores e pe1jm·os; mas 
~e a sorte adversa quizer que hoje seja o meu ultimo dia, deixo entregue á pie-

acle .de vossa magestacle uma esposa gravicla e sete tenros :filhinhos, que depois 
da 1nmha morte só ela commiseração de vossa magestacle podem esperar asylo e 
protecção . 

O céu conserve os preciosos dias ele vossa magestacle, quanto desejo e todos 
os bons portugnezes havemos mister. 

?funchal, 18 ele agosto ele 1828. = José L'udo 'lr·avas:sos Valclez, governador e 
capitão general da ilha ela Madeira. 

Teru1o 

Em os 19 dias do me.z ele agosto ele 1828, congregado o ill . mo e r ev. mo cabido 
~o som de campa tangida, na fórma do seu ant.igo e louvavel costlune, presidindo o 
Iev. mo sr. deão, e presentes os rev. mos srs . capitulares abaixo assignados, accorclou-se 
que nas actnaes circumstancias, e emquauto estivesse diante do nosso porto a ar-. 
mac~a rebelde portugueza, ficasse o ill. mo sr. deão J anua rio Vicente Camacho au
ctonsaclo para dar as providencias obvias c opportunas em nome cl'este cabido; c 
por este mesmo accordão foram approvadas as meclida::; ele providencia que o dito 
bev."'o sr. deão tomou sobre a prisão do padre Gregorio João da Trindade, e so-

re não tocarem os sinos durante_ qualquer combate que houvesse, e assim sobre 
ou~ras causas mais que necessarias foram . 
J De 9-ue tudo se fez este termo, que todos assignam. Era ~d stl)_J1'a. =Ü deão, 
Act'IWct~·w Vicente Camacho = O arcec1iago, José Joaqt~irn ele Oliveú·a= O conego, 

ntonw José Fenwndes = O conego magistral, JSebast1"ão Cazimi1·o de Vasconcellos. 
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Officio 

(N. 0 1) 

In. mo e ex .1110 sr. - Tenho a honra de participar a v. ·ex. a que tenho feito ac
clamar n'esta ilha a sua magestade el-rei senhor nosso, o senhor D. Miguel I, 
tendo para esse fim dado as determinações convenientes, e ordenei houvesse illu
minaçlto por este motivo nas tres noites seguintes, e que se dessem tres salvas em 
cada um elos dias 17, 18 e 19 cl'este mesmo mez. 

Ás dez horas da manhã do dia 17 formou-se em grande parada o batalhão ele 
artilheria ele milícias da guarnição d'esta ilha na praça principal; depois o fiz reunir, 
jlmtamente commigo e com a camara, na igreja matriz d'esta mesma ilha, que faz 
uma das frentes da mesma praça, bem como todas as mais pessoas que se acha
vam presentes; e, estando todas r eunidas, lhes foi lido · em voz alta 0 intelligivel, 
pelo reverendo vigario Manuel de Vasconcellos Ferreira, o assento elos trcs esta
elos elo reino juntos em côrtes na cidade de Lisboa, feito em 11 de julho pro1'Ómo, · 
e proclamação que sua magestade el-rei senhor nosso foi servido dirigir aos ma
deirenses com data de 4 cl'este presente mez. 

Seguiu-se uma missa solemne e Te Detm~ lawlamtts. Findo isto executou-se 
uma salva ele vinte e um tiros no porto de S. José, e n'este meio tempo saíram 
para a dita praça as corporações da tropa, camara, clero e mais pessoas que se 
achavam na referida igreja. A tropa fez as continencias que el'am devidas, e le
vantei eu então tres vivas ao muito alto e muito poderoso l'ei e senhor nosso, o 
senhor D. JYiiguel I, os quaes foram mui gostosa-mente r epetidos por todos os cir
cumstantes. Acabados estes deu a tropa tres descarg·as ele fogo de alegria. 

Concluídos todos estes actos de l'egosijo desfilou a tropa, marcha-ndo para o res
pectivo quartel, e dirigindo-me ao meu, acompanhado da camara, clero e pessoas 
distinctas ali l'euniclas, e a officialidacle do referido batalhão, todos tmanimementc 
me deram as maiores demonstrações da sua fidelidade e amor a sua magestade 
el-rei e senhor nosso, o senhor D. Miguel I. 

Com a maior satisfação certifico a v. ex. a que tudo se fez com aquella pompa 
e asseio que era compatível com as circ1m1stancias dos habitantes cl'esta ilha, e ele 
que todos estes açtos se praticaram com a maior reyerencia e socego; o que tudo 
faço sciente a v . ex. a, 1Jara qtle se digne faz el-o presente a sua magestacle el-rei 
nosso senhor. 

Deus guarde a v. ex. n muitos annos. Quartel governador ele Pol'to Santo, 19 
ele agosto de 1828. - Ill.mo e ex.mo sr. José Antonio de Oliveira Leite de Bar
ros.= Cosme Darrnião da Cunha Fidié, coronel graduado em brigadeiro e gover
nador. 

Oflicio 

(N.0 2) 

Ill. mo e ex. mo Sl' . --Respeitosamente snpplico a v . ex. a se clighc fazel'-me a 
graça de levar á real presença ele el-rei senhor nosso, o senhol' D . Miguel I, a 
inclnsa felicitação que t enho a honra ele submissamente lhe dirigir, certificando 
ao mesmo tem,po a sna magestade mirlha mais fiel e reverente obecliencia ~ts suas 
regias determinações em seu r eal serviço . . 

D eus guarde a v. ex.a muitos annos. Quartel governador de Porto Santo, 19 
de agosto ele 1828. - Ill . mo e ex. mo SI' . José Antonio de Oliveira Leite ele Bar
ros. = Cosme Damião da Cunha Fidié, coronel graduado em brigadeiro e · gove1'
naclor. 

Felicitação acin~a alludida 

Senhor : - Permitta-me vossa magcstacle que tenha a homa de levar ao real 
conhecimento de vossa magestacle, que logo que aportou a esta ilha em o dia 16 
do corrente mez a corveta Urania, pertencente á esquadra que de proximo vossa 
mac:restacle foi servido mandar para a Madeira, e que fili sciente da sabia decisão 
qu: os tres estados elo reino juntos em côrt.es fizeram em 11 de julho ultimo, pro· 
curei dar todas ·as demonstrações que me permittiam as cü:cumstancias cl'este go-



207 

yerno, da muito r espeitosa obediencia c fidelidade que eu e mais habitantes d'esta 
llha g-ostosamente protestâmos continuar a tributar a vossa magestade . 

Digne-se, pois, vossa magestade ele acolher benignamente estas minhas sin-
gelas expressões e ele as tomar na sua real consideração . • 

Deils g-uarde por dilatados anuos a preciosa viela e saude ele vossa magestacle . 
. , Ilha de Porto Santo, 19 ele agosto de 1828. = Cosme Damiõ.o ela Cunha F'i

dte, coronel graduado em brigadeü·o c governador. 

Officio 

(N. 0 3) 

lll.ruo e ex.mo sr . - T enho a honra ele participar a v . ex.a -que no dia 15 do 
presente passou em fl·ente cl'esta ilha a esquadra que sua magestacl e el-rei senhor 
nosso, o senhor D. Mig uel I, se dignou mandar á .Madeira, e aportou n'esta ilha 
pelas tres para as quatro horas da tarde a corveta U'I'Ctnia, a ella pertencente, 
commanclada pelo capitão tenente ela armada real, Sebastião Antonio Pegado . 
Log·o que percebi que esta corveta se dirigia para este porto, fiz destacar para seu 
bordo o primeiro tenente José Sebastião ela Silva e Moma, elo batalhão cl'esta ilha, 
com ordem ele. segurar ao commanclante ele que podia mandar tratar fran camente 
commigo quaesquer negocias de que viesse encarregado, certificando-lhe de que, 
tanto eu como todos os mais moradores d'esta ilha, estavam firmemente dispostos 
a cumprirem com todo o g-osto as r eaes determinações elo muito alto e muito po
deroso rei e senhor nosso, o senhor D. Miguel I. Voltou e dito primeiro tenente, 
trazendo em sua companhia um segundo tenente de marinha ela referida corveta, 
0 qual me entregou o officio, por copia junto, elo commanclante em chefe ela es
quadra, o vice-almirante Hemique da Fonseca Sousa Prego, requisitando-me o que 
se vê do seu conteúdo, e em separ ado um pequeno maço com os impressos do 
assento elas côrtes geraes, feito n'essa cidade em o dia 11 ele julho proximo, e 
pro?lamação ele sua magestac1e aos habitantes ela .M acleira. Immediatamente pro
ceclt a mandar se · clésse no forte ele S . José (que é a unica fortificação que t !'lm 
esta ilha) uma salva de vinte c um tiros para annunciar o r ecebimento ele tão 
g9stosos como desej ados successos, ao· que correram logo todos estes habitantes a 
abraçarem-se e a darem parabens uns ..aos outros, todos transportados ele alegria 
pelos illimitaclos bens que a Divina Providencia tão generosamente lhes pi'O-
rnoveu. ' 

Passei a satisfazer, como me foi possível, á reqi.úsição referida, e na manhã 
do dia seguinte fez-se de véla a dita corveta a r eunir á esquaclra, levando algum 
pequeno r efresco que pude obter, quatro praticas e um barco equipado com gente 
da Madeira, que estava já carregado ele vinho, para levar para a cidade elo Fun
chal n'aquella mesmn tarde, cuja carga lhe fiz descarregar , a :fim ele poder irdes
embaraçado a poder seáir para o que fosse preciso . 

Officiei logo á camara c ao r everendo vigario da igrej a matriz c1'esta ilha, r e
lllettenclo, tanto a uma como a outra auctoriclacle, alguns elos impressos acima 
tnencionados, e preveni-os de que eu fazia apromptar tudo que me pertencia para 
no dia 17 d'este mesmo mez se acclamar formalmente, e com a maior pompa que 
be fosse possível, o nosso muito alto e mtúto poderoso rei e senhor o senhor 

,· Miguel I, o que se effectuou pela maneira que exponho -no officio n. 0 1, que 
n esta mesnia occasião dirijo a v . ex. a., o que tudo supplico a v . ex." se digne le" 
var ao . conhecimento ele sua magestacle, que, como senhor que é, mandará o que 
for servido . 
S D eus g-narcle a v. ex. a muitos annos . Quartel governador da ilha ele Porto 

auto, 19 de agosto de 1828. - m .mo e ex .mo sr. José Antonio d& Oliveira L eite 
~e Barros . = Cosme Damião da Ctmha Fidié1 coronel graduado em brigadeiro e 
governador. 

Copia elo officio a que se refere o anterior 

lU. mo sr . -Por· serviço de sua magestade el-rei o senhor D . Miguel I sirva-se 
v. s." fornecer, para o serviço ela csquaclra elo mesnio augusto senhor, doze bar
quetas gLtarneciclas ele gente e equipadas, e quatro barcos d'aquelles que se cos. 
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tumam empregar na conclucção ele vinhos para as outras ilhas, assim como tambem 
alguns bons praticas elas ilhas ela JYiacleira c Açores , na .certeza que tuclo será 
promptamente pago. Espero ela homa ele v . s. a haja de cortar por todas as cli:ffi
cnldades e obsbculos, desenvolvendo aqnella actividade que exige a execução da 
ordem de que sou encarregado . • 

· Deus guarde a v. s.a muitos annos. Bordo ela nau D. João V.Z:, ~í véla, 15 
de agosto de 1828. =11en1·iqt6e dct Fonsew Smtsc6 P1·ego> vice-almirante comman
clante ela esqnaclm. - Ill. mo sr. Cosme Damião da Cunha Ficlié, brigacleit•o gover
nador da ilha de Porto Santo i . 

P. S . - Lembro os arraes Calixto, Pedro e José Escorcia, np caso ele se acha
rem n' essa ilha. 

· O:flicio 

(N.0 4) 

111.m~ e ex.mo sr. - Permitta-me v. ex.a aproveite esta occasião p::L!'a certificar 
a v. ex. a minha muito respeitosa obediencia ás determinações que v . ex.a for ser
vido dirigir-me a bem elo real serviço de el-rei nosso senhor, o senhor D. Mi
guel I, e que lhe dirija os dois officios juntos1 que a camara d'esta ilha e reve
rendo vigario ela igreja matriz da mesma dirigem ao mesmo real senhor. 

Deus guarde a v. ex.a muitos annos. Quartel governador ele Porto Santo, 
19 ele agosto ele 1828.-m.mo e ex.mo sr. José Antonio ele Oliveira Leite ele Bar
ros . = Cosme Damião da Ctmha Fidié> coronel graduado em brigadeiro e gover
nador. 

Felicitações a qu•) se refexoe o officio supra 

1." 

Senhor: -A camara da ilha de Porto Santo1 tomando juntamente grande parte 
no gmnde jubilo e contentamento que reinou em seus habitantes no memoravel 
dia 17 ele agosto, em que vossa magestacle foi aqui acclamaclo por muito alto e 
muito poderoso rei e senhor nosso1 é por isso mesmo que dirige suas r espeitosas 
felicitações aos reaes pés ele vossa magestacle1 e lhe protesta seu pnro amor e :fide
lidade . 

Deus _guarde por dilatados annos a preciosa vida e sac1cle ele vossa m.ages 
tacle. 

P01:to Santo, 10 de agosto ele 1828 2. - De vossa real magestacle seus mais 
:fieis vassallos. =O juiz orclinario, Mamtel ele Vasconcellos Palest,·ello Alencastro = 
Vereadores, F1-cmcisco Antonio Alencast1·e = Luiz Mendes Esco1·cio = P1·ancisco de 
Omellas e B1"ito = Nicolatt Antonio Tello. 

2." 

Senhor: -A collegiacla de Nossa Senhora ela Piedade da ilha de Porto Sant01 

uninclo a sua voz á dos vercladeiros e legítimos poi:tugc1ezes1 e querendo dar pu
blicas clemonstrações elo grande jubilo que sentiu no memoravel dia 17 ele agosto, 
em que vossa magestacle foi proclamado n'esta ilha soberano ela nação, com cle
cisiva satisfação ele seus habitantes, não só felicita a vossa magestade por lhe 
constar ele certo que está collocaclo sobre o throno ele seus augustos maiores, mas 
repete e protesta de novo conservar-se nos mesmos principias d'aquella firme 
adbesão qu,e caraderisa o nome dos bons e leaes portuguezes·, e espera que o céu, 
prolongando largos annos vossa magestaele sobre o throno lusitano, possa consurn
mar a felicidade ela nação portugueza1 ele quem j á faz as delicias. 

Deus guarde a vossa magestacle . Porto Santo, 18 ele agosto ele 1828 . =Ma
nuel de Vasconcellos Fm·1·eim; vigario =lte1·menegildo Joaq·tdrn de F1·eitas> cura 
beneficiado= Ch1·istouão Coelho ele Men ezes> beneficiado = Caetcmo Fe1·1·eim Jcw~ 
clim> beneficiado =José Ped?·o Palest?·ello, beneficiado. 

1 O mesmo militar authentica-a com a sua assignatura. 
2 Copiada fielm ente do fl.utographo. Note·se que a dat11 6 anterior á elo ~eto de aeclamação 

~~~! . 



209 

Relato rio 

Se~hor: -Ante-hontc~ dirigi a vossa magestadc mmt participação de que re
metto melusa uma segunda via. Agora, senhor, no meio elos preparativos ele gtter
d~' com o inimigo em frente das baterias da cidade, pouco posso acrescentar. Só 

!go a. vossa magcstade que eu, as tropas elo meu commando e os habitantes 
desta 1lha estamos firmes na tenção ou de r epellir os inimigos ou de ficar sepul-
tados nas cinzas da cidade. · 

Hoj e, senhor, o es1Jirito publico redobrou aqui com a chegada do paquete in
glezi que nos trouxe nove officiaes portuguezes, r esolvidos a morrer comnosco, 
s~ccorros pecuniarios e a noticia que me dá o visconde de Itabayana ela proxima 
vmcla ela fragata brazileira l zabel, com armas, munições de guerra e dinheiro, d~ 
que tnc~o o visconde ele Itabayana, por esc1•ipto, e o monsenhor Vidigal, vocal
mente, mformarão sem duvida a vossa magestacle. 

~or falta ele tempo não disse a vossa magestade ante-hontem, 18 do corrente, 
cons_1deraudo a falta que tinha de officiaes, a necessidade ele remunerar serviços j á 
praticados e a injustiça praticada ha perto de um armo pelo governo de Lisboa 
~m _não confirmar a proposta dos officiaes cl'esta ilha para os postos que lhes eram 
c ev1dos, tomei sobre mim promovyl-os, e, confiando na approvação e confirmação 
~ vossa magestacle, os fiz logo entrar no e~ercicio elos seus postos, mandando-

os passar patentes de commissão até que obtenham as ele vossa magestacle . 
. Es~ participação será entregue· a vossa magestacle pelo benemerito e digno 

pnmeu·o tenente elo . real corpo ele engenheiros Luiz da Silva l\1ousinho ele Albu~ 
querque, o qual vindo de Inglater ra no sobredito paquete, em commissão para 
vossa magestacle, demora-se aqui vinte e quatro horas, e poderá informar vocal~ 
mente a vosRa magestacle elo estado physico e moral em qn\3 achou esta ilha. 

O céu conserve os preciosos dias de vossa magestacle, •como todos nós os bons 
portuguezes havemos mister e muito desejâmos. 
e F~r:,chal, 20 de agosto de 1828. =José Lt~cio Tmuassos Valdez, gove:rna.do1• 

cap1tao general da ilha ela Jl.'ladeira.. -

Portaria 

~enclo necessario quanto antes proceder ás obr•as de fortificação, de que ainda 
pre~rsam muitas fortalezas e baterias cl'esta cidade, para as quaes não havia até 
aqu1 meios ; e tendo a Providencia trazido a esta ilha officiaes ele linha de maneira 
que _se possam empregar os officiaes scientificos nos objectos ele que ha tanta ne
~.essldacle : determino que o major do real corpo ele engenheiro s, J eronymo lVIar-
Ins Salgado, venha dirigir as ditas obras, dando-o por dispensado elo logar ele 

cornmanclante elas forças ela costa de leste, ele que tem dado a conta que era ele 
esperar ela sua intelliaenoia e honrados sentimentos. 

· Palacio elo gover~o, 20 de agosto de 1828 . =José Luc1:o Tmvassos Valclez. 

Por-taria 

S Attendenclo á capaciclaclc e· r econhecido merecimento do tenente coronel João 
J ch"-'alback, e á necessidade ele empregar o major do r eal corpo ele engenheiros, 
mer:onymo ~artius Salgado, na clirecção ele differentes obras de fortificação, no· 

elo o refenclo tenente coronel commandante elas fortalezas ela costa ele leste. 
Palacio elo governo, 20 ele agosto ele 1823. = J osé Lt~cio T1·avassos Valdez. 

Por-taria 

M Attenclenclo ao zêlo e prestimo com que se tem havido o capitão ele ar tilheria 
fo ~nuel Joaquim lVIoniz, e á. necessidade q~1e ha de um ~ommandante local dos 

rtes de Santa Cruz, o nomew para o tefendo logar, r:lebaixo ela& ordens do com
rnanelaute elas forças ela costa de leste. 

Palacio do governo, 20 de agosto ele "1828. = J osé b~cio Tmvassos Valdez. 
14 
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Accordão 

Em os 22 do mcz de agosto de J 828, congregado o ill. mo e rev. mo cabido ao 
som de campa ü<.ngida, na fói·ma elo seu antigo e louvavel costume, presidindo o 
ill.ruo e rev.1110 sr . deão, e presentes os ill.mos sr s. abaixo assignados, concedeu-se 
licença para confessar aos beneficiados e economos ela igr ej a collegíacla ele Camara 
ele Lobos, por espaço ele dois mezes, findos os quaes r equererão para se determi
nar o que convier, segundo os papeis qlle ap1'esentarem; isto em cousequencia de 
uma representação elo r ev. do ·vi gari o cl' aqtlClla igreja clirigida ao ill . mo e rev .mo sr. pro
vísor, em conseque4cia de uma participação do r ev.do vigario de S . Gonçalo, rela
tivamente á fuga elo paclre Eusebio, economo em Nossa Senhora do Calhau (fregue
zia ele Santa Maria :Maior); e attenclenclo ás susp eitas que ba publicamente ele que 
elle não é affecto ao actual systema, n em ao senhor r ei D. P edro IV, o ill.mo 
sr. deão mandou em nome cl'este cabido, que o sobr edito padre se recolhesse ao 
seminarío; e participando-se a este cabido este facto, se mandou que o padre fosse 
remettielo ao Aljube, para ali estar em maior segurança. Do que se tomou este 
accordão, que todos assignaram. =O deão, J anucw'Ío Vicente Carnacho =O arce
diago, José Joaq~tim ele Olivei1·a = O conego, A ntonio José F e1'1wncles = O conego, 
F1·ancisco ele Pcmla J.lfo?·ei1·a= O conego, Thornctz Tolentino da Silva= O conego 
magistral, Sebastião Cazim.Í1·o de Vasconcellos= O conego, João ele F1·eitas P es
tana1 procnraclor. 

Offi.cio 

111."!1° e ex.mo sr. - T enho a hom·a ele participar a v. ex. a que, na conformidade 
das orclens qt1e r ecebi, tomei o commauclo ela linha de defeza a leste; e observando 
eu as posições, tomei aque1las medidas que julguei convenientes, e achando in
defezo o Porto elo Seixo, que dá transito para Santa Cruz, lVIachico e Santo Anto
nio ela Serra, fiz marchar para aquelle IJOlÜO um piquete subalterno com vinte e 
cinco homens, rendido durante a noite, a fim ele observar o inimigo no caso de 
querer tentar por ali algum desembarque. Emqnanto à ida elo capitão Mello para 
Caniço, como ali se acha um tenente coronel, sustei a sua marcha até novas ordens 
ele v . ex. a e o conservo commigo n' este ponto por assim o julgar conveniente, tendo 
feito marchar para Machico o tenente Lima, a quem clei as precisas instrucções. 
Tenho exi-gido os mappas elas cliffer entes commissões ela força cl'csta linha, e logo 
que se me entreguem levarei ao conhecimento de v. ex.3 o mappa geral, assim 
como as r equisições necessarias de polvora, armamento, materiaes e petrechos das 
baterias. T endo feito lJ.ôr em praça a arremataçrto elo fornecimento para a tropa, 
apparece arrematante que se obriga a dar a ração diaria elo IJão e etape por 140 
réis; v. ex.a se servirá dizer -me se é assim conveniente . 

Deus guarde a v . cx.a Quartel em Santa Cruz, 22 ele agosto ele 1828-
lll.mo e ex.mo sr. J osé Lucia Travassos Valdez . = João Schwalback1 tenente coro
J1el commandante ela linha de leste . 

O:flicio 

Til. mo e ex.mo sr.- 'l'enclo-se approximaclo o inimigo à bahia ele Ilfachico por 
nove horas da manhã, fiz marcha.r para a {i.·ente toda a t ropa disponível que havia 
n'este acantonamento, deixanclo ficar n'este ponto o coronel ele milícias de S. Vi· 
cente iL testa elas baterias, encarregado igualmente de fazer-me apresentar toda a 
t ropa que viesse aqui chegando; tendo ao mesmo tempo ordenado ao tenente co
ronel de milicias elo Funchal, que se achava .em Caniço, que immediatamente mar
chasse com as forças qne ali commanclava para Machico, onde receberia as minhas 
·ordens, encarregando-o ao mesmo tempo ele corumunicar a v. ex." este movi
mento. Feitas estas minhas disposições, puz-me em marcha com o capitão Meilo, e 
chegando ao sitio em que se achava estabelecido o telegrapho junto ao Porto elo 
Seixo, cl'alí observava os movimentofl elo inimigo e t elegraphicamente os comrnu
nicava a v . ex. a A esquadra inimiga, proseguinclo a sua clerrota, fez a.pproximar 
um brigue a Machico, o qual r om1Jeu o fogo a que r csponcl eram os dois fortes 
Ll'aquclla vi11a, fug i:pclo, porém, logo ao terceiro tiro toda a guarniçí'lo elo forte elo 
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Ancoradouro; pouco tempo depois tomou a -nau a posição do brigue, e pelo vivo 
~go que esta e os mais vasos ~lc guerra fazi_am,_ f~z ~alar aquellc elo fort_e ele Nossa 
L~nhora elo Amparo, que mms t~mpo havm resistido p~r se a~har al~ o_ tenen~_e 
lh1m_a; mas sendo as peças de cahbre 9 c 12 tornava~se nnposs1vel r esistir á artr-

erm da nan, que era de 18 e 36 . Entã.o vi que o desembarque era inevitavel, e 
e~ )Jreve se dispozeram as lanchas a receber a tropa, e reunindo-se junto á nau, 
c1 ah seguiram todas ao seu destino i observado que foi este movimento puz-me em 
marcha para Cruz Queimada com o fim de sustentar aquella forte posição, e eu 
me~mo me ufanava elo arrojo do inimigo, pois que ela posição que eu ía tomar lhe 
~::t.ria pagar bem caro a sua temeridade ; mas não succedeu assim, e em breve vi 
rustradas as minhas esperanças e os ardentes desqjos de v . ex.3 !! 
. ~A tl·?pa que eu havia postaclo no Porto clõ Seixo, debaixo do commanclo elo ca

pttao Br1to, em numero de perto de dttzentos homens, e a quem ordenei a marcha 
para a_frente, visto que n'aquelle ponto se não effectuava o desembarque, teve a 
~obarcha de debandar, sendo o primeiro a retirar-se o seu commanclante, e apesar 
c os meus esforços e do capitão Iviello não pude conseguir a reunião nem ao me~ 
nos de vinte homens, vericlo a todos em breves momentos n.o alto ela serra, largando 
~lguus as armas e patron'as para fugirem mais a seu sal'lo! Então man,dei o capitão 
F ello a Santa Cruz para fazer marchar com a possível breviclade as milícias do 

uuchal, cuja clemora tanto me impacientava, e eu segui o caminho da Cruz·Quei
lllada com um official ele milícias e cinco soldados., e ali encontrei o tenente L ima 
?01ll trinta e cinco homens artilheiros milicianos, mas sem officiaes, pois que estes 
~~ os havifl.m abandouaclo! tendo eu igualmente o dissabor ele ver-me desamparado 
d aquelle pequeno numero qne me acompanhava, pois que á primeira bala que · 

a nau veiu ao caminho que eu seguia, fugiram aquelles fracos sem pejo e sem 
y-ergo~1ha! O inimigo até então ainda não tinha effectuaclo o eles embarque, e por 
dso_ amcla eu conservava esperanças ele defender a posição á chegada da tropa que 
ffi1~ trazer o capitão Mello; mas qual foi a minha surpreza, quando chegado este l Cial me participa que apenas encontrára em Santa Cruz um capitão com setenta 

tl~Inens e que ordenando-lhe a prompta marcha para a frente, esta pusillan ime 
topa segtúra com o seu commandante o caminho ele seus indignos camaradas, 
s,en~o baldados toclos os esfor ços do capitão Mello para os chamar ao seu dever. 
~ Yist~ cl'est~ participação, e das fatalida~les occorr~clas , ordenei a? ~e~ente Lin;ta se 

emotasse n aquelle ponto .em observaçao ao movimento que o mumgo clepo1s elo 
~eu :lesembarque tentaria faz er, e cu marchei á r etaguarda para ver se conseguüt 
~=llnn· alguma gente ~la clis~m·s~, e o r esto . de milícias elo Fnncha~ com o seu 
l neute coronel, que amda nao tmha appareCido; e tendo-me apptoX!mftdo ao t e-
egrapho em cnja frente havia uma fragata inimiga fazendo terrível fogo sobre a 

·Ftrada, observei que vinha em marcha o capi.tão Carey com a1gumas milícias do 
; unchal, e sendo por elle informac1o do trabalho que t eve em r eunir e marchar 
~~-lU aquella gente, lhe mandei fazer alto, podendo comtndo r etmir-lhe mais· uns 
-e11U:a homens que em proximidade andavam disperso&, c com o todo, que se1:iam 
. ntao cem homens, me clispnz a marchar para a frente, mas sendo no cammho 
auormado peJo tenente Lima que o inimigo não achando opposição seguia pela 
] ruz Queimada para Santa Cruz, tendo elle tenente apenas ficado com cinco 
lomens, pois que o resto igualmente lhe havia fugido i julguei do meu dever to-
lllar um · "' 11 · "' h I · · . a pos1çao segura, por ser aque a em que entao me ac ava uma p amCie; 
~.por Jsso marchei sobre Santa Cruz, deixando um piquete ele observaçao na es
Iada. Tenho tomado todas as medicbs que julgo convenientes para defeza d' este 
~ont~; e se for obrigado a largai-o, visto que nenhuma con:fianç.:1. tenho na tropa 
:e ~ esg~·açaclamente commando, irei tomar posição para lá de Porto Novo, e com

umcarei a v. ex." o que occorrer até minha chegada áquelle ponto . 
Deus guarde a v. ex. n Quartel em Santa Cruz, ás sete horas da tai·cle,. 22 ele 

bgoj,':lto de 1828: - Ill. 1110 e ex.mo sr. J osé Lucio Travasses Valdcz.=João Schwal
ac c> tenente coronel com mandante ela costa ele leste! . 

a· ~O cobarde comportamento da tropa sob o co=ando cl'cste bravo militar (depois_vi sco~de om . ciubal), que muito se distinguiu nos campos de batalha, é confirmado por outro rntrepido 
Cla ' Francisco Xavier da Silva Pereira, mais tarde bm·ão, viseonde e conde elas Antas. 
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Officio 

IJI.mo e ex. mo sr. -Não podendo conservar-me em Santa Ornz pelo estado de 
inclísciplina c cobardia da tropa que me r estava, fui obrigado a marchar sobre 
este ponto tendo feito encravar as peças que me foi possível na r etirada .. T endo o 
commanddntc do forte do Porto Novo retirado d'ali pam este ponto uma peça de 
artilharia fiz -lhe tomar a posição conveniente, e bem assim as cluas que v . ex. a 

para aqui mandou. A tropa está a~ampada como ~melhor convem, ~oclas as m.ec:i
clas necessarias para a segurança d este ponto estao postas em prattca; a pos1çao 
é fortíssima, mas com a gente que a defende não posso contaT. O inimigo entrou 
em Santa Cruz por nove horas ela noite, tendo debandado e fugido aquelle pi
quete que eu tinha de obse1·vação, bem como a força qu e fiz postar no convento 
de S. F1·ancisco e sobre a estmda de Santa Cruz . Agora se me apresenta o major 
Xavier por ordem de V: ex . U, e fico inteirado da sua participação a r espeito da 
chegada de mais tropa, sendo bastante para defender est e ponto duzentos homens ; 
mas como o espírito que os anima é tão infame, todo o numero é nada; apesai' 
das cautelas que tenho tomado, pondo guardas sobre a estracla para evitar a de
serção, mesmo assim vão fugindo do campo aos quatro e seis. 

Deus gnm·de a v. ex. a Campo do Porto Novo, ás onze e meia da noite, 22 de 
agosto de· l828 . - - lll.mo e ex.mo sr. José Lucio Travassos Valclez.=João Sch~val
back, tenente coronel commancla.nte da costa de leste. 

Proclan'la.ção 

Habitantes da ilha da Macl eira! Preciosa porção da nação portug neza! Quando 
n immoralidacle ele alguns indivíduos procurou insinuar-se entre vós como virtude, 
pn~sencmstes com magua o roubo e profanação elos templos: a Tebelliao ele mn 
chefe traidor contra o nosso legitimo soberano o senhor D . Mignel I (hoje como 
tal r econhecido pelos tres estados do r eino) pretendia separar -vos involuntariamente 
de vossos irmãos; ameaçou-vos o punhal dos assassinos, e por commiseração mui
tos cl~ vós fostes deportados. A mascara vae caír-lhes, e desvanecendo-se a illnsão, 
com a propria experiencia conhecereis que só tem em vista ailllcinar-vos, para 
mais facilmente se apodei·arem d<:! vossas fortunas, que prometteram clefender só 
para embolsarem o fi:ucto de suas rapinas . 

H abitantes da ilha ela Madeira! D etestao esses honiens perve1·sos que vos tor
naram victimas ele seus attentados, e que perderam o caracter dos leaes portugue
zes, (pie no espaço de sete seculos têem sustentaclo a divisa da fidelidade a seus 
mona rclws, O socego será r estabelecido, e a justiça, punindo sómente os maus, 
vos conservadL ao abrig·o ele suas macbinações. T ende, pois, confiança em mim, 
que, tendo a ventura ele t et• sido nomeado p elo melhor dos r eis para o governo 
d'csta Hha, e na certeza que permanecereis firmes em r espeitar os seus inauferi
veis e incontestaveis direitos, sómente ambiciono a vossa prosperidade e segu
mnça, e em penhor ela vossa obediencia e convicção r epeti gostosos : 

Viva a nossa santa r eligião catholica apostolica romana. Viva o senhor D. Mi
guel I, rei legitimo e absoluto . Viva a imperatriz rainha nossa senhora. Vivam 
.os fi eis habitantes da ilha ela Mncleira . 

A bordo da fragata P1·inceza Real, á véla em frente ela ilha ela Madeira, 22 
de agosto de 1828. =José jJifa?·ia jJifontevro, governador e capitão general da ilha 
.da M adeÍl'a. 

ProclaJn.a«;'ão 

Soldados ! - Se acaso a seducção de u.m chefe corrompido conseguiu por algum 
tempo fazer apparecer parte ele vós como rebeldes e t raidores aos incontest aveis 
direitos do nosso legitimo soberano, o termo ela vossa illusão tem chegado. O au
gusto monarcha D. Miguel I, nosso senhor, occupando o solio ele seus predeces
sores, reconhecido já pelos tres estados do r eino, tem debcllado a hydra r evolu
cionaria, que na cidade do Porto ousou levantar seu collo, e as briosas tropas 
portuguezas, qu~ permaneceram fieis ajndaclas p ela justiça da cansa, tem aniqni-
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lado esses bandos facciosos. Os mesmos que foram illudiclos, reconhecendo seu 
en:o e detestando os criminosos monstros da rebellião, se têem apresentado e re
nmclo ás bandeiras realistas . 

Soldados! Imitae o seu exemplo. Os traidores que procmaram seduzir-vos 
desapparecerão de entre vós, e recordando-nos que o nosso amado soberano só
~ent_e quer a vossa ventura e fe licidade, abanclonae os vis auc"tores do crime, e 
reumnclo-vos aos corpos leaes que já têem desembarcado, offerecei uma nova 
prova ela vossa obecliencia, disciplina e fidelidade, fazendo resoar esta verdadeira 
e fin~e acclarnação: 
. Vtva ~ nossa santa religião catholica apostolica romana. Viva o senhor D. lVIi

g~rel I, rm legitimo e absoluto . Viva a imperatriz rainha ríossa senhora. Viva a 
"hopa fiel ela guarnição da ilha ela lVIacleira. · 
d A borcl0 da fragata P1·inceza Real) á véla em frente da ilha ela Madeira, 22 

d
e agost? de 1828. = José Ma?·ict ll!fontei?·o) governaclor e capitão general da ilha 
a Maderra. · 

Oflicio 

V Ó'S me fazeis saber, sr. commanelante, pela vossa carta ele 22 do con·ente, 
que o governador da ilha ela lVIadeira vos informá1;a que um navio ela esq1aadra do 
meu cotnmanelo se havia approximaclo hontem ele Porto Novo com bandeira por
tugneza, que as baterias de terra lhe háviam feito fogo, que o navio havia virado 
no mar, e cle})OÍs voltado com bandeira ingleza. Devo affirmar-vos, sr. comman
~int~ , quu. tal asserção é uma im1?ostura com que aquelle govern~cl01· vos quer 

1:blcln·, lJOls que nenhum elos navws do meu commando fez movimento algum 
80 re o ponto indicado. 
b .· Em9.uanto á consideração devida á propriedade ele subditos de sua magestacle 

1\tannrc.:"t, vós tendes tido cl'ella um recente exemplo que ha ele ser sempre se
gt.nclo pelos generaes de sua magestacle fidelíssima,, fieis executores de suas reaes 
ordens . 

Acceitae, sr. commanclante, os protestos da minha particular estimação . 
. · A bordo da nau D. João VI~ surta em Machico, 22 ele agosto ele 1828. = 1Ien
Aqllz~e ela Fonseca So·usa P1·ego) vice-almirante. - Sr. commanclante da fragata 

~gatm·. · 

Officio 

Ill. mo e ex.mo sr. -Tenho a honra ele participar a v . ex. a que, em cumpri
~e~to ela ordem que ele v . ex. a recebi em Porto Novo á meia noite passada, mar-
h~1 a tomar o commanclo d'este ponto, ao qual che-guei ás quatro horas ela ma

nha: a posição é fortíssima, e com trezentos homens e duas peças de artilheria 
que a guarnecem, tenho toda a certeza ele clefenclel-o, se os soldados não r epu
gnarem bater-se, como hontem fiz eram os do tenente coronel Schwalback. 
J Deus guarde a v . ex.a Camacha, 23 de agosto ele 1828 . -Ill.mo e ex.mo sr. 

osé Lucio Travasses Valdez. = F1·ancisco Xavie1· Cf,a Silva Pe1·eint) major de ca-
çadores. -

O:ffi.cio 

Ill. mo e ex. mo sr. - Depois que informei h ontem á noite a v . ex> n'este acam
pa.rne~to elos movimentos elos rebeldes, ela posição que julguei conveniente tomar, 
âomo Já havia participado no meu officio ele hontem, puz em pratica a ordem que 

e vh. e:x .a recebi para fazer marchar o major Xavier e capitão Mello para a Ca- . 
lUa~ a, com parte ele milicias elo Funchal, e mandando fazer a descoberta pelo 
capitão Carey com quarenta homens tive o dissabor ele ver que esta gente clesarri
~~rhu aquel!e capitão logo que subiu a montanha, apenas avistou o inimigo que 
t 

1~ a ~avançando, ele maneira que o capitão Carey chegou só ao campo sem poder 
1~\mao em si!;nilhantes soldados. O ini~nigo, não achancl_o resistencia, avanço:1 e 

g que nos VJ.U fez foo·o ele mosquetena ao qual por mmha ordem responderam 
as elu b . o ' N lh :D as atenas que eu havia estabelecido no alto da montanha, e porque nao es 
asse possível avançar por este lado, divergiu sobre a sua direita como quem qLle-
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ria tornear o acampamento, fiz continuar o fogo á vista d'aquelle movimenta, e 
então o inimigo ce retirou, encobrindo-se com as alturas. Esta é a posição em 
que actualmente me acho, e do que houver por diante darei parte, lembra,ndo a 
v . ex.a qúe ainda não chegaram os sessenta voluntarios que ficou de mandar-me, 
senclo a força que tenho ~ís minhas ordens apenas cento e cincoenta homens. 

Deus guarde a v . ex.a Campo elo Porto Novo, 23 de ago~to, pelas sete horas 
ela manhã. -Ill.mo e ex.mo sr . José Lucio Travassos Valclez. = João Schwalbaclc; 
tenente coronel da linha elo leste . 

Officio 

Ill. 010 e cx.010 sr.-Tendo sido atacado o ponto elo Por to Novo pelas tropas 
ele Por tugasl, e julgando que pt·uclentemente ellas não virão sobre este, destaquei 
cento e cincoenta homens para a minha direita, a fim ele apoiar o tenente coronel 
Schwalback, na força do qt1al observo confusão, e que a maior parte se retira na 
clirecção da ciclade pela estrada ela beira-mar. 

~iando com este o lente J ervis, para me inteirar elas orclens que v . ex. a me 
env1ar. 

Deus guarde a v. ex. a Camac1a, 23 ele agosto ele 1828. -IlVno e ex.100 sr. José 
Lncio Travassos V aldez. = Fmncisco Xctvie1· da Silva Pe1'eim, major de caça
dores. 

Bilhe-te 

Meu general: -As 01:clens de v. ex. a fomm executadas; não partiu o obttz e 
peça ele campanha pelo caminho elo meio, porém vae um obuz para o Porto Novo 
a entregar ao major Figneiroa, assim como bolacha, bacalhau e vinho. Pal'a o 
Palheiro eu já tinha mandado. Tudo fica em socego; o reg·imento ela C~heta está 
na cidade, menos duas companhias que se estenclem pela praia até o Engenho, e 
uma pequena guarda em Camara de Lobos . -:-De v. ex. a suhclito.=F?·ancisco Ma
mbel Pat1·qne-' coronel. 

Bilhe-te 

Meu geuerall ~Tudo está em socego aqui; estão guarnecidas as pontas elas 
entradas ela cidade; no meu quartel restam tmicamente setenta homens ele fuzil, 
e as 1•ecrntas sem arma~;; o regimento ele milícias ela Calheta não chegou; man
dei segqncla ordem chamal-o. - De v. ex. a subclito. = F1·ancisco ll!fanuel Pat?"one~ 
coronel, 

Bilh.e-tc 

Meu general: - Tudo na maior ordem possi vel ; isto mesmo acabo ele mandar 
dizer á ex.ma sr. a D. Jeronyma, que acaba de mandar um portador. Esteja des
cansado respeito á cidade, porque c~t se têem tomado todas as medidas e com 
muito socego; pelo interior ohegam as vedetas que ma:nclei e tudo está na maior 
ordem possível. O commanclarite Patrone pede que v . ex." lhe mancle o santo. -
Sou de v . ex.a= Couto . . 

Officio 

DL mos srs. elo senado da camara : - Achando-se felizmente 'a cidade occupada 
pelas, tropas fieis, previno a v . s. as ele que muito provavelmente o ex. mo sr. go
vernac~m: e capitão general nomeado para o govern,o ela ilha não tarclasrà a desem
barcar, ao qual v . s. as deverão logo apresentar-se, como é costtnne. 

'l1ambem previno a v. s.as de que o major de brigacla ela expedição tem ordem 
de lhes dar todo o auxilio ele que precisarem para segurança dos edificios pnbli
cos, e para evitar qualquer excesso que possa offencler os habitantes paciíicos. 

Remetto a v . s. as as proclamações inclusas, para as mandarem a:ffixar nos Joga
res publicos, e os tres assentos dos estados, para saberem e fazerem constar qual 

. foi a decisão ela jtmta elos referidos estados . . 
Deus guarde a v. s.as Flmchal, 23 de agosto ele 1828. - In.mos srs . elo senaclo 

ela ~amawt . = José Antonio de Azevedo Lemos) coronel commanclante ela expedição . 
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Procla1nação 

lVIadeirenses: ---: Não obstante estar persu~clido que quanto tenho feito até este 
momento tem sido o completo desempenho elos meus cleveres, comtudo, prevenclo 
que a minha presença póde ser' adversa ao bem estar da ilha nas presentes cir
cumstancias ele uma .força inimiga que está a ponto ele invadir a bella cidade elo 
l!\mchal, visto que, apesar ele todos os meus esforços e ela promessa elas tropas 
ílue protestaram cumprir as min~as ordens, tenho visto grande diminuição da sua 
orça munerica e clesamparados todos os meios necessarios para a clefensa, ou por 

falta ele pratica ou, emfim, por desgraças que não posso descrever nem con.vem : 
faço-vos sciente que me retil·o ele entre vós, recômmenclanclo-vos todo o. socego e 
Inocle:·ação, e que immediatamente a camara ela cidade e commanclantes de corpos 
de pr1meixa, segunda e tereeil·a linha tratem ele buscar os meios ele conseguir que 
as tr?pas invasoras entrem como amigas e respeitem vossas casas e clil·eitos, póis 
que .Já tencles Clunpriclo o que vos mancbva quem vos tinha sido dado por vosso 
governador e capitão general. ,. 

~alacio elo governo, 23 ele agosto ele 1828, ás duas horas e meia ela tarde.= 
Jose Lucio T1·avassos Valdez, governador e capitão general ela ill1a da Madeira. 

Officio 

Sr. commanclante ela fragata Alligato?': - Constando-me que a bordo ela fra
gata elo vosso commanclo se acham refugiados o traidor ex-govemaclor V alclez e 
seus cumplices depois ele haverem roubado e metticlo a bordo da fi·agata Alligctto1· 
08 thesouros ele sua magestacle ficlelissima, é elo meu dever lembrm·-vos que tal 
P.roc_eclilnento é expressamente contrario ao reconhecido direito elas nações, e of- . 
f~nSIYO aos tratados ela alliança e amisacle que por tantos seculos prendem as na
çoe~ britannica e portugueza. Sua magestacle britannica estranhará tão horrível pro
cedimento, e eu desde já yos protesto contra tão horrível attentaclo, reclamando-vos 
ao mesmo tempo a prompta entrega elos traidores e ladrões que têem feito a cles
gra~a ele Portug-al. Pensae, sr. commanclante, na indecencia ele tal procedimento, 
e nao mancheis o vosso caracter prestando a vossa protecção a um bando ele per- . 
v-ersos. Espero a vossa resposta, a fim ele decidir-me em um neg·ocio de tanta im
portancia. 

Entretanto acceitae, sr. commanclante, os protestos ela minha consideração. 
d Bordo ela nau D . João VI, á vél~ elefi·onte ela cidade elo Flmchal, 23 ele agosto 

Ael ~828. = Hen1·iqzw da Ji'onseca Sottsa P1·ego. =Sr. commanclante da fragata 
4 l~gctto1·. _ 

Oflicio 

Sr. commanclante ela fi·agata Alligato1·: - ·Com grande prazer recebi a vossa 
carta na data ele hoje. Eu já tinha sido informado elo estado ela Madeixa, e elevo 
confessar. YOS que a noticia não me smprehencleu, pois que é a pratica elos per
;ersos ultimarrem sempre as~im suas odiosas conspil·ações . Ha pou~os momen-

08.' sr. commandante, que tlve a honra de vos escrever sobre um mteressante 
~bJecto, e tal conceito faço ele vosso caracter, que conto annuil·eis ás minhas jus
as pretensões, se ellas são fundadas, como me a:ffirroam. Ámanhã tenciono dar 
~lncl~ no porto do Funchal, e espero ter o gosto ele vos conhecer pessoalmente. 
intretanto, sr. commanclante, acceitae os protestos ela minha alta consiqeração. 

d Bordo da nau D. João V.Z:, á véla clefi·onte da cidade elo Funcha.l, 23 ele agosto 
de 1828.= Hen1·ique da Fonseca So~tsa P1·ego, vice-almil·ante. - Sr. commanclante 
a fragata Alligato1·. · 

Circular 

l Q.uartel general do Flmchal, 24 ele agosto ele 1828. - S. ex.a o sr. governa
dor e capitão general ordena a todos os srs . capitães mores, e mais auctoriclades 
:ruas or~enanças ele todos os clistrictos el'esta ilha, conservem a boa ordem nos mes-

as, ~ao CO!.!Santmelo atacar casa alguma, nem prender pessoa nenhuma por mo-
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tivos políticos sem posttl\ra ordem ele s . ex. a, e pelos ministros c desembargadores 
despachados presentemente por el-r<:J Í o senhor D . Miguel I, mas sim poderrl,o de
nunciax ~ís a.uctm·icbdes as pessoas legalmente criminosas. = José Pedr·o ele Vas 
concellos, ajudante de ordens. 

Oflicio 

Br. commanclante da fragata Alligator· : - O ex-governador da. Madeira, que· 
vós descnlpaes com elegantes paradoxos no vosso o:ffi.cio datado ele hontem, não 
póclc ser considerado senão como um rebelde, e como tal não tem direito á P:ro
t(')cção ele n enhum governo. O ex-governador Valclez desobedeceu e rebellou-se 
contra o .senhor D . Miguel I, ainda principe r egente e antes mesmo ela sua accla
ma.ção pelos tres estados do r eino, a ponto ele não querer reconhecer o successor 
que lhe foi nomeado pelo mesmo augusto senhOT, ordenando ao commandante da 
fi·agata que o conduzia, que se afastasse das aguas d'esta ilha. O ex-g·overnadol' 
Valdez fez mais, incluziu os povos á rebellião, fez e aboliu leis, poz tributos e em
fim o.brou como poderia obrar um bachá levantado; n'estes termos, não me pare
cenelJ aelmissiveis as vossas reflexões, insto, como devo, pela entrega ele um réu 
de alta traição, e cas.o inesperado que vós vos não presteis á minha justa requi
sição, protesto contra o vosso arbitrario procedimento, e vós sereis responsavcl ao 
vosso governo por todas as consequen,cias que possam sobrevir. 

Acceitae, sr. commandarite, os protestos cb mi:Jllift mais alta consicleraçfio. 
Bordo da nau D. João V.Z:, surta em fi·ente elo Ftmchal, 24 ele agosto ele 

1828. =Henr·iq~te dct Fonseca So~tsa Prego, vice-almirante.- Sr. commanclante ela 
fi'agata, Alli,qcttO?'. 

Na mesma data em que o novo governador clesembar~~va na cidade do Fu!]
ehal, o marquez ele Palmella escrevia ele Londres para 'rravassos Valclez o se· 
guinte 

Officio 

lll. mo e ex. mo sr. -A proveito a partida da frag~l.ta Galatéa para asseverar a 
v . ex.a que as requisições de armas, petrechos, etc., que faz nas relações inclu
sas no <:rfficio que a ~3 ele julho clirigiu ao sr . visconde ele Itabayana, se :ficam 
aprom1Jtando com a possível celeridade para serem expedidos por um navio que, 
ele accordo com o mesmo sr. visconde, tenciono fretar para esse fim . 

Tambem espero poder enviar dentro ele alguns dias para cooperarem na cle
feza cl'essa ilha tuna parte elos bravos militares, officiaes e soldados que se abri· 
ram caminho até H espanha com as armas na mão, e vem agora chrganclo a este 
paiz, onde procurarei organisal-os elo melhor modo que for possível. 

A fragata brazileira Izabel saíu ele Falmouth, segundo me consta, no dia 21 
elo corrente, e Deus permitta que ella chegue com brevichele a essa ilha, a :fim ele 
subministrar a v . ex. a os auxílios que leva á sua disposição. 

Escuso manifestar a v . ex .a com quanta satisfação li a expressão elos briosos 
sentimentos que se contém no seu ultimo o:filicio, e a esperança que tenho ele que, 
mediante o seu valor e a lealdade elos habitantes cl'essa ilha, v. ex. a conseguirá 
pol-a em estado ele clefeza e repellir a agg'ressão elos rebeldes que intentam rou
bar essa preciosa· possessão a sua magestacle o senhor D . Pedro IV. Fico, pois, 
cheio ele ançiedacle na expectativa das primeiras noticias cl'essa ilha depois ela appa~ 
rição elas ~mbarcações de guerra, que supponho haverem saído ele L isboa par·a ahi. · 

Foram balcbclos os esforços que :fiz .para impedir, ou ao menos retardar, o re
conhecimento, pela parte cl'este governo, elo bloqueio elo J!unchal. l)eus permitta 
que este precipitado reconhecimento não produza nos animos elos negociantes 
cl 'essa ilha um desalento fatal. Lisonjeio-me, comtuclo, ele que não -se hav.enclo 
reconhecido o bloqueio,· nem ann~mciaclo pm:a os outros pontos ele desembarque 
que ha n'e~sa ilha, poderá o seu commercio continuar,. usando-se sómente ela pre
caução necessaria para não violar litteralmente o bloqueio . , 

Deus g uarde a v . ex.a Lonch·cs, 23 ele agostq ele 1828. -In.mo e ex.mo sr. Jose 
Lucio 'l'ravassos Valclcz. = Mcwc;.uez ele Palmcllct. 
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* 
. Sob o titulo de R elação elos successos qtte tivemm logd?' nct ent?·aelct elas t?'OJ)as 
~le StGa rnagestacle fidelissima o senho?· D. JJ!ligttel I na ilhct dct Madeim, publicou-se 
sem demora uma folha avulsa, ptofus,g,mente dist l'ibuida, cuj o teor é como segue : 

«Tendo-se approximado pelas onze horas ela manhã elo dia 22 elo corrente ao 
)o~·to cl? Machico a esquadra composta ele uma nau, duas. fra&·atas, cl~1as corvetas, 
c 01S bngues e cluas charruas, rompeu o fogo pelo mew cha o bngue Infante f" Sebastião contra o forte que defendia o Banco esquerdo do dito porto, por ser 
c esafiaclo pelos tiros do mesmo forte, cujo fogo foi immecliatamente seguiclo com 
t?cl:,t a vivacidade no espaço de tres horas pela nau, que ftmcleando na melhor po
S!Çao e a meio tiro ele canhrio, não só fez calar perfeitamente as clefezas ele frente 
? flancos, mas poz em precipitada fuo·a as suas guaJ:nições e povos vizinhos, que 
Jcmtos á tropa occuparam todas as altlU'as, cl'oncle foram igualmente dispersados 
pelo fogo ela mesma nau; dando logm· a desembarcarem sem a menor resistencia, 
e com t~cla a commoc1iclac1e a tropa ele caçaclores, infanteria, artilheria e artífices 
engenheu·os, que marchando sobre a bahia ele Santa Cruz, foi esta igualmente 
a~auclonacla pelos rebeldes que a defendiam; no dia scgtunte foi atacada a posi
ç~l denominada Porto Novo, aonde o rebelde Valclez, com grossa a.rtilheria ser
~lc a pelos facciosos que ali havia ajtmtaclo, pretendia determinar a lucta a favor 
i!hs machinações com que provocou a desordem e inquietação elos habitantes cl 'esta 

a i porém, vendo que esta posição ía sendo flanqueada pel::is bravas tJ·opas que 
para este fim se desdobravam, perdeu ele todo o accorclo; e não achando mais elo 
que a sua perversidade, elo meio ela explosão ele um caixão ele mtmições que jtmto 
~os rebeldes se inflammou, fugiram precipitadamente, levando comsigo o terror e a 

esordem, que se augmentou consideravelmente em toda a cidade com a vista ele 
l)arte da esquaclra que se approx.imava ao porto elo Ftmchal, elo qual :fizei·am clis
~a~·ar toda a artilheria que o g·uarnecia tão hrmultuariamente, que custou a clistin
gttu· . que eram salvas ; sendo preciso que algumas barquetas emba.ncleiradas an
~unclassem que o rebelde Valclez com alguns olli.ciaes se haviam refugiadó a bordo 
c a corveta ele guerra ingleza Alligato?· e que os habitantes cl'esta ilha, liVTes elos 
seus crucis oppressores estavam na maior effervescencia ele alegria, acclamanclo 
~s~~ont~neamente .a sua magestacle :fidelíssima o senhor D. Miguel I; os regos~j os 
~tam l1llmensos, e trma geral illtrminação esclareceu toda a ciclacle e montanhas 
~~cumvizinhas . No dia seguinte desembarcou o novo governador e capitão gene-
1.a entJ·e as salvas do costume; o socego e ordem publica foi immecliata.mente 
restabelecido, o que é mui proprio ele vassallos tão fieis e benemeritos, que só
lllente _Podiam ser arrastados pela ambição elo per:ficlo Valclez. 

« Ü1clacle elo Funchal, 25 ele agosto de 1828. » 
Os promenores constam elas participações officiaes abaixo tra.nscriptas. 

Officio 

i IU.mo e ex.mo sr.-É elo meu dever participar a v. ex.a que acabámos agora 
c e. ancorar n'esta ilha com uma viagem feliz, que, podendo acabar em seis dias, 
v-en;. a chegar a quinze pela resistencia que encontJ·á.mos ela parte ele V alclez, que 
no cua 16 respondeu pelo pa.rlamentario mandado pelo vice-almirante ela esquaclra, 
J~e se defenderia porfiadamente . Este acontecimento inesperado nos obrigou a ir 
. mandar algum outro porto em que a tropa poclcsse desembarcar com o menor 

~l~co ~e ;mar e fogo, buscando ao mesmo tempo apprehencler alguns baJ:cos, que 
s ram .1ncltspensaveis para o desembarque e para por informação elos homens ela 
· lta tnp:tlação experientes cl' estes mares se li· demandar o local mais proprio para 
conseguu·-se este objecto, ele que dependia toda a ventura ela expedição. 
cha Com effeito,, á custa de ~rabalho se .pôde obter ~hegar a . u~ pequeno porto 
na m:clo MachiCo, 5 leguas . cl!Stante. ela Cidade, operaçao que fo1 feita com o prumo 
1 ~ao e executada com o melhor acerto e felicidade, tendo-se levado a nau a trm 
~ca on~le talvez não t enham ancorado navios pequenos, e fomos a~i recebi~os com 

t . gnus tu·os elos fortes que o defendiam e lhe respondemos com ma1s ele quinhentos 
1ros c1 · ' c1 _ 1 fi'.( · ~· a nau c mais alguns ele outras embarcações, e t<w urma que a guarmçao 



218 

não só fo i ob~·igada a aband6nar as fortificações, mftS até mesmo outms. posições 
em que se· pretencleram collocar. 

ConseguimüfJ assim lançar a nossa tropa em terra, sem que um soldado tivesse 
o menor incommodo, assim como o n~io teve a nau, apesar de lhe chegarem tres 
balas, que vieram ao costa(lo e lhe cleixou leves vestígios, e apenas o brigue I-nfante 
D . B_ebastião teve do fogo uma pequena avaria. 

Eu não estava disposto a assistir a tun combate naval, porém assim mesmo é 
tão grande o meu horror ao mar, que na presença d'elle foi o meu susto incom
paravelmente menor ·elo que o que havia ~offriclo dois dias ele grande vento, ainda 
que sem tormenta : a tudo obriga o amor e respeito que merece o nosso adorado 
soberano, a quem rogo a v . ex." q neira por mim beijar a mão pela gloria das armas 
portuguezas, e tambem exige a minha gratidão para com v . ex.a pela confiança 
que fez de mim. 

Não posso deixar em silencio o bom serviço dos o:fficiaes de marinha cl' esta 
nau,' que vi desempenhar com desvelo e e:fficaz clesejo o projecto bem di.J:i.giclo 
pelo vice-almirante e commandantes da mesma esc1uadra, e são dignos de louvor. 
Desembarcada a tropa, passo o mais clifficil e perigoso e de que clepen.dia a fortuna 
ela acção, tudo o mais fo i ele uma velocidade profligiosa, porque em vinte e quatro 
h.oras, vendo os povos ou antes V aldez o exercito proximo e a expedição em fi·ente 
no mar, se embarcou precipitaclamen.te em uma corveta ele guerra ingloza, a cujo 
comman.clante inutilmente o vice-almirante o:fficiou para lhe ser entregue, e o povo, 
livre cl'aquelle ti'aiclor, acclamou sua magestacle, dando-nos a saber com grancles 
salvas das fortalezas e differentes .emissarios. A ca'usa é tambem de Deus, e não 
podia deixar de ser bem succeclida; a experien.cia nos tem c1esen.g·anac1o d'esta 
verclade. Pretendo desembarcar ámanhã, estando prompta a nossa aposentadoria, e 
começaremos nossos traba.lhos logo que con.venha prudentemente, e desejarei saber 
clirigil-os com acerto e conforme os fieis clesejos que me animam no serviço ele 
sua magestacle o senhor D. Miguel. Permitta-me v. ·ex. a agora a liberdade de fallm· 
a nosso respeito, sobre que só tenho a pedir as disposições para a minha commocla 
e segm·a retirada logo que conclua a minha clil ig·encia. 

Desejo a v . ex. a ' a melhor saucle, e que queira acceitar os mais respeitosos 
comprimen.tos do meu companheiro, que por não roubar o tempo não escreve a 
v. ex.", e os [protestos ele obediencia e respeito com que sou-De v. ex.", ill. 1110 

e ex. mo sr. Luiz de Paula Furtado ele Castro elo Rio ele Mendonça, obediente ser-
vo . = F1·ancisco Antonio Macie l JJ!Iontei1·o t. · 

Accorcl~to 

Em os 25 dias do mez de agosto ele 1828, congregado o ill. 1110 e rev. 1110 cabicl_o 
ao som ele campa tangida, na fórma do seu antigo e louvavel cost1.m1e, e presl
dindo o ill. 1110 e rev.mo arcecliago e os rev.dos capitulares abaixo assignaclos, deter
minou-se que se o:fficiasse ao escrivão da camara para mandar uma circular a tocl~s 
os parochos cl'este bispado para darem na collecta da missa o nome elo nosso l.egl
timo rei o senhor D . Miguel I. Outrosim se accordou que para darmos uma satis
fação a todo o bispado ela offensa que se fez as. ex.a rev.'"a, removendo dos seus 
logares muitos ecclesiasticos. que não eram ela facção, no que não teve parte a 
parte sã d' este cabido adherente a sua magestade o senhor D. lVIig·uel I, mas sil)l 
os inimigos do me)3mo augusto senhor, que presentemente se acham fugidos, como 
é publico, tendo todos sido chamados para esta sessão · extraordinaria, que o 
escrivão clà· camara fizesse aviso a todos os ecclesiasticos que foram removidos 
elos lagares em que s. ex.a os deixou para que se apresentem n.os seus logares 
immediatamente. 

Outrosim protestâmos contra todos os accordãos que se acham lavraclos até 
hoje, desde o dia 25 ele junho inclusive, por conterem materias traçadas fóra elo 
cabido, e sermos vencidos a votos e ameaças aterradoras. 

Finalmente se accordou que o escrivão ela camara, na mesma circular ela col-
. 1 Este officío não tem data, como verificimos no proprio autographo, mas presume-se sm: 

de 21 ele agosto . 
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lecta, man:de a todos os parochos que raspem, ele fórma que se não possa ler, 
essa pastoral infame que lhes foi tutimamente enviada . 

. Do que tmlo se lavrou este accorclão, que assignaram . =O arcecliago, José Joa
qtt~m ele Oliveim= O ·conego, João ele Fil'eitcts Pestctna = O conego, Ettsebio Joaquim 
~encle~) salvando o direito do que se ap1'esentar innocente na alçada = O co nego, 
'?'ancuJCo ele Pattla Mo?·ei?·a) secretario i , 

Officio 

lll.mo e e:it.1110 si·.- 'Tenho a honra ele participar a v. ex. a que no dia ·15 d:o 
corrente chegou a esquadra á ilh.a do Porto Santo, onde o commandante das forças 
~av~~s mandou a corve;a Ul'anict pa~·a saber noticias_ da ilha da Madeira, _e con-

nzu alguma embarcaçao que lá estivesse p·a.ra servn· ao desembarque, CUJa cor
veta cheg·ou no dia seguinte, conduzindo uma bai.·ca, que mandou o governador, e 
1lllla carta com uma pequena exposição do estado da defeza em que se achava a ilha . 
d No dia 17 fez-se conselho para o desembarque, a que assistiram os comma.n-
antes elas embarcações · e elos corpos ela expedição, ouvindo-se os prati.cos; e 
do~o . se julgasse Praia F ormosa, ·<?amara ele Lobos e Santa Cruz bem fortificac~os, 
ec~chu-se que se ameaçasse lVIachlCo1 e que se fizesse o desembarque no Canavw.l; 

porem como a nau fez com seus bem dirig idos fogos calar os dois fortes lateraes 
que defendem a enseada ele lVIachico, e a luneta central, que esUL ao lume d'agna, 
aproveitei a occasião para fazer saltar a expedição em terra mesmo em lVIachico, 
0 que se fez na melhor ordem possível na tarde ele 22, mandando logo uma parte 
elos caçadores com a primeira infanteria ·que pude retmir a tomar o desfiladeiro, 
que ele lVIachico conduz á ciclaclo, e quando tive um numero ele tropa sufficiente 
lllarc~ei até Santa Cruz, onde depois ele mandar fazer por caçadores e cluas com
panhias de iufanteria o reconhecimento, soube que os fortes estavam occupaclos e 
~tle havia uma poça ele artilheria sobre a estrada : então o tenente coronel Aze
~ edo, sempre concorde commigo, marchou pela parte superior para os fazer clesalo
~:r~ 0 que conseguiu, fugindo alg·uns defensores, e entregando-se outros; e como 
J osse ~uito escmo ali acampei a expecliçfio , onde acabou ele se retmir. 
F' No d1a 23 ~ís quatro horas e meia ela manhã poz-se em marcha na direoção do 

11

1
nchal por caminhos pessimos, achando uma ponte cortada sa.ínclo ele Santa Cruz, 

onc e com m~ütó custo pa,ssámos, e chegando a Porto Novo encontrámos os rebeldes 
e\grande força com tres peças no profundíssimo desfiladeiro, o qual tem grandes 
tle .. ·as, de onde fizeram muito fog·o sobre caçadores e duas companhias de infan-
eu~ L e couhecenc1o ·que só com mtuta perda se poderia levar aquella formidavel 
~0~1çao , ele cm;nbin~ção com. o. bravo tenente coronel Azereclo marchei pela direita, 
:p 1m. _ele os ataca_r pelo flanco; e com? .soubesse que elles tinham u~ obuz no 

alheuo ·elo Ferreu·o e tres peças no sltw da Camacha, lagares cont1guos, com 
llllla força de iufanteria, e que me esperavam n'aquelles desfiladeiros, julguei então 
~1 ° melhor partido era ir tomar-Ih~ as alh~tras, fic~nc1o ó tenente cor~n~l~·Aze
. . 0 . com caçadores e duas compa.nhms de mfantena em frente ela pos1çao elo 
IUllll!go. . 

Então os rebeldes, conhecenclo que íam ser cortados; comecaram a retirar com .f8 aeças ele campanha puxadas a bois, mas não obstante continuei a marcha vol-
an ° pelo caminho que elles occupavam, por onde encontrei alguns milicianos, 

{lle, ou se apresentavam ou fugiam pelos clespenhacleiros; n'esta occasião recebi 
()a. earta do tenente coronel Azereclo, clizenclo-me que se achava na .Malhada do 
a a~lço, a legua· e meia ela cidade, perguntando-me se queria que avançasse para 
sob~: acle,. ou viesse retmir-se a mim; respondi-lhe que marchasse cautelosamente 
as e a. Clclacle, oncle entrámos, fazendo occupar as fortalezas e gua:rclas, tomando 

d providencias que se jtugaram necessarias para se evitarem os roubos e clesor-
ens . te d h J / d a h . l lllan '~· n o _marc acto por IJessimos caminhos es e as q~1atro oras e me1a c a 

jtu .:a sem 1_nterrnpção até escmecer, unicamente esperando aquella força que 
g va suffic1ente reunir para combater, senclo atacado. 

tnl ~ ? bispo saín para Portugal no dia 12 de jnlho ele 1828, tendo commettido ao cabido capi
Ul c a sé ·o governo elo bispado. 
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Ainda qtle o dia foi occupado mais em marcha que em combater, devo dizer 
a v. ex. • que a conducta ela tropa não poclia ser melhor, porque a que entrou _no 
fogo mostrou r" sua bravuxa, e a que nfLO teve parte n'essa occasião, evidenciOU 
bem o seu bom espírito e enthusiasmo, entoando muitas vezes vivas ao nosso augus
tissimo rei o senhor D . Miguel I, soffrendo muita sêde e ·calor por camirihos csca-
brosissimos. · 

Não particulariso inclivicltlO algtrm por seu bom comportamento, mas mrmprirei 
esse dever depois ele terminar a minha commissão. 

O tenente coronel Azereclo não necessita os meus elogios, e só me c1.mi.pre 
dizer que d'elle tive a maio1' coadjuvação. 

A força do mando elo rebelde V alclez, alem ele ter as ordenanças todas armad~s 
de espingardas e chuços, consistia, segunclo os mappas ele linha e milícias elo el~a 
19 do corrente, cujo extracto remtltto, em sete mil trezentos cincoenta e sms 
homens. · 

Houveram mortos e feridos de parte a parte, mas não em grande mrmero, cuj o 
mappa remetterei . . 

O ex-tenente coronel ele caçadores n. 0 3, Schwalback, e ex-major Xaviei-, mn 
capitão de caçadores 6, um tenente do n .0 2 de artilheria, e mais dois officiaes 
que vieram no ultimo paquete ele Inglaterra, senclo o primeiro encarregado ela 
clefeza ao leste do Funchal, o qual foi gravemente ferido, achavam-se no campo; 
e o rebelde V alclez tambem foi por vezes visto. 

Deus g.uarde a v . ex.• Quartel na cidade do F1.mchal, 25 de agosto ele 1828.
Til. mo e ex. mo sr. conde ele Barbacena. =José A ntonio ele Azevecl_o Lemos) coronel 
commanclante ela expedição 1. 

Dlappa da força disponirel dos rebeldes, que defendiam a i lua da Madeira, referi da aos mappas 
dos corpos do dia t 9 de agosto de 18 2 8 

Designação dos corpos 

Artilberia n.0 2 do exercito de Portugal. .... . . ... . . .. • . . . . . • ... .. . . . ..... . . 
Batalhão de artilheria ele linha ......... . . .. ....... .. .. . .... . .......... .. . 
Regimento de milícias do F uncha1 ..... , ... . ..... . . . . . .. . . .. ....... .. .. . . . 
Regimento de mi lícias da Calheta ...... . .. ....... . . . . .... . .... . . ....... .. . 
Regimento de rnilic ias ele S. Vicente .. ... ... . . . ... . . ..... .• ..... .. . . . . . . . . 
Batalhão ele voluntarios de D . Pedro ...• . .•. . ... .• . .. .. . . .. •......... .. .. . 
Artilheria anxil i ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T otal. . . • • . . .. . . .... .. . . . 

Numero 
dos llomcnr. 
pre~cnLcs 

68 
841 

1:105 
1:101 
1 :141 

500 
2 :600 

7:356 

N. B. -Alem ela força acima referida estavam armados ele espingardas c chuços todas as 
ordenanças ela ilha, que se achavam unidas aos rebeldes.= Lemos, coronel. 

Offici o 

Ill. mo. e e::c .. mo. sr.-Tenho a honra de remetter a v . ex. a as copias inclusas 
dos officws clmgtdos pelo commanclante da esquacb:a ao governador da ilha de 
Porto Santo, e ex-governador d'esta ilha, bem como a resposta d'este para cabal 
conhecimento ele v . ex.a respectivo aos mesmos . ' 

Deus guarde a v. ex. a Quartel na cidade do F1.mcbal, 25 ele agosto de 1828.
Ill. mo e ex. mo sr. conde de Barbacena. 

P. S .-A proclamação que o governaclor remette a el-rei é mentirosa e só para 

1 Este officio foi publicado, com algumas lacunas, na Gazeta de Lisboa assim como outr as 
noticias concernentes á ilha da ~ladeira (em 19 e 26 de s_et~mbro) , mas ~mittem-sc aqui por 
serem baseadas sobre car tas partwulares e ele extrema par Clah clade, como o provam os. epithetos 
affrontosos que dirigem aos aclversarios. 

2 A resposta foi n'estes termos: 
triii.mo sr. -Accuso a recepção elo seu officio de 25 de agosto ultimo, em que faz o detalhe 
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desfazer ou menoscaba.r as minhas manobras. = José A ntonio de Azevedo L emos
1 

coronel commanclante da expedição. 

Copias a que se refe re o oflicio anterior 

N.• 1 

f: lli .mo e ex. mo sr. - Cumpre-me agrade~m· a v . ex. a as honras que sé digna 
azer-me na apreciavel carta que me dirigiu com data ele hontem, certificando-me 
~s l.embranças que ainda conserva de mim, as quaes muito r espeitosamente lhe 
l etnbuo. 
t Igu~l~ente lhe gratifico os impressos que com ella me remetteu, a fim ·'ele eu 
er nottem elo seu conteúdo, o qual ainda aqui era ignorado; e por isso passei a 
mand.~r se desse logo a salva que relato no officio que envio a v . ex. a n'esta mesma 
occasiao com o n . o 1. 
. . Inclusas achad~ v . ex. a as folhas que tenho obtido elo perioclico ela Macieira 
Intitulado Flo1· elo ocwno : por ellas verá v. ex. a o que tem havido relativamente ao 
·1:le m~. orc1ena lhe communique; e previno a v . ex."' ele que julgo haver toda a 
}lob~bihdacle de v. ex. a encontrar ali maior r esistencia ele que talvez espere : tanto 
na Cldacle elo Funchal como em todos os mais pontos que são susceptíveis de cles
e~barque, tudo esUt•fornecic1o ele munições e tropas de artilheria ele linha, mili
Clas e ordenanças atuiliar es . 

. A ~orça total que julgo haver serão oito mil homens, a saber : oitocentos ele 
:.rtüher~~ ele linha, dois mil. e seiscentos ele infanteria milicianos, dois mil artilhei
~ s auxilmres ou ordenanças, seiscentos elo novo batalhão ele voluntal.'ios, e o resto 

a guma populaça. 
, Na fortaleza ele Pico penso que ha morteiros e um bom sortimento ele bombas, 

e e provavel que haja o mésmo em algumas outras fortificações da cidade, e é 
quanto lhe posso fazer presente a estes respeitos . 

. Desculpe v. ex.a esta mip.ha sinceridade, e permitta-me que lhe certifique o 
~ll!to que appeteço a sua boa saucle e ser-lhe agraclavel, tanto no cumprimento 

as suas determinações, a bem do real serviço elo nosso magnanimo soberano, como 
:: tudo . o mais, e no emtanto digne-se de acceitar os meus firmes protestos ele 

conhemmento e gratidão . 

182 
Deus guarde a v. ex . a muitos annos. Ilha de Porto Santo, 16 de agosto ele 

IU "~ ·-Tenho a h.onra cl~ ser de v . ~x.a seu mais obediente subdito e obrig-aclo.-
1 :~ e ex. mo sr, VlCe-almlrante Hennque ela Fonseca Sousa Prego. = CoS?ne Da
ntao ela Czmlw Ficlié. 

N.• 2 

. t I~.mo e ex.100 sr.-Os freneticos desvar ios dos revoluciona.rios do Porto e as 
lU rigas elo marquez ele Palmella precipitaram a v . ex. a no abysmo de males lile 
ql1e se vê cercado, males que podem causar aos pacíficos habitantes cl ' esta ilha 
es~ragos taes que façam para sempre cletestavel a memoria de v . ex. a Reconheça 
pols v . ex.a seu fatal erro, e lançando-se aos pés de um monarcha generoso e 
~ompassivo, espere com confiança · os naturaes . effeitos da sua real piedade depondo 
as arma~, e annuindo aos sentimentos ele toda a nação portugLleza manifestada no , 
Ss_seuto mcluso elos tres estados elo r eino juntos em côrtes na ciclacle ele Lisboa. 
c:. poré~ v . ex. a, esquecendo-se ela hom a ela patria e ele tuclo que lhe eleve ser 
de lo, contm'uar a sustentar suas erradas e criminosas opiniões em manifesta e escan
h a.osb opposição ás orc1ens ele sua magestacle el-rei o senhor D. Miguel I, achai·-me
c~~~ em a meu pezar, na penosa situação ele ver arrazar tuna cidade nacional, e 
v lrer o sangue ele uma mesma família sempre unida por estreitos laços . Pense 
e· ex .. a .bem n'esta scena de horror, e dê-me sem demora uma r esposta exa.cta, clara 

PosltJva. · 
Deus guarde a v . ex.a muitos annos.-Borclo ela nau D . João V.Z:, á véla 

do desembar·q d ,. ~ , 'lh . . . 'd I . senh fi uc a expec,tçao n essa 1 a, com as mms Circtmstancms occorrt as; e e -re1 nosso 
•cl~ COtJ satisfeito da maneira com que se comportou a tropa debaixo do seu commando. 

Âtlt . eus gnarde a v. ex." 3 ele outubro de 1828. = Conde de Ba?·bacenu.= Para o coronel J osé 
Onto de Azevedo L emos., 
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defronte da cidade do Ftmchal, 16 de a1.rosto de 1828. · He1wiqtw da Fonseca 
Sol~sa P1·ego> vicc-almiJ:ante comma.ndanten da esquaclra.-In.mo e ex.mo sr. José 
Lucio Travassos V aldez. 

N.• 3 

ntmo . e ex.mo sr.-O que v. ex.a chama freneticos desvarios dos r evoluciona
rios do Porto e intrigas do marquez .de Palmella, são acontecimentos alheios á 
actual situação d'esta ilha, que costmnaela a obedecer aos seus legitimas re~s _cü~ 
augusta casa de Bragança, t em obedecido, e continúa a obedecer como o seu muco 
rei ao senhor D. Pecb·o IV, em quem se r eLIDem os direitos de primogenitma e ? 
r econhecimento de todos os soberanos da Europa. Firme em tão sagrados princl
pios, e animado do caracter, hom·a e firmeza formal com que sempre servi o throno, 
vou rogar a v. ex.", que, se a sua consciencia o não persuade a seguir o exemplo 
da fidelidade portugueza, continuando na obediencia ap rei, a quem outr'ora jurou · 
sel' fiel, largue com brevidade as aguas d'esta ilha, cujos habitantes, puros da 
mancha ele infidelidade, estão promptos a derramar o seu sangue em defeza dos 
inalteraveis princípios que herdaram ele seus e de nossos maiores. . 

Deus guarde a v. ex.a muitos annos. P alacio elo governo, 16 ele agosto de 
1828.-m.mo e ex.mo sr. Henrique da Fonseca Sousa Prego. = José Ll~cio T1·a
vassos Valdez> governador e capitão general ela ilha ela Madeira l.. 

O:fficio 

(N .0 1) 

Ill. mo e ex. mo sr. - Tenho a satisfação de participar a v. ex. a c1ue havendo r ece
bido no dia 24 do corrente, a bordo da fragata P'rinceza Real> o officio incluso elo 
coronel L~mos, desembarquei logo, e tomei posse elo governo d'esta ilha . . . 

O enthusiasmo do povo apinhado na praia, praças e ruas por onde me du"l&"l 
á cathedral a dar graças ao Altíssimo pelo bom successo de nossas armas, foi inch
zivel, patenteanclo seus fieis sentimentos para com sua magestade, a quem deraJJl 
muitos vivas e mui repetidos. 

O ex-governa-dor Valdez e os mais que constam ela r elação inclusa, que, seg·undo 
me consta, foram os principaes auctores ela r ebelli.ão, . est ão a bordo ela cm·veta 
ingleza Alligator> smta n' este porto, de que é capitão o honorable G. Canning. 

As operações militares que precederam o meu desembai·que, e a correspon
clencia entre o vice-almirante Prego e o commanclante da dita corve-ta sobre a 
entrega elos ditos fugitivos e effeitos que dizem que elles levaram, constaní a v . eJi.a 
p elos offieios ·ao mesmo vice-almu:ante. 

Redigi as proclamações inclusas, que enviei ao coronel L emos na occasiãü de 
seu desembarque, a fim ele concorrer quanto em mim estivesse para a pacifj.cação 
c1 \esta ilha. 

Algtms moradores da cidade se retiraram para o campo, porém já se vão reco
lhendo; comtudo, na noite elo dia 23 houve illuminação espontanea, sendo o poYO 
o que deu as salvas nos fortes, então abandonados pela tropa da t erra, e nos dias 
24, 25 e 26 continuaram por ordem minha as mesmas demonstrações, devendo no 
ultimo cl'estes dias reduzir-se a auto na camara o r econh ecimento ele submissão e 
vassallagem cl'esta cidade a sua magestacle, e depois cantar-se Te D euní na sé. 

Envio tambem a original proclamação dirigida por V alclez ás tropas na o oca
sião de se evadir para bordo, e que veiu a meu poder, bem como alguns nnmeros 
elos p eriodicos que elle fazia imprimu· no quartel general 2. 

Do batalhão de infanteria ela terra apenas ali hoj e se têem recolhido duzentas 
noventa e tres praças, quando no dia 20 era de seiscentas sessenta e quatro, coroo 
se vê elo mappa incluso, anelando dispersas pelos montes trezentas setenta e cinco. 

Julgo do men dever noticiar a v . ex. a que notei que a r eferida corveta ingleza, 

1 A r e-spos ta enviada pelo chefe elo estado maior general em 3 de outubro, foi n'estes Jaco
nicos termos : ccill."'0 st·. - Levei ao conh ecimento ele el-rci as copias da corresponclencia do cbnl"
mn,ndante cln csquach-n, com o govcn;ador ch llha de Port~ Santo c ex-governn,dor da Madeir!t, 
as qnn,9s v. s." r emetten no seu offioto de 25 ele agosto ultuno., 

z E a ele 23,. dit'igid:t aos madcit·enses e que está a pag. 215. 
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que a seu bordo tem os relacionado~ fugitivos, não deu o mais pequeno signal de 
corr~sponclencia aos regosijos que por mar e terra se têem feito n'esta cidade . 

E quanto por ora tenho a participar a v. ex.a . 
D~us guarde a v. ex.a Ftmchal, 25 ele agosto de 1828.-ru.mo e ex.m? sr. José 

~toruo ele Oliveira Leite de Barros.=José J.l!lcq·ia J.l1ontei1·o, governador e oapi
tr,o general ela ::M:acleira. 

Documentos a que se refe re o officio anterior 

Relação das pessoas que se acham refugiadas a bordo da. corveta. 
· de sua mages t ade britannico. 

O ex-governador V alclez, o commenclaelor Bettenco1.U't1 coronel Albuquerque, 
coronel Patrone commanclante elo batalhão ela cidade, Oarvalhal e dois sobrinllos, 
Borouel Acciaioli, deão, magistral, capitão ele artilheria Figueiroa, capitão Monteiro, 
ette~comt, tenente ele artilheria, major Escorcio, ex-juiz ele fóra, ex-corregedor. 

Vmclos elo Poi·to por Inglaterra chegados ha dias a esta ilha: 
Xavier, major de caçadores; J ervis, capitão de artilheria ; Schwalback, major 

(ficou ferido); dois alferes ele cavallaria 10, um tenente ele artilheria n .0 1, um sar
gento de a.rtilheria n . 0 1 (ficou ferido), um anspeçada. 

O f fiei o 

IU.mo e ex.mo sr .- Pócle v. e~. a quando julgar conveniente vir tomar conta do 
odo·overno ela ilha, por isso que já se acha occupada a cidade pela$ tropas fieis, 

escle hontem ás cinco horas da tarde . 
Deus guarde a v. ex.a Quartel do Funchal, 24 de agosto de 1828.- ru.mo e 

y c.mo sr. José Maria Monteiro. = José Antonio ele A zevedo Lemos, coronel comman
c ante ela expedição. 

Officio 

Senhor: - T enho a honra de levar á presença ele vossa magestacle que ha
xenelo desembarcado_ as b·opas cl:" expedição cl~stinacla para est_a ilha, no dia 22 

0 corrente, em a V1lla el e Mach10o, e consegumclo entrar na cidade elo Fqnchal 
e~"' o dia 23 de tarde, desembarquei em o dia 24 ele manhã em companhia elo ca;ltao general e juiz de fóra, tendo a satisfação de presenciar o enthusiasmo do 
I ovo, que em grande concm·so nos acompanhou até á catheclral, fazendo resoar 
Com vivas o aug·usto nome de vossa magestacle. 

1
. O ex-governador Valdez, o corregedor, o jcúz de fóra e muitos outros cum

P Ices da revolução se embarcaram em =a corveta ingleza, que ainda aqui se 
ach~ funcleacla, e havendo sido pedidos, segundo me consta, ao const~l da mesma 
~açao· pelo vice-almirante commanclante da esquadra, não t êem sido enh·egues . 
.<:1.lguns . moradores cl' esta cidade se r etiraram para o campo e vem progressiva
mente recolhendo-se. Ámanbã 26, que é o quarto dia ele illuminação, tendo sido 
espontanea a da noite ele 23, se ha ele proceder ao auto elo reconhe.cimento da 
~ngusta lJessoa de vossa magestade e celebrar-se Te Dewm} e espero que o so
cego se vá restabelecendo. 
S 'l F'nucbal, 25 de agosto ele 1828. = O corregedor da comarca, João Moniz ela 

t va Botto. 

Felici-tação a D. ~.:ligue! 

ech Senhor : ·- O jniz elo povo ela cidade do Funchal da ilha ela Madeira, por um 
d 0 geral elo mesmo povo, sobe {t alta presença de vossa real magestacle a ag-ra
tl~:er o prompto soccorro com que nos .acudiu e libertou elos inimigos de Deus, do 
D l ouo e ela patria. E stes perversos se acha1:.1 já por terra humilhaaos, e parece que 

C 
ens e a patria os tem abandonado com tanta J·ustiP-a1 que elles não acham soc-

orro · ., · d 
11

:- em parte alguma. O mesmo povo os tinha tão bem assignalaclos, que am a 
ao errou um só golpe a espada ela justiça! · 

g'es O povo ela .ilha ela Macleim s.e acha libertado pela poclerosa mão_ d~ v?ssa ~a-
taele, e não cessará de implorar a Deus pela conservação da premosJSSima v1da 
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de vossa real magestaclc, porque é n'esta preciosa v.icb que ell s só podem encon
trar um pae clemente, um restaurador energico e um firme conservador. 

Funchal, 25 de agosto de ll:l28. =O juiz do povo, Antonio Gonçctlves Pereirct. 

Officio 

rn.mo e ex. mo sr.- Ü · brio, a honra, o valor, a :ficlelidacle, e outras tão acrisola
das virtudes patrioticas com que v. ex. a se tem sabido prevalecer para oppo1' u~a 
inabalavel resistencia aos ataques ela perficlia, ela rebeldia e ela usurpação, são hoJe 
para todos os bons e dignos portuguezes um testemunho tão elevado da grandeza 
de v. ex. a e um tão magnífico exemplo da observancia das leis e da fidelidade ao 
legitimo soberano o senhor D. Pedro IV, que eu julgo um dever indispensavel, 
respondendo ao officio honroso de v . ex. a com data de 3 elo corrente, levar á pre
sença de v. ex. a uma respeitosa homenagem ela minha consideração, e protestar
lhe aquelle submisso acatamento que exige um merito tão subido e transcendente.. 

Ao passo, porém, que me possue a mais pungente emulação de cooperar com 
v . ex. a a beneficio ela, cansa publica, indo tomar posse de logar tão distincto, para 
que v. ex. a teve a benignidade de convidar-me, não posso deixar de ponderar co~ 
a mais sentida magna ele rneu coração a impossibilidade em que me vejo ele Jl' 

acceitar tão honroso emprego, cumprindo-me assim levar á pl'esença de v. ex.l\ os 
sobejos motivos cl'esta occorrencia. A escuna ele guerra Nyrnpha~ em que me 
transportei elo Algarve com outros emigrados para esta praça, no principio ele ju
nho passado, foi desgraçadamente reconduzida ao porto de Faro a 20 do mesmo 
mez pelo piloto então servindo de official de divisão, e desde este tempo me acho 
na clifficil situação de me não poder deliberar a qualquer empreza util, faltanclo-roe 
todos os meios e todos os recursos. Este acontecimento levei á presença elo su
premo governo elo Porto a 28 elo sobredito mez, sem que recebesse resposta al
guma, sem duvida pelos desastrosos successos que proximamente tiveram logar, 
sendo indispensavel o conservar-me n'e~ta attitucle até que recebesse algumas ou
tras instnlcções . Pouco depois, poréro, ele receber o officio de v. ex. a foi que re
cebi ordem dos ex. mos marquez de Palmella e visconcle de Itabayana para me 
transportar a esse porto, para coadjuvar a v. ex. a no serviço que me fosse desi
gnado, na supposição, comtudo, ele se conservar ainda clebai:xo elo meu commanclo 
a mencionada escuna, e ele poder fazer n'ella a inspecção de artilheiros e ofliciaes, 
que tambem equivocadamente se ju lgam existir n'esta praça, e auctorisando-roe 
ao mesmo tempo para sacar alguns fundos indispensaveis para suppTimentos ela 
tripulação e mais gastos necessarios. Não tendo, pois, logar similhante disposição, 
por ser outra e muito clifferente a minha situação, respondi immccliatamente aos 
m~ncionados senhores, expondo-lhes o verclacleiro estado das cousas, e o:f:fere
cenclo-me não só a este, mas a todo o outro serviço que se julgar conveniente, 
uma vez que se promptifique um transporte com a segurança indispensave1 em tal 
caso, e se proviclencie n'este ponto como é necessario. 

Espero, pois, com impaciencia as ulteriores resoluções de que dependo, e no 
em tanto posso assegurar a v . ex . a que tanto eu, como os portuguezes emigrados 
n' esta praça, ambicionam todas as occasiões ele mostrarem o seu patriotismo, 
sendo 1.micamente a carencia ele todos os meios, e principalmente o inclispensa
vel transporte, que os priva ele voarem quanto antes a tomar parte nos heroicos 
feitos dos roacleirenses, e darem mais outro tel:ltemunho ao solo portuguez, ele que 
preferem a honra á viela, e ele que por tão sagrado principio empenharão as forças e 
a existencia. Quanto a mim particularmente nada me resta, para obedecer a v. ex.' 
e proseguir na marcha que me inspiram os proprios sentimentos, mais elo que o 
proporcionarem-se os meios convenientes, os quaes, todavia, confio me serão facul~ 
taclos, como que cl'elles depende o poder contribuir em parte para a causa do rel 
c elo estado, quando na minha actual situação tudo me veda esta honrosa carreira, 
a que tanto me estimula o cgregio exemplo ele v . ex. a · 

Deus guarde a v . ex." Gibraltar, 27 ele agosto ele 1828. --Ill.mo e ex . mo sr. José 
Lucio Trav::tssos Valdoz. = .Prancisco Xavim· Anjfdienm·,_ segundo tenente da ar· 
mada r eal. 
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Ollicio 

(l 0 2) 

. lll:mo e ex.mo :r. -Tendo eu já P1:Lrticipado a v. cx.a os snccessos elos dias 
pruncu·os ela minha chegaelà a esta ilha, incluindo o dia 26 elo presente mez, em 
que com effeito nas casas ela camara, reunida esta, sendo por mim presidida e na 
presença elo immenso povo, se leu o auto de jmamento, reconhecimento, fideli
~ade e vassallagem a sua magcstade el-rei o senhor D. Miguel I, e foram repeti-

os com enthusiasmo os vivas que se deram, seguindo-se depois o Te D ewn na . 
sé e á noite illmninação na cidade; com tudo é tambem elo meu dever pôr na pre
sença de v. ex. a que o juiz elo povo me ap·resentou uma r epresentação que o com
~anclantc ela esquadra manclára apresentar a v. ex . a, a que dou o maior peso, 
comparando-a com a verdade elos factos que e]] a expõe e que se observam; por
quanto é evidente que foi Valdez o cabeça da rebelhão suffocacla; elle, porém, está 
bmbarcado a bordo ele uma corveta ingleza surta n'estc porto, e com o mesmo re · 
d eldDe se acham seus sequazes ; o batalhão que elle creou, denominado voluntarios 
e · Pedro, dispersou-se, mas ninguem se tem apresentado. Os malvados têcm 

:uis espe~·aúças, fomentam a reacção e ameaçam os honrados portuguezes resga
fi'lc os elo mfame jugo, e a reti rada da força naval c terrestre para a ilha Terceira, 
. canclo apenas o batalhão n .0 2, q~1arenta artilheiros e um ou dois navios, bem pócle 
8~~· o ponto que eles tinem para a reacção, que seria fatal se se verificasse; alem 
d.rsto é voz constante ele dever chegar aqui uma fragata brazilcira, D . l zabell.l1a
n~a, com armas, dinheiro e muitos militares elos rebeldes fugidos do Porto; tambem 
~alo ha ainda cxactas noticias elo estado elas povoações elo norte; não se póde, por 
a ,ta ele tempo, ter ainda tomad•> as medidas ele segurança que vão tomar-se, e 

:te mesmo por ~e nãó . terem ~presentado muitas praç~s elo batalhão da terra; .P~r 

1oclo~ estes motivos convoquei o desembargador synchcante, o corregedor, o JlllZ 

c e fora, o primeiro e o segundo commandante da expedição , e o mesmo juiz elo 
povo, e todos unanimemente coneorclaram que se o-fficiasse ao vice-almirante com
~fnclante ela esquadra, a fim ele suspender sua mareha para a T erceira, emquanto 
~ e luesmo participasse a sua magestade todo o ponderado, e se recebessem suas 
r~aes c~eterminações, visto não estar ainda totalmente consolidada a paz e a ordem 
n es.ta llha; e com effeito officiei ao · dito vice-almirante, e como annuisse ao meu 
pedrclo, apl'Oveito a occasião para tudo noticiar a v. ex." para o fazer saber a 
su?' l1lagcstacle, devendo addicionar gTancle numero de verdadeiros amig·os de el-
~ . 

. 
1 nosso senhor; mas com o susto de ficar tão pouca gente não se atrevem a ma-

mfestar seus nobres sentimentos, recciosos da reacção, pois que os malvados não 
~essam de machinar, e ameaçam os timoratos emquanto o rebelde Valclez e seus 
icquazes estiverem surtos n'este porto. Ultimamente peço licença a v . ex.a para 
tembrat· um_a medida que julgo conv~niente, e é que logo que oNbatalhão ~la terra 
ei?-ha reumdo a maior parte dos d1spersos soldados do batalhao supradlto, esto 
~~)a clivicliclo em duas partes, indo uma para Lisboa para a brigada real da ma
linha e outra fazendo parte da expedição da Terceira, ficando-me um igual nu
~ero de praças das da expedição quo veiu de Portugal, sendo tudo do agrado de 
ua magestacle. 

Deus guarde a v. ex. a Quartel no Funchal, 28 de agosto de 1828. - Ill .mo c 
11t. mo sr. José Antonio de Oliveira Leite de Barros, ministro e secretario cl'estado 
~ 08 negocias do reino e interinamente elos da marinha. = José Ma1·ia Montei?·o, go· 

ernaclor e capitão general ela Madeira. · 

Auto a que se J;"ef'ere o officio supra 

João Agostinho Perry ela Camara Carvalho, escrivão proprietario de almotaçaria 
e armas d'esta ci(lade, que sirvo no impedimento elo escrivão da camara cl'ella, 
l)Or sua magestacle fidelíssima, que Deus guarde, n'esta cidade e seu termo, etc. 

Anuo do nascimento de Nosso Senhor J csus Christo ele 1828, aos 26 dias do 
rez. ele ago.-to elo dito anuo nos paços elo concelho d'esta cidade do Ftmcbal 
c a Ilha da. Madeira, onde se' achavam convocados extraordinariamente os offi -

1.5 
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ci.aes da camara, a; saber: o doutor juiz de fóra Manuel Cyrillo ela Esperança 
Freire, o vereador Pedro Agostinho T eixeira ele Vasconcellos, e os vereado
res chamados ele fóra o doutor José Antonio Bettencourt e Antonio José Spi
nola de CarvE~lho, e os procmadores elos mesteres Antonio João ela Silva Costa, 
Lucas Francisco ele lYiatos7 Sabino Aniceto Rosa e Valentim José Alves, e um 
immenso concurso ele pessoas dos tres estaclos, clero , nobreza e povo, abaixo as · 
signaelos7 convocados por· ·eclitaes publica:mente affixados, foi pro1)osto pela mesma 
camara ao ex.mo sr. governador e capitão general cl'este estado, J osé Maria Mon
teiro, que vi slo achar-se tão gloriosamente desfeito o intruso e rebelde governo 
cl'esta ilha pelas leaes tropas portugu ezas, e tranquillisaclos seus habitantes, e fe
lizmente r estabelecido o governo do nosso so_berano o senhor D. lYiigucl I, se 
fiz esse publico e solemne reconhecimento da legitimidade do mesmo augusto se
nhor, nosso amado soberano, e dos seus incontestaveis di:J:eitos á corôa da monar
chia portugueza, a qual lhe fôra devolvida em todo o rigor elas leis fundamentaes 
ela nossa mesma mona.rchia desde a morte ele seu augusto pae o senhor D. João VI, 
conforme tão anthentica e legalmente já havia sido declarado pelos estados elo 
reino; o que, ouvido por todos, unanimemente concordaram e com o mesmo en
thusiasmo repetiram os vivas analogos a este acto, passando depois todos á igreja 
cathedral d'esta mesma cidade a render graças ao Altíssimo, que tão visivelmente 
protege a santa causa em que todos os bons portuguezes se acham empenhados. 
E para constar fiz este .auto, que :1ssignaram. Eu, Antonio Joaquim T elles de 
Menezes, e&crivão da camara, o fiz._ 

Certifico que as assignaturas do dito auto e continuadas a:té o dia de hoj e, 
das pessoas que compareceram a assignar, são de 11nroero duzentas oitenta e nove 
a~signatura s , constantes elo r eferido livro a que me r eporto . 

Funchal, 23· de setembro ele 1828 . Eu, J oão Agostinho Perry ela Camara Car
valho, escrivão J.Jroprietario ela almotaçaria e armas, c que sirvo ele escrivão ela 
camara, a fiz escrever 7 sub~crevi e as signo.= João Agostinho Pe?'TY ela Carna?·a 
Cm·valho 1• 

Proclallnaçã o 

Quartel general do Funcbal, 29 ele agosto ele 1828.- Soldaclos! Nada mais 
natural ao homem elo que enganar-se e ser enganado ; e se · aquelles que dados ::1 

estudiosas meditações n~io são isentos cl' esta condição inherente á humanidade, 
quanto mais vós, q~le unicamente vos occupaes no serviço e nada mais? Na ver
dade, os r ebeldes vos illucliram, fazendo-vos acreditar ser legitima e legal a cele
brada carta, verdadeiramente apocrypha, nulla e diametralmente opposta ás leis 
primordiaes ela monarchia portngueza: estas leis que o primeiro r ei ele Portugal 
formou, são aquellas que, apparecenclo no congresso elos tres estados elo r eino, 
convocado pelo muito alto e muito poderoso senhor D. Miguel I, o ·acclamaram 
r ei legitimo desde a morte do senhor rei D. João VI, de saudosa memoria, e que 
reconhecem por estrangeiro o senhor D. Pedro, visto ter acceitado o imperio ele 
um paiz r econhecido estranho c alheio ele Portugal, e lhe ter jurado perpetua de
feza. Em6m, soldados, o vossó general está bem cer.to que todos vós r econheceis 
como vosso legitimo rei o senhor D. lYiiguel I, a quem furaes fidelidade, como 
bons e fieis vassallos. Sim, agora que o espírito ela feia r ebellião foi esmagaclo 
pelas armas elo nosso legitimo soberãno, e que vil e vergonhosamente fugiu ele 
ent·re vós quem vos atraiçoou e illudiu, entregae-vos ao cumprimento ele vossos 
deveres, sêcle obedientes e subordinados a vossos superiores, e bem certo o vosso 
general de que ass im o fareis, vos permitte que n'este publico lagar, onde por 
muitas vezes vos obrigaram a dar vivas ao que até envergonha ter nascido e ve
getado tanto no nosso paiz, deis agora, com o maior enthusiasmo, filho da leal
dade de corações portuguezes, os alegres vivas : Viva a santa rel'igi?lo catholica 
a.postolica romana. Viva sna magestacle o senhor D . Mignel, rei absoluto . Viva a. 
imperatriz rainha . Viva a real casa ele Bragança. Viva a tropa fiel ela guarnição 

1 No officio n." 1, datado ele 25 ele agos-to, José M:a.ria Monteiro r efere-se a o;correllc ias "do 
dia immediato, c n'cste junta, como docum elito, uma certidão pa,ssacl a, mtli'to depois ! Entre· 
bnto, assim está nos autograpl10s. 
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da ilha da Madeira. =José Mctría Montei?·o~ governador c capitão general da ilha 
da Madeira. 

Ordena do . dia 

Quartel general do Funchal, 30 ele agosto ele 1828.- S. Carlos, Ramalhão. -
S. ex. a o sr. general, para bem do serviço de el-rei nosso senhor, o senhor D . Ilii

. guel.I, e pela auctoridacle que pelo mesmo augusto s·enhor lhe foi conferida, de
tei·rnma que desde j{t se considerem desligados elo real ser viço, seg\Iinclo-se para 
08 seus vencimentos a tarifa ele 1790, os offi ciaes abaixo declarados do batalhão 
de artilheria d'esta cidade : capitães, Agostinho Lib~no Monteiro e Luiz Agosti
~ho d: Figueiroa ; primeiro tenente, João Joaquim C a macho; segundos tenentes , 

B
oaqmm José elos S~ntos , J a? in to ele Freitas Aragão, Joaquim José J acques, João 

. ettencourt e Antomo FrauClfiCO ele Barros. 
D etermina mais s. ex.3 que os commandantes dos corpos ele milícias mandem 

quanto antes a este quartel general um mappa ela força ele seus corpos, clecla
l:audo as armadas e desarmadas, e uma relação nominal elos officiaes, tanto pre-
sentes como ausentes, e por que motivo. · 

S. ex. a nomeia para sBrvir ele ajudante elo batalhão ele artilheria d'está cidade 
0 segundo tenente J acin.to H enriques ele Oii veira, vencendo forragens cliarias como 
t
0
al. T~mbem nomeia para servir ele quartel mestre o segundo tenente Camil'lo J osé 
orre1a. 

S, ex.a manda clecl51,rar que o commanclante elo forte ele S. Thiag·o entregue 
nos trens o que se .lhe clete~·nJinou em ordem elo dia ele hont.em. · 

Igualmente determina que .os cornmanclantes elos corpos ele milícias mandem 
entregar no real trem todo o armamento e correame que conhecer em não ser seu. 

Ünh·osim determina que o commandante elo forte ela Pontinha entregue o com 
~anelo da fortaleza ao capitão Sebastião Chrysostomo ela Silva.= José P ed1•o de 

asconcellos, ajudante ele. ordens. 

Aviso 

Qnartel general no Funchal, 31 ele agosto ele 1828. - Determina s. ex . a o 
sr .. general que v. s. a mande já presos para a. fortaleza elo Pico os officiaes abaixo 
cle~larados : capitão, Agostinho Li bano Monteiro; primeiros tenentes, João J oa
q~llln Camacho, Severiano Sesinando Bettencourt (ajudante) , Mmmel J oaqnim lVIo
~Iz e . Alvaro José da França ; segundos tenen-tes, Antonio F1:aneisco ele Barros, 
/~quun José dos Santos, Jacinto de Freitas Aragão, Joaquim J osé .J acques .e 

oao Bettencourt; cadetes, Francisco Leandro e Francisco H enriques. 
J. ~~ logo que esta ordem esteja cumprida, clar::t parte a este quartel generaL= 

ose Ped1·o de Vasconcellos, ajudante ele ordens, 

* 
~ muito clifficil conhecer bem os snccessos políticos de uma nação, ou mesmo 

}Yalta_r o caracter de quaosquer indivíduos contemporaneos, quando no espirito elo 
Hstoria.clor Íl}lperam as paixões particlarias, porque, embora este pretenda conser
v-ar-se Imparcial, um irresistivel impulso inclina-o para a inclulgencia ou censura, 
conforme ele quem derivam as responsp,biliclacles . 

Consnltanclo as memorias. ela porftosa lucta que flagellou a nossa patri~ pelo 
c~paço ele nove annos, fica-se quasi sempre perp lexo perante as váriaclissimas· opi: 
llloes dos escriptores : uns omittem ou tratam ele leve os facto s desfavoraveis aos 
~eus COl'l'eligionarios, outros exageram-nos se porventura lhes aproveitam, e cl'ahi 
~ esultam duvidas sobre a importancia ou vel'acidacle da narrativa . Não se julgue 
Isto I) " . 1' l " . á cl . . ' orem, app 1cave a quantos teem escr1pto G cerca as graves occorrenClas 
elll. Portugal nos tempos modernos, pois existem ob1•a.s ele gTancl e merito, cujos 
~~steros e conscienciosos ~mctores, verberando certos actos elo seu proprio par
I o, t ecem elogios ao campo contral•io, se o exige a recta justiça; mas esses pou

cos fóra. ela regTa commum, alheios a propagandas convencionaes, raras vezes 
conseguem annullar os effeitos produzidos pelas anteriores leituras. N'estas circum-
stancias · · c1 · • t 1 'b' · t · , o mew mais seguro e precaver attntos cons1s e em ex 11 n· com m e1ra 
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isenção, e sem commenta.rios ele especie alguma, os clocumentos authenticos, dei
xando ao criterio das pes1:1oas que precisarem consultai-os a escrupulosa analyse 
com os di:fferentes juizos já enunciados . Assim temos feito, como ainda exuberan
temente se prova na parte relativa ás ilhas ela Madeira e Porto Santo, assaz ex
tensa, sendo indispensavel distribuil-a por mais capitules, consoante a ordem elas 
datas. 

T alvez se supponha nimia pTolixidacle na inserção de algumas peças d 'este 
peculio, fructo de impertinentes investigações ; mas. eleve attencler-se a que o nosso 
intuito, r egistanclo-as aqui, foi resalvar o extravio, com o decorrer elos annos, ele 
originaes estranhos aos archi vos publicos. 
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i:lorrespond · d · · . . . , 

1 cnct:t u·tgtd:t. pelo marqucz de Palmella a tvcs diplomatas. - A cnmnra da vtlla de Sant" Cruz feltclta D. hl1• 
f~0 por te_t· s iLlo nccl:un n.do l'ei.- Os gabinetes bri tannico o a.ustl'i n.co, conforme escreve o conde du. I:Jon te no mjuislro 
~ .. 8 ~cgoc10s estr:m gciros, m osti'Hm- se m n.is p ropensos á nova fó rm:t do govoruo em Portu gal.- Ex tracto das iu stil'llC
q~es~ adas n l o~·cl. S rra.ugford como e nvia.clo ela .. Grau-Bret.anlla ;i côr te elo Rio ele J an c i.l:o.--:- O capitã o general A lbuquer· 
e~e M~"~!' pa r ttCIJ.>:.t. os ultimas. succ~ssos n os Açore~ . - Resumo d~s c?nfer~ncia s elo _conde da F ig ueira com Salmon , 
ant ,;d t ~d . - T ot na-se extensivo o mdulto de 3 de .J unho aos offic taes mfenorcs e ma. ts 11raças de pret que desertara m 
~ia ~.8 ' e JUlho de lS:iG e se unirnm depois a os depositas de Hespanba.- Analyse do segundo protesto <los plenipoten· 
d·~ 1105 braz.ll et ros, inserta na Gazela ele Lisboa.- O novo govern ador dn. :Madeira mau da licencia r os co1"pos milicianos 
d~ ~esnla llha.- O magistrado ali incnm bidu das dcvas::;as in forma o ministro da justiça do que se passou no F uuc·bal 
ems pe ~ . sett desemba.rque. - Joüo Scbwalback explica por escripto as causas do desastre das t1·opas do seu commando 
Cu .

1 
~ I lo Novo .- Officios entro o consul ing lez Veitch e J osé Maria Mon teh·o; proclama.çâo cl'es te aos roncleironses. 

S~ 1 no do murqucz ele Palmello. a D. Pedro IV e ao conde de Aberdeen sobre assum ptos políticos.- O vice-n lmimnte 
Pn ~s~J?rego cessa de corresponder-se com qnem commanda a fragata Atl'igatm·.- Exposições documentadas rem ettida:5 
r' ~a tsboa pe lo corregedor da comarca do F lm cbu.l e a p rhueira auctoridacle ela capi tania.- A cnmara de Angra p:u·· 
~ ~pa no monn.rchn. D . Pedro que aquell n. ilha o acclmnú..ra , e pede~ lhe soccorros. - D espachos elos che fes ele lcgaçã.o f0 nugu~zes e m Pa ris, Berlim, Loncl r·es e 1\fncl l'id, expond o como p rocedem perante o-s respectivos gov-e rnos.- Opns('u~ 

f ~ Pllbltcndos em Inglaterra pelos juriSl"Onsultos Joaqui m Antonio de Magnlhiles c An tonio da Silva Lopes Rocha, re· 

0
11 ando o assento dos tres estados do reino.- O commnndante da esquadra miguelistn patenteia o perigo dos JJavios se 

<lon s ~.rva re_m nas a.guns do Atlantico por causa. do tempo in ve rnoso, e expend e varias outra.s reflexões. - Cit·culf~.r 
f 0 bugncleiro Qu evcdo P iznrro aos emig1i dos qua ndo chega a Plymouth ~- Pastoral do bi spo de Bragança. e 1\Iiranda. a. 
<layor de D. 1\figue l. - O coronel Valdez communica a. um doa principae·s caudilhos elo se u partido a occupação da b!n.
Dcn·a pelas t ropas t·ebcldes e r cmette-lhc uotn dns pessoas que embarcaram com elle no bt'igueJane pa m um por Lo in gicz. 
m?~":Uen tos expedidos de Pon ta D elgada e Flmcbal para o miuisteri o da mal"iuba .-· O untigo governador da proviu ch• 
87 a e it·e~se informa D. Pedro IV e· o mHrqn e~ de Paimella. do mallogro dos seus esforços para. sustentar aqueJla [}Osses
q·~O fi ei a. cansa libera i. - Car tas que acompanh am o reln.torio de Va.Idez. - O sobera no da G1·au-Brctanh a determina 
a :.e D. Maria. l i sej a rccebida .no t crr it orio inglez com todas a s honras devidas a. u ma. testa coroadn..-Cou t inua. o governo 

0 
, cc~bey n ot~ c i n.s da. Hor ta e outras il llas.- D ecre tos mn.nda.ndo organifmr mais eorpos de v oluntnrios realistas no reino 

fo~·On °~'t1Hlo. aR com pan hi as denomiua.dn.s de urbanos os privilegias concedidos em dip loma de 2G de maio.- Varias in
lei ~nçucs cltp loma.t icas. - F icam sem e ffcit'O ns r eforma s que se re nllsa.ram na secreta ria d n. gue rra posteriormente á 
l'ad ~ J S de J t~bo do 17361 excepto quanto a desannexar· lhc os n egocias est ran gei ros.- R e1a.torio submet tido ao impc-

0 1 a Au s tt·1a pelo pr ínc ipe de 1\ictternicb, concernente ü. ques tão portugucza. ~ 

. . As desfavoraveis condições em que ficou o partido liberal com a perda succes
sr.a elo seu predominio nas províncias elo continente e n'outros pontos da monar
c dla, fi z~wam suppor aos absolutistas que seria rapido o destroço completo elos 
~ versan os, e por isso en~idaram esforços para submetter o unico baluarte que 
hstava fiel á bandeira hasteacla em 1826, depois ela outorga ela carta ; breve co

n . ecer~m, porém, quanto era illusoria similhante esperança, porque se os revezes 
~.t o cluzn·am grande desalento nos propugnatlor es elos direitos ele D . Pedro e D . 1\fa
n a, se muitos portuguezes tiveram ne expatriar-se ou foram remir ·em lugubres 
cal·ceres as culpas que lhes attribuiam, o premmcio ele maiores violencias r etem
perou-lhes as fo rças, compelliu-os a sustentar a todo o transe os interesses da sua , 
causa na ·ilha Terceira, importante reducto onde se reuniu parte dos emigrados, 
0?lllo documentalmente mostraremos no respectivo logar, limitando-nos n' este ca
p~ttllo á inserção ela correspouclencia cliplomatica, noticias procedentes ele povoa
Çoes menos pacifi cas e polemica mantida por habeis jurisconsultos. 

Offici o 

d Ill.mo sr .-Accuso a recepção elos dois offi cios dirigido~ por v . s.a ao visconde 
t"d Itabayana com as datas de 19 •e 30 ele julho, havendo o sobredito sr . visconde 
~ ~ a bondade ele m'os entregar, depois do meu regresso a esta capital. Vi com 
b Ulta satisfação, porém sem nenhuma slll'preza, a resolução que v. s." a~optou, 

em conforme aos princípios ele lealdade e zêlo que· têem sempre caracten saclo o 
seu l)I'O 1· 1 · ci'" c1 minh cec tmento no ogar que exerce, e quen·a v. s. a 1zer o mesmo a a 
barte ao sr. Joaquim Oesar de la Figaniere, que seguiu o seu louvavel ex~mJ?l~. 
d lU e outro ficam inscr iptos na lista, que se formou n'esta embaixada, dos mdtvl-
1:~~~- elo corpo cliplomatico portnguez que manifestaram a sua aclhesão á causa 

51 una de sua magestacle o senhor D . P edro IV, e podem ficar na certeza ele 
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que os seus procuraclores 1;eceberão aqui i·egularrncnte os vencimentos que lhes 
competem ernquanto houver fundos pertencentes a sua magestacle ficlelissirna, c.u~a 
justiça e generodiJacle saheTão prover á sorte elos servidores que perlnanecem fieu.> 
á mais sagrada causa. 

As noticias elo B1'azil alcançam a 20 ele j tmho, e por ellas consta que estava 
ainda cleciclicla para os primeiros dias elo mez seguinte a partida da senhonl 
D . Maria li para a Europa. Entendo, porém, que talvez a :xpesma augusta senhora 
não sah·à elo Rio ele Janeiro, ql!lanclo ali constar o remarte ela conspiração formada 
em Lis1;>0a contra os seus legitimem direitos. · 

A expedição preparacla em Lisboa contra as ilhas ela Madeira e Açores fez-se 
ele véla no dia 9 elo corrente 1 . O ca.racter e serviços elo governador e capitão general 
ela JYiadeira inspiram-me a esperança de que ali encontrarão os rebeldes uma oppo
sição sufficiente para dar tempo a que successivamente vão chegando os auxílios 
ele tropa, mtmições e dinheiro, que, ele accorclo . com o clignissimo ministro do 
Brazil n' esta côrte, procuro remetter-lhe; e cl' este modo creio que ficará a coberto 
para o futuro ele qualquer risco. 

· V . s.a póde coo1)erar para este mesmo fim, excitando por todos os meios clire
ctos e inclirecto:> que lhe occorrerem a 1·emessa ele provisões, especialmente fari
nhas, elos portos cl'essa republica, remessa que não cleixan\, ele proporcionar nm 
bom lucro aos especulaclores que a tentarem, e na qual nfio supponho que se corra 
grande risco, attenta a clífHculdacle que eleve haver em manter o bl?queio ela 
Madeira. 

Muito facil seria compa,1·ativamente o triumpho final ela nossa causa, se os prin
cipaes gabinetes ela Europa, sobretudo este, seguissem os clictames de política e 
lealclacle que a sua honra e o seu bem entendido interesse exigem. Mas infeliz
mente não se dá esse caso, como v. s. a terá colligiclo elos papeis publicas; e 
cumpre; portanto, tmicari:lente appellar para a nação portugw~uL, parte ela qual es~á 
illuclicla e fanatisacla, porque a clma experiencia elos males qne so:ffre ha ele abnr 
os olhos e fazer ganhar brios para sacudir o jugo ignobil e tyrannico a que está 
sujeita . 

Consta· me que J acob Frederico TOTlacles embarc~í,ra em Liverpool para os 
Estados Unidos. Acha-se v. s. a, portanto, ahí com um Sosias, assim como eu e 
outros 1'epresentantes do. senhor D . Peclro IV temos aqui na Europa ao nosso belo. 
Julgo que em toclo o caso v. s.a fariL bem em permanecer no seu posto, continuando 
a servir sua magestade, e evitando quanto possível for, até receber as reaes ordens, 
entrar em controversia com esse govemo, no caso que se suscit'em duvidas, como 
aqui se tem feito, sobre a validade elas suas credenciaes, pois é natural que sua; 
magestacle as confinne, e então haverá · tempo para se discutir a questão. 

Deus guarde a v . s.a Lonclres, 1 ele setembro ele 1828._.:.._lll.100 sr. Joaquim 
Barroso Pereira;. = Má1·q~wz de Pcdmellq. 

Officio 

Ill. mo sr.-AccllSO a recepção ele va,rios officios d'e v . S . a dirigidos ao sr. vis
conde ele Itabayana e a mim com as datas de 28, 29 e 30 ele julho, 10, 14, 18 e 
19 ele agosto, ele cujo conteúdo, assim como elos· interessantes clomrmentqs que os 
acompanham, fico inteirado. . 

Já v .. s.a saberá que uma parte elos nossos trabarlhos se acha terminada com a 
chegada elos benemeritos refugiados porh1guezes, vindos ele Hespanhá, tendo j~í 
cinco transportes entrado em ·portos ele Inglaterra, e sendo ele esperar que os 
outros os sigam brevemmíl.tc 2 • Infelizmente parece-me que bastantes of!iciaes infe
riOl·es e soldados caíram victimas elas ciladas que lhes armaram as auctoriclacles 
da Galliza, a fim ele os induzir a seguir o partido elos rebeldes. 

t H a erro 11lanifesto com referencia ao me:Z; sem duvida o officio foi escripto em agosto. 
2 N'outro officio, dirigido ·a Ntmo Barbosa ele Figueiredo em 29 de agosto, diz: .Tendo 

chegado a este paiz uma grande pa.rte dos refugiados que estavam em Hespanba, e esperanclo-s~ 
os outros a çada momento, foi inclispensavel estabel ecer um deposito geral, para o que designet 
a cidade ele PJymQuth, e a.promptam-se trans1Jortes para os conduzir quanto antes a cli_fferentcs 
destinos •. 
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O contraste escanc1a1oso que lllosfralll essas -auctoridades Ílo procedilllento 
actual para COlll os r efn€,·iaclos fieis,· quando colllparaclo colll o que tiveralll elll 1826 
c?~ as forças 1'cbeldes elo m'arquez ele Chaves, mostra bem que não são os .prin
Cipws, mas sim os interesses que dirigem essas auctoridacles . Se o lllinisterio ele 
:ma magestacle catholica não acloptar meios alguns para as castigar, ou ao menos 
ccuslu·ar, serú impossível deixar ele o considerar connivente com ellas. 

O que mais é para sentir, é que outros gabinetes, com menos franqueza, c 
P~rtanto menos desculpa aiúcla de que o ele JYiacll'icl, forneçam ao mundo um sinistro 
exemplo ele abandono ela causa por elles applauclicla e ostensivamente patrocinada, 
e que tole1~Qm Ílllpune e trinlllphante a mais perficla usurpaçrto, r econhecendo, ou 
ao menos f~vorecenclo, os conspiradores que têem patenteado o seu crillle nos docu
mentos mais solemnes . 

. . se fosse a força que obrigasse a uma desviação ele princípios, podia -se lasti
~~, , mas aci menos comprehenclia-se . Parece, porém, inintelligivel o motivo que 
·pc nz uma potencia como a Inglaterra a . tolerar e a r eceber ele uma facção em 
lhortn~:l todas as injuri~s, e pa:rece-me qu?, o calculo que este gab~e~e. tem fei.~o 

· . elsa,uá errado na pratwa, assim como é p clesapprovado pela lllawna da naçao 
1Ug eza. ' -

d Aguarclo anciosamente noticias ela Madeira., c não querendo negar o j usto cuí
ado que me inspira a sorte d'essa ilha, não posso todavia r esolver-me a considerar 

. O C~SO como l)erdíclo, attcnto O caracter denodado elo .2.'0Vernaclor militar e a clis-
pos " J • • ~ Içao Cta ma10r parte elos seus habitantes. O que posso assegurar a v . s. • é que, 
se ella se defender elo primeiro ataque, ha toda a probabilidade que poded . pôr-se 
a coberto elo perigo para o futuro1 e a esse respeito tenho tomado todas as mocliclas 
ao meu alcance . 

Não temos noticias elo Brazil senão até 20 de junho, e n'essa epocha ainda 
parecia estar decidida a viagem ele sua magestacle a senhora D. lVIaria li. É todavia 
~ro_vavel, e seria llluito ele desejar, que as noticias posteriormenk, chegaclas ele 
ortug~l adiassem a partida cl'aquella augusta senhora . 

d VeJo o qu<i) v . s. a me diz a respeito cb penmia em que se acluwa pela falta 
r e/agamento d0s seus ordenados. Supponho, porém, quo a esta hora o seu procu
a or o tení, avisado ele haver r ecebido as lllczaclas ele lllaio e junho. Brevemente 

se pagará a de julho, tanto a v. s . \ como ao seu benemerito adcliclo. · · 
Nas folhas inglezas tem-se claclo publicidade a alguns elos documentos que v. s. a 

me remetteu, e confio que não haverá n'isso inconveniente, visto terem partido, 
seo·lllldo · d .c.. • l d' · B ' ti' d 15 cre10, to os os r ewgrac os portuguezes esse p::nz. om e que quem 
/~llmentos ' para a historia., que apresentem debaixo elo seu verdadeiro ponto ele 

Is a os successos contemporaneos . 
. dA posição ele v . s. a é certamente desagradavel, assim como talllbem o é a minha S e todos os lllais agentes portnguezes que se conservaralll fieis ao. seu jurament~ . 
t ou, porém, de opinião que nos elevemos conservar firmes nos nossos postos, evr-
ando, quanto possível for contendas sobre a subsistencia ou validade elas nossas 

C.:'t,rtas creclenciaes emqua~to não recebermos estas do nosso legitimo soberano, ou 
as I)ro 'cl · ' · l ' t " 't N v~ enCias que Julgar opportunas para nos tu·ar c a cn wa sr uaçao em que 
nos ackamos. . -
Lo 1~c~ite v. s.a os protestos de sincera consiclcrayão c.om que s~u ele v. s .a, etc. 
ele nFcr es, 1 de -setembro de 1828.-Ill.mo sr. Jose Gmlherme Lnna. =Marquez 

alrnella. 

O fticio 

m ~ll. mo sr.- Accuso a r ecepção do seu o:fficio de 22 elo corrente, o qual foi colll
:6. l{rcaclo, ~egtmclo os clesejos ele v. s.", ao sr . visconde de ltabayana, e ambos 
.c c, mos mtuto satisfeitos com o seu conteúdo ro2.·ando a v . s. a queira quanto antes 
!azer-n b . ' ~ . . t cl P . .08 sa er a epocha provavel da partrcla elo batalhão que ahi está recm an o, 

ara; dispor-se tudo a fim de o demorar o menos possível n'este paiz . . 
. Havendo-se estabelecido em Plymouth o deposito o·m·al elos refugraclos portu

gnezes, será melhor que em log·ar de dírio·ir a Falmout~ COlllO eu havia insinuado, 
os· n . ' ' b ' l cl · avros que trouxerem os sobreditos recrutas, os dirija a Plymout r, on e se 
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acha o sr. C[mcliclo Jos6 Xavier ú. testa do deposito, e incumbido da organísação 
elos corpos que ali se formam. Por conseguinte a pessoa que :figm·ar .it testa. ela 
expediçfLo r econorit a mr. J!-,ox, consul elo Brazil em Plymouth, e ·por meio d 'elle 
solicitm·à as ordens elo sr. Can.dido José Xavier, que p~n·a tudo se acha preve
nido . 

Parece muito bem o uniform e que v. s.• propõe, consistindo em mnajaqueta, 
dois pares elo calças c um bonet. Quanto ao soldo julgo que o Ll e 90 réis, que Ee 
arbitrou até agora para os colonos engaJados para o Brazil, 6 excessivo . Não posso 
por ém julgar, nem v. s . n me subministra para isso claclos algtms, qual será o miniruo 
dos vencimentos que ha ele promotter a essa gente . Julgo pois que v . s .•, ele accorclo 
com os srs . Ra.clemaker e Gabe, deverá suggerir a tal r espeito o UJ.·bit:rio <tue 
melhor lhe parecer, tendo em vista a mocliciclade dos soldos que vencem os noesos 
soldados, que não eleve exceder -se demasiadamente, arbitrando para tempo ele 
guerra ou de viagen s o etape, que poclcrá recluzir-se quando os soldados estivmem 
em quartel permanente. Digo isto as:im vagamente, por não havel' tido ternp~ 
ainda de consultar algrms dos officiaes que temos aqui, ct'0o parecer remetteTei 
logo que possa, n~o devendo, por ém, v. s. a deferir por este motivo a partida ela. 
expecliçll:o, porque eu concordarei no que houver ajustado com o conselho ele clnas 
pessoas tanto ao corrente elas cousas cl' esse paiz, como são os srs. Raclemaker e 
Gabe. 

Não temos noticias, nem elas ilhas, nem el o Brazil, nem ele Lisboa posterior es 
a 9 de agosto, a não serem as que dão as gazetas ele França. . 

Aqui têem-se feito pela nossa parte, e sem o mínimo concurso elo govemo b:n
tannico, as maiores diligencias para enviar aux ilios e )lltmições à Madeira e Açores. 
Não podemos, porém, lisonjear-nos ele que esses auxílios cheguem antes da appa
r ição ela esquadra ue Lisboa; e é na esperança de que a J\facleira re-sistirá ao 
primeiro impulso da dita expedição, que tratf~mos (o visconde ele Itabayana e eu) 
de a pôr a coberto para o ntturo elo r eceio de qualquer aggressão. 

D eus guarde a v. s.a Londres, 1 de setembro ele 182i:l .-Ill.mo sr. Ohristovão 
Pedro ele J\foraes Sarmento. = 111cwqttez de P almella. 

P . S.- Não devo deixar ele accusar a r ecepção ela carta ele v . s. n em data de 
15 ele agosto, e supponho que a esta hora já veria os artigos elo 'Times; assiro 
como de 01:ltras folhas inglezas, em que se divulga o verdadeiro motivo da partida 
de lorcl Strangforcl para o Rio ele J aneiro em 1815, e se fazem as observações 
mais severas sobre a escolha do embaixador quo desgraçadamente foi nomeado 
pelo gsvemo britannico l)ara levar a sua magestacle o senhor D. Pedro IV a opi
nião cl 'este gabinete n'mna crise tão ominosa como a presente. 

Felicitaoão 

Senhor: - A camara ela muito leal villa ele Santa Cruz, da ill1a ela Madeira , 
exultando na mais viva alegria, vem cheia ele r espeito e acatamento aos pés do 
throno de vossa magestacle beijar-lhe sua r eal e bemfazej a mão, e felicitar a 
vossa magestacle pela sua exaltação ao throno ele seus augustos maiores, a quem 
por direitos ele legitimiclaclc e pelas leis funclamentaes elo r eino pertence a corôa 
ela monarchia portugucza. 

A mesma camara em seu nome, e como orgão elo povo elo seu clistricto1 tri
buta a vossa magestacle e á sua augusta e real successão os ptu·os votos da sua 
cordial, deliberada e ospontanca homenagem ele reconhecimento, amor, lealdade 
e cega obecliencia ; e a protcstaçfio do seu esforço em manter com ptua :ficlt;Jlidade 
os .inauferiveis ' direitos ela r ealeza ele vossa magestacle . Ella se apraz muito ele 
r ender a vossa magestado os devidos parabens, parabens que, nasciclos elo ftmdo 
elo coração, lhe são -tão pro:ficuos como a todos os fieis vassallos ele vossa mages
tade ; porque j::'t livres elo t err01·, e ameaças e persegtúção d,a horrivd r ebellião 
ele uma facção ele ímpios e sediciosos, e de um protervo c infame Travassos 
V alclez seu chefe, descansam á sombra bene:fica c clemente do sol i o augusto ele 
vossa magestacle, em ct'0a sabia justiça se amparam . 

Protestando esta eamara contra tudo quanto o horror e fustigação do governo 
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rebelde, que. felizmente acabou, fez pi·oduzir, declarada, e mui positivamente, ~1. 
face elo _céu e da terra, abjlU'a e renuncía, como feito tem, tão, odioso governo, 
como .a lllegaliclacle clq sua formula. · 

D1gne-se vossa m:~gestacle, por effeitos da sua clemencia, acceitar esta firme 
Pl:otestação, e os arcl~ntes votos com que rogam a D eus Nosso Senhor, a quem 
mü gr~ças se têem rendido, prospere e guarde por dilatados annos a augusta pessoa 

d
e pr?c.wsa viela de vossa magestacle como a mesma camara, todo o reino e mais 
ommws hão ele mister . 

'Villa ele Santa Cruz, ela ilha ela Madeira, em camara, ao 1. 0 de setembro de 
1828.- De vossa magestacle, reverentes vassallos . = Ü juiz órdinario, João N epo
~uceno Cab1·al e F?·eitas = Bomão .Agostinho Moniz B ettencozwt = Ezequiel Moniz 

q·omrmelo Menezes = S ergio Az~gusto ele B ettencou?·t. 

O:fllcio 

(N. 0 9) 

It lll.mo e ex.mo sr. - Affirmam-me que a corresp0ndencia actual elo visconde de 
abayana (Gameiro) e elo marquez ele Palmell~ é tendente a persuadir a sua 

~agestacle o imperador do Brazil, que não ceda a corôa de Portugal, attento o 
~~tado pouco tranquillo d'aquelle imperio, e ser possivel que em pouco o imperador 

ao possua nenhuma das duas corôas. 
P Tal é o plano que elles meditam e que querem pôr em obra para fazerem de 

ortugal uma colonia elo Brazil. 
A. Inglaterra, porém, que se decidiu a nosso favor, baldará sem duvida taes 

machmações, e fará consolidar a nossa inclepenclencia. 
_Y. e:x:. a terá visto nas gazetas francezas artigos do Cmwie1· inglez, dos quaes 

IDlllto bem se cleprehencle quanto a Inglaterra se .interessa hoje na nossa causa. 
d Bo~tem, 31, sua magcstacle christianissima, acompanhado ele sua alteza real 

~· elphuu., partiu ele Saint Cloucl pará Meaux, onde se propunha pernoitar, e con
blll~ar depois a viagem, que ha muito projectára, pela Lorena e Alsacia até Stras
lltgo. Mr. ele lVIartignac, ministro do interior, acompanha a el-rei n'esta digressão, 

]?ara a qual já ante-hontem precedeu a seu amo . 
Rematarei o presente officio pedindo a v . ex. a o favo~· de beijar em meu nome 

~ augus~a mão de sua magestacle, cuja saude o céu proteja para feliciclacle da 
onarchm portugueza. 

d ~eus guarde a v . ex. a París, 1 de setembro de 1828. - ill. mo e ex .111 0 sr. viscom1e 
e antarem. = Conele ela Ponte. . . 

O:fllcio 

(N. 0 i 7 confidencial) 

lU. mo e e:x:.010 ~r.- Assentando ser de muita importaneia para o governo de 
~ua rnagestade sab~r quaes s?riam as. instrucções dadas a l01·cl ~trangf?rcl, enviado 
eU ~gla~erra ao Rw ele J aneu·o, trate1 por ve~es saber do emba1xaclor .mglez q:mes 

.as ser1am, mas nunca pude nada obter ate hontem, que ele proposlto, pela ter· 
ceu·a vez, a sua casa para esse fim me dirigi. 

Lorcl Stuard me declarou pois o seguinte : 1. 01 o governo inglez exige do Brazil 
ql:e nenhuma hostilidade faça a Portugal; · 2. 01 que decididamente e para sempre 
:~Ja reconhecida a independencia elos dois paizes; 3. 01 que o Brazil observe 0 

la.taelo ele 29 de agosto ele 1825, concluido por intervenção de Inglaterra; 4. 0 , 

~ue em consequencia elo dito tratado toclas as colonias portuguezas não possam 
. Unca ser separadas ela corôa ele Portugal. 

Lorcl Stuard concluiu dizendo q_ue a Inglaterra, que tanto se interessava pela 
Cals~ a~ sua magestacle el-rei o senhor D. Miguel r, julgava o mesmo senhor lhe 
~P am~na. o caminho, consentindo mt união com sua .sobrinha ; que os casamentos 
los prmc1pes eram sempre políticos, e que havendo soberanos. que_ para o s?ce~·o 
c ll ~uropa muito tinham sacrificado ainda quando o casamento tem um sacr1ficw, 
e e Julgava .sua magestacle o faria para o soeego de Portugal, desejos ela Europa 
0 prmc· 1 1Pa mente da Inglaterra. 
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O gabinete austriaco, que ao pl'ÍnClpw quiz aqui me;;mo sustentar os direitos 
da senhora D. Maria ela Gloria, abandonou o campo ele batalha e liga-se a outras 
potencias, reconhecendo sua magestacle como rei, effectuanclo-se o casamento. . 

Deus guaréi.e a v . ex.a París, 1 ele setembro ele 1828.-ill. 010 e ex. mo sr . vrs
concle ele Santarem. =Conde da Ponte. 

Ofilcio 

ill. '"0 e ex.TTIO sr.-Tenho a honra ele l evar ao conhecimento de v . ex. a, para 
ser presente a sua magestacle, c1ue hontem, pela uma hora ela tarde, cheguei ao 
porto cl' esta cidade, aonde desembarquei elas seis para as sete horas com satisfação 
e alegria elos seus habitantes, sendo informado pelo governador e corregedor da 
comarca ele que esta ilha continúa a gosar elo maior socego, em que se tem con
servado. 

Ainda que a v . ex. a já terão sido constantes os acontecimentos o ocorridos em 
Angra na noite ele 21 para 22 ele junho, e mesmo muitos dos factos que depois 
succecleram com o meu successor e com as embarcações de guerra que fonnu 
áquelle porto, de cujos factos não estou bem informado, pois tendo sido preso na 
dita noite, e estando effectivamente com uma sentinella à vista para não poder 
esérevcr, nem fallar eom pessoa alguma, muito pouco podia saber elo que acon
tecia n'aquella cidade; soube com tudo que o governo ali estabeleciclo mandou ch:as 
escunas iuglezas, mna á cidade elo Porto, em que foi lgnacio Silveira com officws 
dirigidos ~í junta rebelde que ali se formou, e outra à Inglaterra com ofHcios pa~·a 
lorcl W ellington, para o marquez ele Pa.lmella e para os representantes elo Braz1l, 
acreditados n'aquelle governo . Sabendo, porém, aquelle cmissario fóra ela barra do 
Porto a dissolução ela dita junta, deitou ao mar os officios que levava, e r egressou 
a Angra, aonde chegou no dia 23 do passaclo, dia em que tambem chegou UJ?a 
embarcação de Lisboa, pela qual foi recelJida a noticia de ter saído para a Maden·a 
c Terceira uma esquadra, trazendo a seu bbrclo tropa de desembarque, o que fez 
sustar a saída ele uma embarcação que ía com ofl1cios para a ilha ela Madeira . 

. Por occasião cl'csta noticia, na noite elo mencionado dia o governo cl'aquelb 
cidade fez uma convocação ele muitos indivíduos que seguiam o pn,rticlo rebelde, 
e constou que geralmente foi clecicliclo, com excepção ele tres ou quatro, que sua 
magestacle fosse acclamado pelo batalhão n. 0 5 e por aquelias pessoas que forma
ram a reunião, unicas que ainda o não -tinham feito, e que eu fosse instaliado no 
meu poder. · ~ 

A tropa dividiu-se n'estes dois partidos, querendo parte fazer poi· força a accla
mação de sua magestacle, e parte segtúr o commanclante elo batalhfio, para onde 
elie bem o quizesse, e na mencionada noite, ·em que tudo isto se passava, preva-
leceu o lJarticlo rebelde. · · 

Na manhã do dia 24 o dito comroanclante fez uma falia ao batalhão, dizendo 
que, nfio se podendo defender ela força que era mandada de Portugal, estava resol
vido a embarcar para lnglaterrra com todos aquelles que o quizessem acompanhar ·; 
a tropa, parte seguiu o seu partido, e por isso immediatamente se manclaraDl 
embarg·ar todas as embarcações que estão no porto para se realisar o embarque na 
tarde ou noite elo mencionado dia, projectanclo primeiramente encravar todus as 
peças de m·tilheria elo castello, e deitar toda a polvora ao mar para melhor effe
ctuarem a fugida; mas como a outra parte era ele opinião contraria, o comman
clante desistiu cl'este projecto . Tendo, porém, chegado na manhã elo dia 24 um .hiate 
do porto ela Figueira, com sete ou oito elias ele. viag·em, os rebeldes se aproveita
ram ela chegada elo dito navio, publicando que Inglaterra tinha declarado guerra 
a Portugal, e batiel0 a esquadra, que tinha saído elo porto ele Lisboa, e pelas onze 
para as doze horas elo dia foram ao castello tres membros elo governo r ebelde, o 
padre Ferraz, o coronel Rodrigues, e o secretario elo mesmo governador, Nogl:leira, 
e mandando-se formar em quadrado o batalhão n. 0 5, o dito Nogueira leu tu:na 
falia, na qual exptmha os acontecimentos que se tinham publicado, e que era :rre
ciso clefenderem-se ele toda e qualquer força que viesse ele Portugal, enthuslas
mando os soldados com todas as falsidades que pareceram conducentes para os 
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illuclir. No dia 25 .começaram-se os preparativos para a elefeza., mandando para o 
castello .grandes porções ele mantimento, trigo, milho e bacalhau, guarnecendo-o 
co: mars artilheria, reuninclo ao batalhão sessenta milicianos, e dando algumas 
~~l ·as providencias para a defeza do mesmo. No dia 26 determinaram que eu 
Fft~s~e uma . embarcação para immecliatamente seguir viagem para a ilha elas 
c1 ~res . No dia 27 sustaram a conclucç.ão dos generos para o castello, e até man
d~la~ entregar a _s~us ~lonos o bac~lhau de que se haviam provido. Pel~s nove 
Fl tarde elo r efenclo dra embarquet n'uma escuna com despacho para a ilha das 
.~res,_ c no dia 28 segui o rumo ela mesma ilha até ás quatro da tarde, em que 

01 ener ao mestre da esclma seguisse viagem para esta illia . 
. b Pude saber que as ilhas da Graciosa e S . Jorge não r econheceram o governo 
~e ~Ide da ilha Terceira, assim como as mais ilhas d'esta capitania, á excepçfio 

a ~a. elo Faial, onele houveram alguns movimentos coherentes com os r ebeldes, 
consrstrnclo principalmente em os quererem auxiliar como estavam para o fazer 
~~m 4 :00~{,íOOO réis, e com trinta ou quarenta solclacl'os de linha ele guarnição 

aquella ilha requisitados por um escaler que mandaram os r ebeldes ele Angra; 
~a~ estando proximo a embarcar este soccorro por noticias que receberam, e por 
~nsrnuaçeõs elas auctoridades, decidiram nfio se verificar o embarque sem ordem 

0 gener~ elos . Açores ou immediatamente elo governo ele sua magestacle . -
Quasr todas estas noticias me eram communicadas por alguns soldados :fieis a 

sua magestacle, quando estavam ele sentinella, os quaes igua.lmente me communi-

tcaram que a maior parte do batalhão n . 0 5 não estava resolvido a bater-se com a 
~ll . . . . a portugueza; mas a entregarem-se logo que ella cheg·assc, e que mmtos dos 

fleus offic· l . · N raes eram c a mesma opmrao. 
t' E stou bem persuadido que o motivo da minha saída cl'aquella ilha tão repen
t tnarnente foi para que os cabeças melhor se poclessem. evadir para Inglaterra, e 
dernerem que se realisasse o que esteve para acontecer na noite elo dia 23 para 24 
rno passado, de ser acclamado sua magestade e eu ch.amaclo ao governo . O com
deanda~tc do _batall1ão não te~. publ i_c~do ordem algmna do dia, que _tem receb~do 
q P_or tugal; Igualmente me foi partLCrpado que a.lguns soldados lhe tmham pedrclo 

illuedir~a1m saber qnaes eram as ordens que haviam, pois se achavam enganaclos e, 
u c os . 

11 Algumas horas antes da minha saída pude. conseguir a Gazeta de 20 de junho, ct ~al veiu o decreto pelo qual sua magestade perdoava aos soldados dos rebel
e e~. 0 P?1to, infel'iores e tambores o seu crime, logo que se entregassem, a qual 
n eguer a pessoa que podia fazer saber ao batalhão o seu conteúdo. 

c· O estado elejJloravel e clesgraçaelo da minha saude ·me impede levar ao conhc
c~.ento ele v . ex. a mais circumsta~ciad.amcnte quant? tem occ~ITido na ilha '!'er
n~·ua, porque agora., clez horas do cha, soube que pa.rtm um naviO para essa corte, 

ctod_devendo pereler esta occasifio de participar quanto levo dito i e esperando todos 
0~ Ias o meu successor para conferencim: com elle sobre os. objectos elo real ser
'Vrço, ;oltarei cleiJOis d'isso para Portug·al para ter a honra e gloria ele prostrado 
aos pes ele sua magcstacle beijar a sua augusta mão. 

182 Deus guarde a v. ex. a muitos annos . Ilha de S. Mi o·uel, 1 ele setembro de 
de 8 ·-fit. mo e ex. mo sr. José Antonio de Oliveira L eite ele Barros.=Manuel Vieim 
Albuqt~e?·qtte Tovm·. 

Officio 

(N. 0 15 , cx traclo) 

lo Dl. mo e ex. mo sr .-Por execução ás determinações de el-rei nosso senhor, pedi 
ent urna audiencia a D. Manuel G. Sa.lmon, a qnal teve logar no dia 31: :fiz -l~e 
d ega da carta que lhe vinha dirigida, apresentando-lhe ao mesmo tempo a cop1a 
P adoutra para sua magestade catholica, dizendo-lhe que o original ficaria em meu 
8~ ter . até que ·se me determinasse qnanclo me receberia a tér a honra de Ih' a apre
pa~fr i ~ eu ~ntes t!nh~ sabie~o que el-rei n~o tinha. cluvicla em me fallar com~ 
tn cular, e trnha chto Isto á mfanta D . lVIaria Francisca, e o mesmo me confir-
l'e~\ Calomarcle i ~~m ~ntreguei a carta que para elle receb~ i P?rém Salm~n ~e 

P nden que fana screntc a sua magestacle, c que me av1sana elo que ·e tra-
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tasse ; ont~io teve logm• à expos1çao dos sentimentos de meu augusto amo, de ntto 
admittir accorclo algum sem que seja precedido ele r econh ecimento ele direito, colll 
a condição sine qua non com _que sua magestacle subiLl ao throno ele Portuga1 a 
exercitar a plenitude de süa soberania. 

Esta abertura suspendeu por um momento o ministro; mas respondeu-me q ne, 
o meu g·.overno devia estar persuadido que o de Maclrid trabalhava sem cessar no 
mesmo sentido; que a c~tusa era a mesma, e que á H espanha não convinha na<tla 
mais elo c1ue segm·ar ao senhor D . Miguel no throno. 

Foi· intimado Lima para tirar as armas ela porta, mas até hoj e as conserva; en 
não descansarei emquanto não conseguir que as tire . 

Deus guarde a v . ex.a Maclricl, 2 ele setembro de 1828.- 111. 1110 e ex .1110 sr. 
viscomle ele Santarem. = Concle ela Fig~wi?·r~ . 

T enclo consideTação a que os officiaes inferiores1 soldados e mais praças dos 
corpos ela primeira e segunda linha, que cles'ertaram antes de julho de 1826 e se 
uniram depois em Hespanha aos depositas ali estabelecidos de ·emigrados p0rtn
guezes1 não poderam aproveitar-se elo indulto concedido por decretos de 3 de junho 
e 11 de agosto ultimos, em rasão de s6mente agora lhes ser possível voltarem n 
estes reinos: hei })Or bem que as referidas praças gosem elo mesmo indulto logo 
que se apresentem e mostrem 't er saído ultimamente de algum elos ditos cleposito s~ 
tondo entrado n'elle até fevereiro do corrente anuo . 

O conselho de guerra o tenha assim entendido e faça executar com os desp~t
chos n ecessm·ios . Palacio ele Nossa Senhora elas Necessidacles1 em 3 ele setembro 
de 1828. = (Com a n~b1·iw de sua 1nagestacle.) 

* 
O redactor da GmzetctJ que de motu proprio ou por ordem do governo de 

D . Miguel fôra solicito em publicar a r efutação do primeiro protesto elos plenipo· 
tenciarios. brazileiros, inseriu nas columnas do mesmo periodico, vinte e seis clins 
depois de escripto o segundo documento de igual gcnero pelos dois diplomatas1 a 
seguinte 

An.alyse elo I:>ro-testo 

Lisboa, 3 de setembro. - A causa da nação portugueza, que fôra supplanüodlL 
desde o fallecimento elo senhor D. João VI, que Deus haja, por uma facção, cujos 
cabeças, ainda vivo aquelle monarcha, haviam pTeparado, e por sua morte conse
guiram a suj eição elo povo portuguez a um soberano estrangeir.o, nfi.o podia ser 
bem sustentada e clefendicb emquanto o legitimo herdeiro ela corôa se não achass.e 
entre nós, porque havia o perigo de o não possuirmo s tão cedo; e talvez ha ma1s 
tempo o houvcramos possuído, se não tivessem anelado mal aconsel11aclos, e talveZ 
illudidos, os leaes portuguezes que pl'imeiro tentaram sua acclamação em 1826. 
Veiu emfim el-rei debaixo da necessidade de assegtu'ar á Europa, que vinha 
reger-nos por seu augusto irmão ; porém como os seus direitos e os da nação por
tugueza estavam marcados nas leis fundamentaes da m"onar.chia, nem sua mages
tacle, apesar ele quantas promessas tivesse feito, as podia inverter, nem poc'li:a 
privar a nação elos fóros e privilegias que lhe deu o pacto primitivo e mais le1S 
relativas á fórma da successão á corôa. Restituído, pois1 ao reino o unico :filho do 
senhor D . João VI, que conservava os direitos de príncipe . portuguez, que _o 
senhor D. Pedro perdêra fazendo-se cidadão, e o primeiro cidadão de um paaz 
estrangeiro, pe~o tratado ela indepenclencia do Brazil, e pela constituição do no'VO 
imperio, completamente segregado ele quantos dir eitos podesse ter como princi~e 
portuguez, viu-se Portugal senhor ele si, sacudiu o jugo estrangeiro, e só. qwz 
obedecer ao que tinha todo o jus á corôa. Foram convocados os tres estados, reco
nheceram com os mais soliclos fundamentos expressos em seu assento o direito 
fundado nas leis primordiaes elo nosso pacto7 e declarou-se o senhor D. Miguel 1 
legitimo r oi de Portugal e Algarves e seus domínios. Ao mundo toc1o em geral, 0 
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aos soberanos da Eur~pa em particular, são h<;>j e pa-tente~ as soliclissimas bases 13m 
que está firmado o throno ele sua magestacle, e em breve todas as côrtes clarão á 
no~sa o testemunho publico ele sua convicção e plena satisfação . No meio cl'este 
llDlversal consenso elos povos do r eino, e ela convicção dos .estrangeiros, ousam 

· al~P~recer de novo em Lonch·es com um protesto, em data ele 8 ele agosto, os dois 
1Dlilltstros ela côrte elo Rio de Janeiro, marquez de Rezende e visconde de Itabayana, 
sem.. saberem elo que a tal respeito quereria o seu soberano que obrassem, pois não 
pocha mandar-lhes instrucções para similhantes protestos sobre successos tão recentes. 
l' J~t na Gazeta ele 23 de junho refuMmos exuberantemente o primeiro protesto. 
c,. aqnelles dois ministros, datado a 24 ele maio, e julgavamos que elles se digna
ll~m. olhar pa.ra as nossas rasões1 que confundiam e aniquilavam ele sobejo todos 
?8 .se:u! sophismas, e que se não atreveriam mais, por honra do seu caracter, a 
U:,ststrr em uma questão em que não podia haver já a menor duvida; e quando 
~1° fosse .attendivel Oll rasoavel o que se respondeu áquelle primeiro protesto para l es ~e dtgnarem ele lhe dar uma resposta; satisfactoria, o assento dos tres estados 

. c~ remo parece lhes devia servil· ele objecto de superior attençã.o para, ou se 
fr l~·em e esperarem as oi·clens da sua côrte1 ou refutarem, se poclessem, os soliclos 
t 1r ameutos que assentaram as ·côrtes elo r eino, e fazerem ver á Europa seus 
a; e~ltos em advogar-a causa de seu amo1 com rasões, embora espe.ciosas1 mas ao 
~~n°s toleraveis. Não foi esta a sua marcha; não julgaram esses diplomaticos 
~s~~ct~ praticavel o silencio; mas tambem não podiam dar um~ resp~sta categorica 

Ia~oes que a nação apret~entava ao . mundo . O re'C'LU'SO elas mvectlvas é sempre 

01ma1s facil; eis o que empregaram no seu segundo protesto~ ele 8 de agosto . 
~am~w usurpaclor e pmjuro a el-rei nosso senhor; repetir 'a louca asserção do 

rl~ell'O protesto
1 

L1e que aS nOSSaS antigas CÔrtes tinham prescreviclo ; denominar 
a~çao o congresso elos tres estados elo reino, sendo raras as pessoas notaveis do 
~ebno q·1:10 não entra1:am n'elle (á excepção das que se não envergonharam de se 
10

,. el~arem contra a sua patria) ; invocar o direito de primogenitura a favor ele um 
illl~Clpe que, fazendo-se livremente estrangeiro, perdeu todos os direitos de por
I ~llez i e dar por nulla a decisão das nossas côrtes legitimas, fundada n'aquella 
eet fbdamenta11 ele Cl~a execução dlU'ante a existencia da monarchia portug·ueza, 

8 
bo retudo em 1640, vem a seu amo o direito de ser contado na categoria dos 

ao eranos : eis o que se admira no segundo protesto, que passârmos a ana1ysar e 
confunchr. 

f ,. A fastidiosa trachlCção d'esta peça, que se publicou no Cmwie1· ele 16 ele agosto, 
gaua cansa1~ inutilmente a paciencia elos nossos leitores, e tanto mais quando che
e assem a alguns pontos em que a mentira e a mais atroz calumnia predominam ; 

0 
.~em mesmo este nosso trabalho se dirige a outra cousa, que não seja prevenir 

ds Inc~ll~os contra os sophismas que se lhes pretendam embutir debaixo da capa 
e )t'ln~1pios sãos e de verdades inquestionaveis : para os versados na política e 

no .c relto elas g·entes escusado fôra escrever, e tanto mais que os nossos advei'-
sar10 · d ' . 

11
.8 am a se não artrevemm a responder aos vigorosos escnptos que se têem 

~n l Ic~do, que levam ao apice da .evidencia a justiça da causa de Portugal e do 
c eu ret o senhor D. Miguel I. Serão agora as auctoric.lacles mais respeitaveis quem 
don~ltarão as asserções do protesto, e emquanto não as virmos refutadas por outras 
a e Igual peso (o que é humanamente impossível), diremos que com taes protestos 
1?e~~ podem os ministros brazileiros em Londres fau.;er jus ao ordenado, que 

80 
88

1
. á seu amo, posto que b em cremos o serviriam melhor não publicando taes 

P Ismas. · 

08 d~~~eça, poit~, o protesto dizendo «que se fizera o de 24 de maio: 1.0
, contra 

a blil.rtos hereclitarios de sua magestade imperial e sua UJugusta filha; 2. o, contra. 
~st:bo lÇ~.o de instituições livremente dadas . por . aqu.ell: .monarcha e _}egalmen~e 
go elee'lclas em Portugal; e, 3. 0 1 oontra a tllegal ·e msicliOsa <wnvocaçao elos anti
e-r: estados elo ~·eino 1 que tinham sido abolidos em virtude de longa prescripção, e 

Po~sequeneia das instituições sobrec1itas1>. . 
8 • GI!Ia sustentar estes tres pontos se faz este segundo protesto, mvocanclo os 
ag~aclos · · · d h · b 

1'" pnnctpLOs a leg·itimiclacle da Europa e o recon emmento que os so e~ 
<>nos 1, ~ - ' . . l~ D c esta fizeram do senhor D. Pedro como re1 d'este remo (e perc oe eus a 
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quem teve a culpa de elles 'serem illudidos a esse respeito): Para fascinarem os 
ignorantes transcrevem (errado de proposito) um period.o das côrtes ele Lamego 
sobre o casamento das :filhas dos nossos r eis quando não houvesse filho varão, 
que sncceclesse na corôa, e diz em que essa lei ele não nos governarem estrangeiros 
só t1iz respeito ás senhoras, e que, portanto, é falsa a applicação cl'essa lei. Cit~ 
mal, occultam o ponto essencial da questão, e dizem que é mal applicada a led 

O q_ue vós, senhores protestadores, quereis inculcar ao mtmclo sabe o mtmdo, 
ha muitos annos, que assim não é : qual será o homem meclianamente instnúdo, 
que não tenha visto o Espir·ito das le-is elo immortal Montesquieu? Pois no seu livro 
xxvr, capitulo :XXIII, temos nós tudo o que no nosso caso se pócle desejar em con
firmação elo que acabâmos ele praticar, e para illustração dos nossos leitores men?s 
versados n'estes estudos, vamos transcrever o essencial do çlitó capitulo xxnr, cuJO 
titulo é que cc se por alguma circumstancia a lei política clestroe o estado (como 
vimGs na nova lei, que se nos qtúz dar, e clictada em paiz estrangeiro, quando .a 
taes leis as nossas leis e fóros nos vedam obedecer), se deve decidir pela lei poh
tica, que o conserva (e tal é a lei fundamental da nossa monarchia), a qual vem a 
ser ás vezes um clireito elas gentes». J á este titulo mostra o que amplamente se 
vae desenvolver. D epois de o auctO!' ter dito, que quando a lei política, que es~a
beleceu no estado certa ordem ele successão, se tor:ua destruidora elo corpo politlCO 
para que foi feita, não se eleve duvidar, que se pócle esta ordem mudar por outra 
lei política, etc., fundacdo tuclô na bem sabida n:L:'txima, a salvação do povo é a 
suprema lei, prosegue : · 

aJá disse, que um grande estado, que vem a ser acccssorio de outro se enfra
quece, e até enD:aquece o principal. Sabiclo é, que o estado interessa em ter o sen 
chefe comsig-o, que sejam bem acl~uinistradas as r endas, e que não sáia o s~11 
dinheiro a enriquece1; outro p.aiz . E importante que o que ha de governar nâO 
esteja embuido de maximas estrangeiras ; estas convem menos que as que se 
acham estabelecidas: alem d'isso, os homens têem summo apego ás suas leis e aos 
seus costumes, pois fazem a felicidade ela nação; é r aro que alguem as mude sem 
g1'andes abalos e grande effusão de sang-ue, como o mostram as historias ele todos 
os paizes. » (E em Portug-al não se t ê em verificado á risca estas puras verdades ? 
E haverá ainda algum advogado sincero de taes mudanças ? Continuemos.) 

«D'ahi se segue que, se um estado t em por herdeiro o possuidor ele outro 
estado, o primeiro p ócle muito b em excluil-o, porque é util a ambos os estados 
c1ue seja mudada a ordem ela successão. D'este modo a lei ela Russia, feita no 
principio elo r einado de Izabel, exclue mui prudentemente todo o herdeiro que 
possuir outra monarchia; d'este modo a lei ele Portugal rejeita todo o estrangeiro 
que for chamado á corôa pelo direito elo sangue.» 

4 Ora o que JVIontesquieu publicava ha oitenta annos em uma obra que tão espll
lhacla voga pelo mundo, com o conhecimento das nossas leis, os srs. llezende e 
Itabayana o põem em duvida, e dizem que só diz r espeito ás senhoras que casa
rem fóra do paiz, etc. E screvem isto no meio ela Europa! ! 

Quem á face do mundo se fez estrangeiro a Portugal, e provou ter cessado 
ele ser portuguez, foi o proprio imperador, já na acção ele se pôr á frente ele uma 
parte dos povos ela monarchia portugueza, que se r ebellaram contra o seu legitilll0 

rei e senhor, já sendo o auct01· ela constituição cl' esse novo estado, cujo titulo Jl 
trata dos cidadãos brazileiros, e diz que são, em quarto logar: c< Todos os nasciclos 
em Portugal e suas possessões, que sencló já r esidentes no Brazil na epoc4a elll 
que se proclamou a independencia nas províncias . onde habitavam, aclheriraUl 11 

~sta, expressa ou tacitamente, pela contiúuaçfLo ela sua resiclencia b. 
. Então como podem ser brazileiros todos os nascidos em Portugal, que adhe
riram, r esidindo no Brazil, mesmo t acitamente, á independencia, e ser em por~u
guezes ao mesmo tempo ? Que não são portuguezes, sendo o Brazil paiz estrangeu·o 
para Portugal pela sua incl epenclencia, não só bem o mostra o artigo ela constittúção 
feita pelo primeiro brazileiro, e chefe cl'aquella nação, mas tambem a nossa orde
nação no livro n, titulo LV, § 3. 0

; e se o pae que vo_ltmtariamente se estab elecen 
cidadão de um paiz estrangeiro deixou ele ser portuguez, como o podem ser seus 
fi lhos, que ·tem u' esse paiz esh·angeiro? Com a sua constituição, convencidos serll 
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l'éplica, ainda os srs .. Rezende e Itabayana quererão dizer-nos que o senhor D. Pedro t po~t~~guez, s~ porque nasceu em Portugal, e porque é o primogenito do senhor 
, · J o ao _YI? S1m, senhores, é o primogenito, e nasceu portug·uez; mas fazendo-se 

1 olunta~·1amente estrangeiro, constituindo um estado independente, declarando 
a_s condições que instituem o direito dos cidaq.ãos d' esse estado, c estando plenis
dmame~te ~~ caso da quarta condição, parece até loucura e absoluta ignorancia 
.~s ma1s tnYiaes conhecimentos do direito das gentes querer ainda alguem con-

81 eral-o portuguez c com direito ao tln·ono só por ser o primogenito. 
V em ainda n' este segtmdo protesto as surradas expressões elo reconhecimento, 

~ne as potencias da Europa fizeram do senhor D . Pedro como rei de Portugal; ,iá 
Iesponclendo ao primeiro protesto assaz dissemos a este respeito, e <Ícerca da 
::1I~posta prescripção das nossas côrtes, e não ousaram a isso responder senão repe-
ln o a mesma cousa : nós ainda os queremos encaminhar ao estudo elo direito elas 
gent~s; mas por lhes pouparmos maior trabalho aqui lhes transcreYomos o qu,e diz 
(Gab~o :!Ylartens no seu Compendio da di?·eito das gentes, pag. 150 da terceira edição 
t' ottmga, 1821): «Au reste, la reconnaissance cl\m monarque, ou cl'une constitu
.1~n de la part cl'états étrangers, quelque soit letu· nombre ou leur pouYoir,. ne sau
~:~~ po~·ter préjudice aux clroits ele ceux qui sera.ient authorisés à contrecl.ire à Ia 
l gltimlté ele cet eYénement, ou ele cette constitution>J .- aDemais, o reconhecimento 
c e 111ll mona.rcha, ou ele uma constituição ela parte ele estados estrangen·os, seja . 
qn~l for o seu numero ou o seu poder, não poderia prejudicar os direitos dos que 
estiv~ss~m auctorisados a contrariar a legitimidade d'este exalçamento, ou d'esta 
~onstlttu~.ão . >> QueJ.·em mais clara resposta,-meus senhores? Cuidam estes ministros 
d? ~razll, _que os goYernos ela Europa são tão ignorantes como elles ácerca do 
u·elto das gentes; porém os seus protestos ficam nos periodicos, e são objecto ele 

lllofa em todo o mundo ciYilisado . · 
A 9-ue naÇão se poderiam ir buscar exemplos a favor elo senhor D. Pedro para 

~a0~?s1derarmos portuguez depois de reconhecido soberano independente de outr~ 
de ç~o? A Hespanha ai~da ha p~u~o mostrot~ ~~ Em·~pa um exemplo, que a~sa~ 
N poe contra as prctensoes elos rmmstros brazileu·os . ~e Carlos ill, que era rm de 
.c a~oles, quiz ser rei de Hespanha, sua pan·ia, cuja successão ao throno lhe com~ 
petr~, largou o reino ele Napoles ao seu filho segundo D. Femando, e Yeiu r einar 
~: ;tespanha, tornando 11 fazer-se cidadão hespanhol, que nao podia ser como rei 
d Napoles. Em França por outro .moclo tomos o facto provado contra os senhores 

0 protesto, no caso do neto de Ltúz XIV, que foi eleYado a soberano de Hes
pa~ha. «A lei ele França·, que exclue os estrangeiros das successões, com muito 
Rals rasão os exclue da primeira elas successões, que é a ela corôa» (diz mr. De 

eal, La science clu govemement, tom. IV, pàg. 586). Quiz Luiz XIV, com toda a força do 
~ey P?der, habilitar seu neto á successão da eorôa de França, no caso de faltar o 
de Phlm ( qtte reinou depois d' e1Ie e foi Luiz X V), e o declarou assim em um cl.iploma 
atado em noYembro ele 1700; porém Yiu-se obrigado a desfazer este acto :r.or 

ontt·o do mez de março de 1713, e se Filippe V quiz segtu·amente ser rei de Hes
P~nha, renunciou por um acto, de 5 de novembro de 1712, feito em assembléa de 
~~·tes, para esse effeito conYocada em :M:ach-icl, todo e qualquer cl.ireito á corôa ele 

rança, a que por morte elo clelrJhim subiria como seu immediato successor, se esti, 
Vess · 
por .e YlYendo em França. Exemplos em Inglaterra, e outros estados, não faltam; 
a em a tndos pretendem talYez r esponder com o que dizem no protesto os seus 
nctores . , 1! d •. . . t t ~· f t a têe . , e qtte Ja outros 1autores e tao lD;JUS a pre ensao, por Yezes re u a ?s, 

0
. m dlto, e Yem a ser que <(D:' Affonso III (palavTas elo protesto), que era um prm.

c?e portuguez, e possuia o condado ele Bolonha, succecleu a seu irmão D. San
ell~ li, e consel'vou não ~bstante isso a soberania de Bolo~a.». Assev:erarem qu_e 
lll . conservou a · soberama do condado de Bo'lonha é mmta 1gnorancu1.! Em pn
e~u; .logar a conclessa Mathilcle é que era a pr?prietaria do condado de Bolonha 
se . rança, estado ele poucas leguas ele superfi.Cie, e feudo da mesma França; e~ 
d .gundo logar o ter conservado o titulo não é o mesmo que conserYar a soberama 
13e 1um estado, e alem ele não haYer D . Affonso III legislado em Portug·al para 
M_

0 fu~a, elle tanto abanclonon aquelle condado, que até repudiou a conclessl:\. 
a tlde, senhora d'elle, e cason com D. B1·ites, filha de el-rei D . .A.ffo~so X d 



2.JO 

Oastella. Eis-aq tú como a ·ignoraucia, ou a malícia, quer enredar os idiotas, e 
fazer ele algum valor o que pelo contrario vem provar a inepcia ele quem busca 
taes subterfugios. 

Não é me11vs disparatado o exemplo que apontam, ele que «el-rei D. Affonso V 
gosou com a corôa de Portugal a de Castella e Leão» . Isto parece incrível escre
vam homens, que a inda ha seis annos eram porttlguezes ! Gosou D . Affonso V coro 
a corôa de Portugal a de Castella e Leão? Bem : mostrem sequer ao menos u~ 
livro em que entre os reis de Castella e L eão se leia o nome do nosso re1 
D. Affonso V; e acaso valem o mesmo pretensões que fruições? Estudem melhor, 
senhores, a nossa historia e verão igualmente que o exemplo de el-rei D . 1\l[anuel 
tambem ele modo nenhum pócle servir para comparar com o caso em que se acha 
seu amo o imperador do Brazil, a respeito ele seus pretendidos direitos á corôa ele 
Portugal; não se cansem mais com eserevinhar }Jrotcstos despropositados, que só 
servem para tm·nar ridictllos os defensores elo erro, c em materias tão geralmente 
sabidas é summo desdouro ostentar tanta ignorancia. 

Entre os sophismas do protesto ha um, que é como o ultimo recurso dos defen
sores elo senhor D. Pedro, e vem a ser, que o senhor D. João VI tratou como 
príncipe r eal e herdeiro d'estes r einos o senhor D. Pedro na carta elo lei de 15 
de novembro de 182õ. 

Esté ponto tem sido r efutado, e muito bem, por vezes; com tudo, · sem gastar
mos m uitas palavras apontaremos uma explicação terminante, que de sobejo con
vence a nulliclade d'este subterfugio : A carta r egia mencionada começa : «D. João 
por graça ele D eus, rei do reino unido'"tle Portugal, Brazil e Algarves, etc. >> Como 
rei do reino unido, quem duvida que seu filho primog·enito era o príncipe hercdi
tario d'esse r eino unido, e que n'aquelle diploma a inda deviam apparecer as 
pa:lavras «herdeiro e succéssor d' es tes meus reinos)), urna vez que cl' elles todos tres 
ainda se intitulava rei seu augt1sto pae, que n'esta carta r egia annunciava o tra
tado que fizera com seu filho, e o tel-o reconhecido imperador do Brazil? 

Porém acaso não expirou n' essa carta o titnlo de r ei do reino 11nido de Por
tugal, Brazil e Algarves? Expirou, e j ~í na seguinte acção, ex1n·essa na outra 
carta de confirmação do tratado da mesma data, não apparece o titulo de r e i elo 
reino unido, porque acabára, e por conseguinte acabou tambem o titulo de her
deiro e successo1• d'estes reinos para com o senhor D . Pedro, que j á era impera
dor do Brazil: d'este segundo momento data a extincç~o dos direitos elo senhor 
D. João VI sobre o governo do Brazil, e a extincção elos direitos elo senhor D. Pedro 
sobre ·o governo de Portugal. Com esta separação um e outro ficaram perdendo os 
seus direitos a cada um dos dois diversos estados . Se os senhor es brazileiros podes
sem mostrar na carta de confirmação do tratado da indepenclencia elo Brazil a 
conservação do ti tu lo ele herdeiro e successor de Portngal e Algarves, na pessoa 
elo seu imperador, ainda momentaneamente poderiam entreter esperanças de poder 
alguem a is'so attender, emquanto a nação em côrtes, unico juiz competente, não 
reconhecesse a verdadeira conveniencia ela materia. O mesmo senhor D. Pedro 
conheceu que não ficava com jus a estes r einos, })Ois nunca juntou ao titulo de 
imperador elo Brazil o ele hercl eiro e successor ele Portugal, successão que só pr~
tencleu quando a facção o seduziu ao seu partido, levando sua conclescendenCJa 
arrastada ao p.onto c\e assignar r1.ma cartR- constitucional da monarcltia, sem para 
isso ser rogado IJela nação, sem ter sido acclamado seu rei, e jurado manter nos< 
sas leis e fóros, sem seque r ter ouvido um conselho de estado ele portuguezes (neill 
mesmo o do Brazil), invertendo a ordem ela successão, t irando o direito (ainêl.a no 
caso que o tivesse) a setl filho pal·a clàr a corôa a uma filha i não juranclo essa 
mesma carta, que dava como p1•etenso soberano de Portugal i emHm, ·tudo um tal 
cumulo ele incoher encias e clespropositos, que seria a nação portugueza indigna 
de figurar entre os povos livres se qu izcsse consentir em tantas extravaga.ncias . 

O r eino de Portugal não é patrimonial, é USLlfrnctuario, na conformidade ela 
sua lei fundamental. N'ella está prohibiclo aclmittir reis es trangeiros : Montesquien 
notou como sabia esta lei, e a reconheceu, no sentido em que ·ella é, tanto re~a
tivamente a femeas como a va.rões. O cidadão de um paiz é estrangeiro a r espe1to 
ele todos os outros, ainda cl'aqucl le em que nasceu sendo diverso d'aquelle estad? 
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em qu~ escolheu domicilio e natLmtlisação ; o prim ei ro c mais elnitlente cl.daclão de 
u_m P!,"lZ é o seu soberano; o senhor D . Pedro é o primeiro e o rriais eminente 
c~daclao brazileil'o, e como elle ha muitos, que têem seus paes e irmãos segundos 
~estes reinos, que são portuguezes, e ell es não, porque estão no caso elo§ 4. 0 elo· 
titulo li ela constituiçlio elo Brazi.l i esses são vassallos brazileiros1 e os parentes , 
~ueB~ :~em ~ão vassallos por~uguezes . ~uem é bn~_;~i leiroyo~· aclherir á constituição 

0 
I az~ l , a mcla sendo r\a.sctclo em Portugal, é tao brazden·o como o qne nasceu 

no Braz1l, segundo essa mesma lei. 01'a1 o braz il eiro não é portug·uez, assim como 
0 ~...PortL1guez não é brazileit•o. O senhor D. Pedro é brazileiro, e por conseguinte 
nao é portug uez, e não sendo portug uez não pócle ser r ei el e Portugal. 
ir. T emos _ele sobejo _expe~c1iclo 1'a;sões ütcontesta~eis, apl'eseutaclo auctoriclacl~s 
Ief~agavets, e clesfe tto todos os pretextos e .sophtsmas do segundo protesto . As 

suas Indecentes expressões pata com o nosso legitimo soberano o senhor D. lYiigueli 
e contra a nação' ç seus tres estados, que tudo para os protestaclores é uma facção 
usu11~aclora, e ao clispar~te, emfim, de chamar illegal a assembléa dos tres estados , 
0~ cortes, e pretender que a instituição ela carta e sua cabalística introducção 

41 e~te reino os derog~íra (nem mesmo d'i sso ella faz menção, que no caso de ser 
YálJda e _legitimamente outorgada a tal carta, era inclispensavel), e que tinham 
prescreVIclo, não nos cansftmos em r esponder, porque aos olhos elos sensatos tudo 
ISso slío ridículas frioleiras, que só mostram em quem cl 'ellas usa a falta absoluta de 
r as~ oes para bem advogar sua causa. 

. O novo capitão general ela Madei1'a, tendo pouta confiança nos corpos ele mili· 
01St8, mandou-os licenciar e ree\olher os r espectivos armamentos, expediu clivers·as 
l~·clens para com;oliclar-se n'aqüella ilha o systema absoluto; clanclo ele tudo imme
~·tata. cont~ ao ~·ove~·no ele Lisboa. O magistrado incu!n.biclo~ ela devassa e outros 
uuccwnanos m1guehstas tan:ibem :fizeram as suas partJcJpaçoes, ao mesmo tempo 

que os constitucionaes, mórmente o marquez ele Palmella, proseguiam em activa 
conesponclencia com D. Pedro IV e varios diplomata. i como abaixo se lê, 

Procla1na~ão 

Quartel general do Fhnchal, 3 ele seiembi·o ele 18:28 . ...:.._ Sendo a agricultura 
em todos os paizes o o~j ecto mais digno dos paternaes cuidados elo monarcha 
~~ 0~ r ego, ?omo cleixaní o m?l.hor dos soberanos? o muito alto e J?Uit_o .poderoso 
l' OI D. Mlguel r, nesso legltlmO e adorado ret, de promover o achantamento 
~- esta industriosa arte, t ão util á: nação e aos vassa.llos que ama. como filhos? Eu 
d~e a honr: de ser ma~clado por este augt~sto s~nhor govei;nar esta ~a, livral-a 
:. oppressao em que pzen, soffrendo o JUgo msupporta•,.tel ela. ma1s perficla e 
~ roz. rebell~ão, assim .como par a f~1.zer renascer n'este ~ello paiz a J>az e a abun-

i11l'l~Ia . Fehzmente tnumphou a vm•dade, e e necessa.no lançar mao ele todas as 
ltlechdas que possam felicitar esta ilha . Eu o farei, e a primeira e miús salutar 
qtl~ se me offerece nas actuaes circumstancias, é dar na presente estação braços 
dos h:a_b~lhos ela agricultura, e é por este motivo que ordeno que os tres corpos 

e mihc1ar> cl' és ta ilha sejam plenamente licenciados até segunda circlem, fi cancló 
apen~s obrigados a comparecerem com os seus r espectivos. , iiuiformés, em todos 
~s yru:ne~ros domingos el e cac1a mez no clistricto que lhes está clE!signac1ti, devendo 
de1 pnnc1pio a primeira I'éunião em o dia 4 .ele j aneiro elo anno proximo futmô 
q e 1829: ordeno igualmente a todos os s1's . comma.nc1antes elos referidos corpos, 
e ue ~andem fazer entrega no r eal trem, de todo o armamento, correame, polvora 
ta~a18 p~trechos ela r eal fazenda, a carg·o elo qual fi cará a sua conservação . Res
d me Uillcamente r ecommenclar a estes corpos a lembrança e r econhecimento que 
t edem t er a tão alto beneficio, tôclo deviclo aos paternaes desvelos ele sua mag·es· 
a e, s~mpre desejoso de empregar todos os meios de felicitar o seu reino e os 

dellS fi e1s Vassallos, e que esta .lemb1;ança OS previna contra as perfi elas suggestÕes 

1°8
. malvados, pertmbacl01;es ela nossa santa r eligião e do socego publico, e os 

o )l'Io·ue l . . J . , l "t" ·b o a augmeutar , caca ' ' ez mms, seu corma ... mno1· ao nosso eg t ·tmo so. er ano 
0 ·senhor D . Miguel I. 

16 
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Viva a nossa santa r eligião catholica apostollca Tomana; viva o senhor :Q. Mi
guel I, rei legitimo e absoluto; viva a imperatriz-raihlha, nossa senhora; vivam os 
fieis milicianos da ilha da Madeira. = José .ilfct1'ict .iVIontei?·o~ governador e ca1Jitfio 
general ela ilhn da lVheleira. 

Portaria 

Constando-me que um grande mrmero de milicianos do r egimento do Ftmchal, 
que haviam daelo baixa por terem completado · o tempo de serviço, esquecidos 
d'aquella honra e fidelidade que deviam ao seu leg·itimo soberano o senhor 
D . Miguel I, rei de Portugal, voluntariamente se encorporaram ao regimento de 
onde tinham saído para pegar em armas contra as forças que o mesmo augusto 
senhor mandasse a esta ilha a subjugal-a e pôl-a debaixo do seu dominio, c01no 
parte integrante da monarchia portugueza; mostranJo-se, por aqnelle facto espon
taneo de se offere·cerem, ainda mais rebeldes e traidores á sagrada pessoa ele 
el-rei nosso senhor, do que os seus camaradas que tinham praÇa no regimento, e 
suJ?.posto que os referidos milicianos, voluntariamente offerecidos, sejam merece
dm~es das rigorosas penas que as leis lhes impõem pela gr:wiclacle ele seu m:i.me ;. 
comtuclo, attenclenclo cu á sua rusticidade e pouca r efl exão, e que por isso fora.rn 
enganados e illucliclos por tun governo faccioso e t emerario, mas que acabou 
vergonhosamente: lhes permitto que fiqnel)l desde já desligados elo regimento, 
livres e clesemharacaclos como o estavam antes de se unirem a elle. E o coronel 
do regimento, fazen"elo convocar os referidos veteranos em logar proprío, lhes faça 
ler esta minl1a portaria para sua intelligencia. · 

Palacio elo governo no Ftmchal, 3 ele set0mhro ele 1828. =José llfa?·ia Jll{on
tei?·o) govemador e capitl'Lo general ela ilha ela lVIadeira. 

Officio · 

lll. mo e ex. mo sr .-T endo participado a v. ex. a os acontecimentos ela nossa 
viagem,. elevo levàT agora ao conhecimento ele v. ex. a o que se tem seguido depois 

. ·que viemos para t ena: a inquietação em que todos estavam e da nossa parte a 
falta de conhecimento do caracter e sentimentos das pessoas me poz em cuidado 
por n~Lo saber em quem confiasse sem receio ele ser enganado; acrescia a isto 
haver ficado na cicla.cle só uma pequena parte ela tropa, porque a maior parte se 
havia dispersado pelas montanhas, e os chefes ela rebellião, tendo-se acoutaclo a 
uma corveta ele guerra ingleza, que suspeito ter vindo a esse fim, se demoraram 
a bordo, aoncle existem até hoje com o maior escEmclalo, parecendo assim ameaçar 
a renovação elos males quo fizeram, esperançados, segundo consta, na chegada elo.S 
revolucionarios elo Porto, que espe~·am em uma fra.g·ata bJ!azileira que aqui ha tle 
chegar com armas1 peças de artilheria e dinheiro, conforme avisos do ma~·quez 
de Palmella, e disse ao g·ovemador ha pouco o mesmo consul inglez aqui . 

Em taes circumstancias nos víamos sacrificados, ·se o chefe ela ex1Jeeliçfio e 
commanclantes da tropa, conhecendo visivelmente o perigo em que deixavam a 
ilha, não resolvessem demorar-se algum tempo até se restabelecer a ordem e nos 

, segu~rarmos ele algumas pessoas que se j ulgavam mais }Jerigosas, e fazer algumas 
mudanças, o que tambem me deu cuidado e trabalho . Por este motivo, a meu 
pezar, só dei principio á. devassa no dia 30 elo mez ·passado, e com trabalho para 
colher a exposição dos factos, pela repugnancia que encontro nas testemtmhas, 
t~Llvqz com receio, e irei continuando com toda a circumspecção a miud.o exame. 

E, "porém, mui sensível que se achem fugitivos e á nossa vista os principaes 
auctores elo crime, e recáia a pena só sobre os setls manclatarios, ainda que ele 
igual conclucta i não perco dia para adiantar a diligencia, porque nada mais me 
interessa i e elevo ponderar a v. ex. a que o meirinho nomeado por mim para esta 
diligencia, que tem trabalho com a chamada elas t estemunhas e prisões, mere
cendo remuneração, me convem saber como e por· onde ha ele ser pago do s~n 
serviço. Tenhs> tamben;1 a hom·a ele levar ao conhecimento de v . ex . a qne, uao 
designando a carta regut até q ne. tempo elevemos vencer os cliarios, parece neces
saria alg·uma cleterminaç?io a este respeito, como tam bem a respeito elo pagamento 
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tlos mesmos díarios, que pela carta r egia ele 18 de agosto ele 1823, que acompa
nhou a ultiJJ?-a alçach que veiu aqui, se ordenou que fo. se sati.sfeito pelo valor da 
roecla em Lisboa, e porqne se nos não declarou o mesmo a nosso reS}Jeito, r ece
)emos pelo valor ch ilha. 
. R~sta-me ultimamente rogru.· a v . ex . a mil perdões, e que se digne acceitar os 
respm~osos comprimentos elo meu collega., e as ordens ele v . . ex.a, que buscaremos 
cnmprn· com desempenho . 
lll Deus guarde a v . ex. a muitos annos. Ilha da Madeira, 3 ele setembro de 1828.= 

• ·'
110 

e ex. 11~0 sr . Luiz de Paula F nrtaclo ele Castro elo Rio ele Mendonça. = F?·an-
ctsco · Antonio lviaciel lV[ontei?·o. · 

Officio 

d . Il1. mo e ~x . mo sr.- Exigindo-me v. ex ._a que etl ~lê P?l' escript? uma participaç~o 
os acontecimentos em Porto Novo depms que fm fendo em VJrtucle ela explosao 

qnc houve em uma das baterias, ·como v. ex.a me encontrou na minha retirada 
~fra. a cidade ~o ]'unchal i agora, que. me encontro restabel~ciclo,_ cumpre~ me 
~ei.-lhe o segmnte : Pouco tempo cle}JOIS ela remessa elo meu officw de 22 . elo 

PIOXImo mez passado, mandando fazer 1alguns tiros ele artilharia sobre o inimigo 
para desaloj ai-o ela posição que tomára, e observando com oculo quaes seriam os 
seus movimentos, fui fericlo por uma explosão que houve em Ullla elas baterias, 
que. me lançou dez ou doze passos ela posição em que eu estava., :ficando todo 
qne;mado, e este acontecimento poz em tal desordem a tropa, que toda fugiu; 
porem logo que me levantei pude conseguir, á voz ele alto, fazer tornar a maior 
~~·te aos seus postos ; e como nao estava em estado ele pocler ali persistir , reti
~e:-me, dando 01:cl~m ao major Figueiroa, comma.nclante .elas bate~·i~s 1 )Jara susten-
al -se na sua pos1çao até segunda ordem, e o que fica refenclo o partlCJpel vocalmente 

a v ex" d · · h · J · ~ · , quan o o encontre1 na mm · a retn·acLa. 
Il Deus guarcl~ a v . ex.11 Bordo ela fragata ingleza, 4 ele setembro de 1828.

l. mo e ex. 10 0 sr . José Luci o Travassos V alclez . = J oão Schwalback) tenente coronel 
commanclante ela linha ele leste . 

Officio 

l DI. mo e ex.mo sr.-- Tendo par ticipado a v . ex.a os acontecimentos da viagem, 
levo dar pa1-te do que se tem passado cleJJO Ís elo nosso desembarque, que teve 
ogar no dia 25 elo mez passado . Sem saber em quem confiassem os, porque o gover

nador, os ministros e nós vínhamos em perfeita ignorancia elo caracter e senti
iliJ.ntos _elas pessoas ela terra, foi preciso demorar alguns dias sem dar principio á 

N Jgenc1a, que assim não convinha começar no momento ela efl:"ervescencia i tambem 
dao. era util deixar esmorecer o zêlo cl'aquelles qu.e se tinham mostrado amantes 

a realeza. A este embaraço acrescia outro de maior cuidado e susto, e era que 
tl~a _porção ela tropa e os voluntru.·ios se haviam dispersado pelas montanhas, e os 
a~mClpaes au~tores ela r~volta, t~ndo-se refu~·iaclo a bordo ele uma corveta ingle~a 
d guerra, estavam e amcla estao á nossa VJsta, parecendo ameaçar a renovaçao 
/ .males, e, segundo consta, esperançados na chegada de alguns dos revoluci<;ma
~os. elo Porto, que, se diz, vém em uma fragata brazileiTa, conforme avisos elo 
r ~lqtlez ele Palmella e affirma o consul inglez i por ct~o _motivo se tem demo~ 
d~c 0 a expedição, pa.ra com o r espeito das tropas se poder consoliclaJ: a segurança 
d" es~a, que ele outi·a fórma seríamos todos sacrificados. Dei principio á devassa no 
0 ,

1
a ~ ele agosto, que successivamente tem continuado com trabalho, pela r epu

~e~~Cla qu~ encontro nas pessoas chamadas para ellai. todavia, apesar cl'isso, não 
inte .0. ~erchclo o tempo, e j á algtms se ac~am presos1. qu:~ pretend? com~ç_ar a 
ai togar, porque me parece grancle o numero elos 1mphcaclos ma1s decididos, 
offl ~ que alguns estejam escondidos e outros se r eft1giassem para bordo . Tenho j ~\. 
sã 01ddo ao~ ministros para os sequestras elos principaes cumplices e fugidos, e· que 
ll1 ° .e 1Ua1s importancia, e como é ·grande o numero cl'estes e comprehendem 
d O~e18 qu~ sem clespeza se não poderão guardar, principalmente os elos correge-
aores e Jlllz ele fóra, que fug·iram rog·o a v . ex . a queira determinar-me se deverão cl'rem . . ' . . atar-se e entrar no erano cl'esta 1lha ou JUnta da fazenda com as compe-
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tentes cla1'ezas
1 

assim como as pequenas porções de vinho que se encoutí'e a~as 
seqnestrados . Consta-me que João de Carvalhal, Cl"ÚO seqnestr.o é importante, tem 
gl'ande por"Ção· de vinho e aguardentes; queira v . ex." ordenar o que se deverá 
fazer, dando sobre es te assumpto algumas medidas g·eraes1 para eu communicar 
aos ministros e elles se saberem dirigir para o futuro, e que inclemnise a junta ela 
fazenda cl'esta ilha elas despezas que 'é obrigada a fazer por esta occasião. 

Tenho nomeado meirinho para a clílig·encia, que tem trabalho com a chamada 
elas testémunhas e com prisões de que vae ser encarregado ; e como elevení ser 
pago, peço a v . e~ . a se digne determinar como e poT onde eleve ser satisfeito elo 
seu serviço . Igualmente t enho a ponderar a v . ex. a qne não designando a carta 
regia até que t empo deveremos vencer os cliarios, parece necessaria explicação a 
este respeito, como tambem sobre a fórma elo pagamento d'elles, que a carta regia 
de 18 ele agosto ele 1823 da. alçada que veiu a esta mesma ilha determinou que 
se satisfizesse pelo valor da moeda em Lisboa, e por faltar esta declaração nos 
foram pagos, segundo o seu valor aqui, 25 por cento ele mais, ' com sensível dimi
nuição : o que tudo tenho a honra ele levar á consideração ele v. ex. a para clelibe-

. rar o' que for servido . · 
Digne-se v. ex. a acceitar os respeitosos comprimentos do meu collega, e acre

ditar o nosso particular respeito e submissão. 
Deus guarde a v . ex." muitos annos. Funchal, 5 ele setembro de 1828.

Ill.mo .e ex. mo sr. Luiz ele Paula :F\U'taclo ele Castro elo Rio ele Mendonça. =F1·cm
cisco Antonio J.ldaciel J.l1ontei?·o . 

Officio 

In.mo e ex.mo sr .- Em consequencia dos desejos que v. ex.a tem mostrado 
que .os refugiados a bordo ela fragata AlligatO'I· deixassem quanto antes este porto, 
e ela conferencia que com v. ex. a tive ha dias a este respeito, eu, de accordo coro 
o capitão Canning, temos fretado por conta elo gov:erno ele sua magestacle bl'itan
nica o bergantim inglez Jcme, o e1ual como transporte capitaneado por um o:fficial 
ela fragata eleve saír ámanhã 6 elo corrente, tomando a seu boTclo fóra ela vista 
ela terra ao alcance elas baterias os ditos refugiados e seguir viagem com elles em 
clireitura para Portsmouth . 

Não obstante que arvorado aquelle brigue em transporte el e sua mag-estade 
britannica e commanclaclo por um o:fficial ela fragata, fica na mesma condição 
cl'csta, e supposto me não reste a menor duvida que aquelle brigue softi·a algum 
impedimento na dita viagem por algum vaso da escruadra que acompanhou a v . ex. a 

a este porto, com tudo tenho a honra ele communicar a v . ex . a o r eferido, a fim ele 
que v . ex. a se digne cbmmunicar-me se occorre ela parte do governo actual alguma 
clifficuldacle que possa interromper a meclida cl'elle partir · pelo fim indicado. 

·Renovando os protestos ela minha alta consideração e respeito. 
Guarde Deus a v . ex.a muitos annos . Funchal, 5 ele setembro ele 1828. - Ao 

ill.mo e ex. mo sr. José Maria Monteiro, governador e capitão general el' este estado·. = 
Hem·ique Veitch1 agente e consul geral ele sua magestacle britannica. 

Offi.cio 

In . mo sr. - Accuso a recepção do seu o:fficio de 5 elo corrente, e em resposta 
ao seu conteúdo, cumpre-me dizer a v . s. a que tem sido tão estranha, como escan
dalosa a conducta que a corveta Alligato?· tem tido n' este porto, conservando por espaço 
ele quinze elias a seu bordo os r éus ele alta traição e lesa-magestacle, como o é igual
mente a transacção que se destina faz er elos ditos réus ele bordo ela corveta, para 
o brigue Jane que vae seguir viagem para Portsmouth, motivos estes q1,1e me obri
gam a levar tudo ao conhecimento elo meu soberano o senhor D. Miguel I; assim 
como o mesmo officio ele v . s.a para que o mesmo senhor s~j a ele tudo sabedor. 
Cumpre-me igualmente dizer a v. s.a que ·em extremo fiqttei surprezo quando, 
vendo o officio que o commandante da corveta, capitão Canning, dirigiu ao vice
almirante comrnanclante da esquaclrá, lhe dizia ccrecebêra ele mim a s:;t.ncçãov 

1 
quando 

eu com elle não tive corresponclencia alguma sobre similhante objecto. 
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ldResta-me dizer a v. ,s. a que nada posso communicar-lhe relativamente ~í diffi
cu ad-e ele ser ou nã.o interrompida a meclida

1 
que me diz vae tomar-se

1 
pois ao 

c?mmanclante da esquadra é que pertence satisfazer a v . s. a1 e ao capitão Canning, 
Vlisto que as forcas marítimas estão immediatamente debaixo das ordens elo vice-
a mirante. ' 

Til m~eus gum·~e a v. ~ ·a Qua1·tel general elo Funchal_1 6 ele setemb1·o ~le 1~28.
Ji ·, sr. ~-Iennque Veitch1 agente e consul geral ele sua magestacle bntanmca. = 

ose il1~ana ll!lonteú·o~ g·overnaclor e capitão. general da Madeira. · 

No-ticia 

]' L~CJboa) 6 de setembro. -Entrou o bergantim Infante D. Sebast·ião., vindo do 
G~mc. ali ele onde saíu a 29 de agosto

1 
e tres dias antes havia saído o bergantim 

d ona, t~mbem com officios para Lisboa. O command~nte deu a imp01:tante noticia 
b a .expedição haver cheg·aclo á Macleira em o clia 16 de agosto; no dia 22 clesem
f, a~cou toc~a em l\1achico1 clepois ele alguma resistencia da parte elas baterias, que 
Olam obngadas a . ceder ao fogo ela nossa esquadra; no clia 23

1 
depois ele haver 

outro e~oque com as tropas rebelcles
1 

entrou toda a clivisão na cidade elo Funchal
1 

e no dia 24 desembarcou o novo capitão general
1 

e n'esse mesmo dia tomou 
posse elo governo, estabelecendo-se assim o legitimo governo ele el-rei nosso senhor. 

Os. ~ovos cl'aquella ilha, logo que a lealdade a sua magestacle pôde ser apoiada, 
a ma,nlfestaram com o maior enthusiasmo, achando-se os facciosos que não fugiram 
a~ra bordo ela corveta ele guerra ingleza (como Valdez e outros) dispersos e e~con

Ic os. A. camara ela cidade elo Funchal
1 

com o juiz elo povo e casa elos vinte e 
i:tro) _tmham-se reunido em protesto de violencia que aos seus fieis sentimentos 

a feito Valclez. 
Os fieis povos da ilha ele Porto Santo tinham acclamaclo e reconhecido sua 

:bg:~stacl~ pelo modo mais digno ela: sua conhecida ~e~lcla~e.1 ~encl~ o .governador1 

n ~:gacleu·o graduado Cosme; Damião ela Ctmha F1cllé1 clmgiclo tao augusto acto 

ao Ia 17 elo mez passaclo1 com o maior J'ubilo geral, tendo-se prestado a coadjuvar 
c eX}Jecl' ~· cl . IÇil.O quan o teve notwia cl'ella. 

Procl;:.•nação 

l\'[~~eirenses! Tendes observado que os primeiros cuidados elo vosso governador f c~pitao general tem sido clilucidar as cavillações1 calumnias e imposturas ela 
~c9ao rebelcle1 que vos ía levando por escuros caminhos aos horrores elo preci

fhCio : os fins malvados elos infames eram bem conformes a suas revolucionarias 
eonas) e elles se màJJ.ifestaram na atrocissima repulsa que o traiclor Valclez 

~z~cutou) recusando obedecer á~ soberanas ordens que em 25 ele junho lhe mandei 
llllllllar. Baquem•am

1 
como observastes1 os rebeldes á vista elas aguerridas e leaes 

co umuas realistas que sua magestacle eu vi ou em vosso soccOITO. Já clesappare
ceram os rebeldes 

1 
uns desertaram vergonhosamente1 outros se embrenharam IJelas 

dmatas e cavernas' cobertos ele OIJIJrobrio ele vergonha e ele não pouco susto, 
evorad ) ' I ' b ll N d . os seus corações elos mais crueis remorsos. E tempo que nesta e a porçao 

d 
0 

_ terntorio portuguez appareça a verdade, que até agora vos occultavam1 illuclin-

mo v~s com fallacias ardilosas e papeis astutamente escriptos e publicados, erros, 
entu·as , .c I ·a l . . . }\'[ _e 1a SI ac es prCilJUdiCiaes. . 

d aclen·enses! Eu vos offencleria na vossa honra se por um só momento cluVJ-
asse do I · · 1 cl cl b · de cl s eaes sentimentos que vos ammam1 e ele que tendes a o so eJas _provas, 

qu~ b~ que o melhor elos reis, o muito alto e muito poderoso senhor D. M1guel I) 
ba e_lou os vergonhosos grilhões que roxeavam os vossos pulsos; mas é para 
d 

81 
car e consolidar vossos pmos sentimentos que vos declaro que, pela morte 

v-
0 . ·~enh_or rei D . João VI

1 
ele saudosa meinoria

1 
passou o imperio luso ao unico) 

. edlc acleu·o e legitimo senhor D . lVIio·uel I em virtude das leis funclamentaes exa~ 
la as n A o ' l ·a cl A cl 
P as cortes ele Lameo·o e ele Lisboa nas quaes se acha exc Ul o a coroa e 

ortug·aJ . l ::, ) . . t . · o lmperac or elo Brazil o senhor D. Pedro I como prmmpe es rangeu·o i 
P0Is be b'l 1 1 ·a · cl d t m sa 1c o é quo desde 1825 é aquelle imperio rooonhem o m epen en t'l 
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o sepal'ado ele Portugal, e co1~0 tal estrangeiro; e como o n~to ser::'L o senhor 
D . Pedro I, declarando-se imperador o perpetuo defensor ele uma naçao estran
geira! ! ! Eis afl verdades que essa irrita, mula e apocrypha carta constituci?~al 
fez oecultar-vos, delinclo vossos entendimentos com esperanças affectaclas e smls
tras. 

Recordao-vos do q:ue presenciastes n'esta ilha desde 182 1 até 1823, o ele ontfio 
até hoj e, conspiraçÕes, delações, clevassas, . prisões, extermínios irregulares, a santa 
Igreja abalada, o sacerclocio perseguido, prosCI'ipto e menoscabado, de tudo vos 
lembrao mas unicamente para dar o valor e peso ao horroroso abysmo ele que 
o nosso' aclarado r ei, o senhoi· D. Miguel I, acaba ele livrar-vos. A soberana mã_o 
do Todo Poderosó o protege visivelmente, á sua voz per ecem todas as mais arcll
losas suggestões' ; digam-no essas rebelcl es cohortes do Porto, e vós mesmos, que 
sois testemunhas dos r ecentes successos ele 22 o 23 de agosto n' esta ilha, aterrada 
até então pela perficla prepotencia cl'esse atreviclo chefe, que fez éonhecer stla falta 
ele probidade e caracter, e emfim manifestou seu criminoso clelirio, expondo vossas 
viela~ e compromettendo a vossa honra. 

E pois, ó macleirenses, nosso augusto rei o senhor D . Miguel I; vós solemne
mente acabaes de o reconhecer e accl::tmar com o mais ptlblico e fi el enthusiasmo; 
verificao esta accl;.1mação, patenteae a verdade ele vossos juramentos ; sua mages
tacle perfeitamente conhece o que vos é util, o que convem a seus fieis povos, e 
quanto podem e elevem esperar elo sou real an imo. Este augusto monarcha vos 
assegm·a que as vossas herdades não serão atacadas, e que >ÓS e vossas familia.s 
não tornarão a ser expostas á violencia, à injuria e à oppressão; porém exige ele 
vós sincera obecliencia its legitimas auctoridacles, que em seu augusto nome vos 
regem; exige que VÍ"\Taes em paz, que não sejaes incommodos uns aos outros, que 
deixeis caaa um gosar o que devidamente lhe pertence, que observeis no com
mercio as leis ela probidade o boa fé, e qne emfim cada um se contenha nos limites 
que a lei lho prescreve, segundo o seu estaclo e condição. Eis a ventura que no 
augusto nome do nosso adorado monarcha vos afianço; mas para que perfeitamente 
a goseis, é necessario esquecer pessoaes ü~jurias e suffocar paixões. 

Sacerdotes e ministros elo D eus ela verdade e ela paz! Primeiro a vós Cj.o que 
a n inguem pertence persuadir e disciplinar os povos com a vossa exemplar con
ducta, e guiar os espíritos, afastanclo-os da corrupçã:o em que têem estado submer
gidos pelas falsas e prejudiciaes doutrinas de um seculo tenebroso, em que os 
precipitou o perverso exemplo· cl'esses anathematisados c falsos sacerdotes, que a 
santa Igreja re}Jl:ova e conclemna, por se terem com seus escandalosos exemplos 
e ímpia doutrina declarado inimigos do throno e do altar . 

Proprie~arios! Abandonao o ocio e clisponcle-vos a animar a agricultma elos 
campos,· que a real munificencia concedeu a vossos maiores sob condição de ses
marias, de outro modo empobrecer eis e derramareis a miseria sobre vossos colonos. 

Lavradores e gente campestre! Se quereis gosar ela innocencia e ela abun
dancia rural, empr egaé-vos nos campos, desisti de oclios, congraçao-vos com vossos 
irmãos, sêcle justos na partilha com vossos senhm;Íos, sêde por ultimo fieis aos con
tratos. 

Commerciantes! Juutae ao amor do lucro a candura e boa fé , eximi-vos ele 
espalhar papeis fabricados pelas sinistras mãos elos rebeldes nos prélos estrangeiros, 
papeis com c1ue até agora foram corrompidos tantos espíritos cloceis e innocentez. 

Oxalá, ó madeirenses, que estas minhas vozes }Jenetrem vossos corações, e 
eR testemunharei com jubilo vossa felicidade ! Se porém o espírito rej"olucionario 
continuar a l.avrar insidias, oclios e vinganças, então eu, usando da auctoriclade 
que me é concedida, soltarei o raio da justiça; pelo horror do trovão ficarão soter
rados ~s perturbadores e calumniadores, e o golpe fatal elo raio não cleixa,rit 
mais existir um só revolueionario entre vós. 

Emfim, macleirenses, confiado no vosso bom animo e na vossa inabalavel :fide
liclacle, eu vos convido a dizer novamente commigo : 

Viva a sa,uta religião catholica apostolica, romana; viva ol-rei o senhor D. Mi
guel I, absoluto e nosso senhor; viva a imperatriz-rainha; viva a real casa reinante 
ele Brag-ança; vivam os leacs e fieis macleirenses; vivam, vivam. 
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. Palacio elo gov01'no 1~0 :U...,unchal, 6 de setembro de 1828. =José 111cwia Jltlontei?·o) 
~o\rernador e capitão general da ilha cb Madeira. 

Carta 

Lond,res, 6 ele setembro de 1828.- Senhor: -A medida, que se vac approxi
lliancl~ o tempo em que podemos . esperar providencias de vossa magestade, cresce 
a b'tn~ios~ impaci~ncia dos Ie:es pert.ug:uezes, cuja so~·te está pendente das. suas 
~o .eranas resoluçoes ; Deus na o permlttmi q Lle ellas seJam conform es {Ls ardilosas 
msmuações que voss~ magestacle recebe da maior parte dos gabinetes ela Europa, 
os qu~es, movidos só pelos S(lUS proprios interesses, e quasi todos pela aversão 
qlr'? te~m ao systema rep resentati vo, que a magnanimidade de vossa magesk'tde 
qutz estabelece~· em Portugal, tratam ele lhe pintar a sua cansa como irremeclia
d'Elhneute pe:·dicl~, e lhe aconselham que t:~.'~nsij a com a usurpação a mais perfida 
~ ql~e a lmtona offercce exemplo, sacnfi.c.anclo a fortuna ele Portugal e a sua 

ptopna honra, sem que ao menos lhe resulte ele um tal sacrificio a mais pequena 
vantagem. 

l Confio .na . Divina Providencia que não permittiní a consummação de simi
~ante sacnficw, e que ella continuarà a inspirar sentimentos ,generosos e magna

nnnosN ao real coração de vossa magestacle. 
Nao ceda vossa magestade, nem transija sobre os sens direitos -ou os ele SU[t 

augusta filha, e esteja certo que ainda mesn.1o quando pareça que momentanen
lllhente está desesperada a sua causa, ella tornará a resurgir e acal?ará por trium-
.P ar. · 

ti , As noticias ultimas que temos aqui ele Lisbna são de .20 elo mez passado . Con-
nnavam os sequestras, não só elos bens elos que se haviam declarado a favor ele 

;os~a magestacle na insurreição do Porto, mas tambem dos que têem saído ele 
d ortugal sem licença, o que vae comprehender uma classe numerosa de inclivi-
1ttos, alguns de grande consideraç~ão pelo seu nascimento e fortuna, como os conl es ~le Liuhares e ele Obiclos, o marquez de Ponte de Lima, Luiz de Vasconcel-
os, ll'JUão elo marquez ele Castello Melhor, e muitos outros. 

As prisões em Portugal continuavam, sem fórma ele processo pela maÍQr .parte, 
e ~ _pe;nmia ele dinheiro no erario parece extrema. Sem embargo acharam-se os 
Meds· necessarios para preparar uma expedição consideravel contra as ilhas ela 
Da en~1. e elos Açores, a qual se fez á véla no dia 9 ele agosto, composta ela nau 

:1 Jgao VZ:, duas fra.gatas, duas corvetas e outras embarcações menores com 
lllt . e seiscentos homens ele desembarque. Não podem tardar as noticias das pri
m_,eu·as opera~.ões cl'esta esquadra, e confesso a vossa magestacle que as . espero, 
n~o sem bastante sobresalto, por não ter ainda havido tempo sufficiente para en ·· 
Vlar cl'aqui soccorros effi.caz es ás ditas ilhas . · 

O J_Jaquete em que foi Luiz Mousinho ele Albuquerque, e que levava al
gum dinheiro e officiaes destinados para a Madeira, partiu ele Falmouth a 1 O elo. 
a~·osto, e a fragata lzabel

1 
que levava para a mesma ilha dinheiro e munições, 

· ~h mente saiu no dia 21, de modo que nem um nem outro soccorro pocle~·á ter 
egaclo a~ltes ela apparição ela esquadra portugueza. N • • 

ilh Tod~v1~, se o gene~·af V alclez achar firmeza e cooperaç~o n_os habitante~ ela. 
a, e se ttvermos a fehmclade ele que elle p0ssa r epelhr o pnm mro ataque, estou 

lJersnaclido que obteremos pol-a para o fntmo em es tado ele resistir a qualquer 
nova tent~tiva, e o mesmo digo ela ilha Terceira .. 
. 11 ~ nlti_rnas noticias que por agora temos da JYiaelcira são ele 9 ele agosto, e ela 
I a ercmra ele 4 elo mesmo mez. ~ 
.M Beijo com o mais submisso acatamento a real mão ele vossa magestacle. = 

a?·quez ele Palmella. 

Carta 

dos Lonc~res, 6 ele setem~ro ele 1828. - Senhor:---: Qu?'ndo já se achil:~~m Íl:e~a
clas e .P1 ompt~s para parttr os transportes que devw.m Jr b~1sca:1: á Galll~~ o :.:st~ 

h opas fieis a vossa magestacle, . q ne desgraçadamente se vu am constwn~ I elas 
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a ir buscar um refugio á Hespanlw., recebi a noticia inesperacl~ ele que dois ?a
vias haviam entrado em Portsmouth, tra:z.enclo um numero cons1cleravel elos clttos 
refugiados, c qGe successivamente iriam chegando os OlÜl'OS1 ele maneira que se 
tornava inutil a saída elos transportes para o fim projectado. 

Em taes circumstancias pareceu-me, ele accordo com o visconde ele Itabayana, 
dever tratar desde logo da organisação ele um deposito geral para todos os por
tnguezes lea:es que vem acolher-se a esta terra, e escolheu-se para isso o porto 
ele Plymouth, que offerecia bastantes vantagens, tanto pela sua posição central, 
como por se acharem já ali fretados e promptos quatro navios para irem buscar a 
H espanha a nossa tropa~ e que serviriam agora para recebei-a e conduzir onde o 
serviço ele sua magestade o r equerer . · 

Tenho, portanto, começado já a juntar em Plymouth todos os militares portu
guezes , á excepção elos generaes e offi.ciaes ele maior patente, e um grande nu
mero de outros indivíduos ; e acha-se á testa elo deposito, encarregado ela sua or
ganisação e administração, o conselheiro Candiclo José Xavier, que me pareqeu 
ser uma elas pessoas mais capazes ele clesempenl1ar esta clifficil com missão, . tanto 
pelos seus conhecimentos e qualiclacles, quanto pela sua pratica ela secretaria elos 
negocias da guerra. 

As instrqcções que cl'aqui levou são para ordenar relações dos portuguezes, 
tanto militares como civis, que se apresentarem no deposito, e distribuir-lhes os 
soçcorros inc1ispensaveis para a sua sttbsistencia, vestuario e aquartelamento,, con
forme as suas respectivas gTacluações ou empregos, faz endo uso para os alojar elos 
navios ele transporte que já se acham fretados, e fretando os que ainda forem ne
ccssarios, segundo o numero ele gente que se reunir, e que, por nm computo ap
proXÍJ:tlado, deverá l)assar ·de dois mil indivíduos. · 

Esta gente será cliviclicla erQ tres clal:lses : a primeira consistirá elos que se podê
rem organisar em um ou mais batalhões ele combatentes com a sua devida proporção 
çle officiaes e soldados, Esta cl~sse, a mais necessaria ele todas, é de r eceiar que 
B.ej~ p.ot1co numer:osa, porque as auctoridades hespanholas da Galliza induziram 
por frawle 0 constrangera~n por maus tratos a maior parte elos soldados que ha
viam entrado n 'aquella província a voltar para Portugal, e bem poucos officiaes 
inferiores e soldados teremos a par de muitos officiaes subalternos e superiores; 
a segunda eleve compor-se ele todos os officiaes que não podére]ll collocar-se nos 
corpos que se organisam, mas que se · acha1ll aptos para servir e podem ser em
pregados utilmente na defeza elas ilhas que se mantêem sob o dominio ele vossa 
magestade; a terceira é elos inclivieluos militares ou paümnos que desejam ir em 
direitura á côrte elo Rio de Janeiro para reclamarem o natural ap}paro e })rotec· 
ção elo seu legitimo soberano. - · 

Á medida que se possa completar o numero ele pessoas de qualquer elas tres 
cla:'>ses, sufficiente para encher um navio de transporte, eleve cacla navio fazer-se 
ele véla, dirigindo-se as das duas primeiras classes para os Açores, e as da ter
ceira pp.rp. o Brazil. 

Cada nfwi0 vae sob o commando ele um official escolhido e munido elas in
strucções n~ce::; sarias pn.ra desembarcar nos pontos onde for mais conveniente ; e 
no caso, que Deus não permitta, de haverem succumbiclo temporariamente tanto 
umas COfUO outras ilhas ao ataque elos rebeldes1 deverão toclos os transportes con-

.. tinuar a sua derrota para o Rio ele J aueil'O; . 
Ao :jn~smo t.empo que se trata cl'estes arranjos em Plymouth, compraram-se 

em Londres, por conta c1e vossa magestacle, dois navios que hão ele levar o ar
mamento necessario P!ll'a o corpo que se organisa em Plymouth, artilheria, armas 
e munições para as ilhas. Estes objectos, que se apromptam com a maior activi
dade, não podem ir· p.os me!'J~nos n;:tvios elll que vae a tropa, por ser isso contra
rio ás leis cl'este paiz, onde p.ão podem fazer-se a1'mamentos hostis contra as po
tencias que não se acham em guerra com a Grau-Bretanha. 

Para completai/ a exposição elos esforços que o digno .ministro ele vossa ma
gcstacle n'esta côrte, o visconde ele Itabayana, está fazendo ele accoi·do commigo, 
para obstar, se possível for, tí perda total elos clominios portugnezes, repetirei que 
se expediu para Hamburgo Christovão Pedro ele Moraor:; Sarmento, encarregado 
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de ~· ecr:1tar um batalh~Lo ele seiscentos homens; e segu:ndo officios q11e d'elle re
ceb1 h~Jc, devo esperar que por todo este mez chegará ao menos metade do dito 
corpo com o seu competente arma_mento, e tenciono, sem o deixar desembarcar 
em _Inglaterra, enviar para. a embarcação que trouxer essa tropa ·o numero de 
offic1aes nccessario para, a organisar e commandar. 

s~ estas multiplicadas dilig-encias forem baldadas, e quizer o destino que tem
poranamente vença a rebclliào e a perfidia, não me restarão remorsos nem es 
~rupulos de haver omitticlo quantos esforços dependiam de mim para obstar a tão 
h'ttal r~sultado; : vossa magestacle saberá relevm· os erros que involuntariamente 

ouver commett1do na clefeza ela: sua sagrada causa. 
Devo fazer a justiça ao visconde de Itabayana ele declarar a vossa magestade 

que nenhum soberano tem a fortuna ele possuir mais zeloso nem mais activo servidor. 
do Devo tambem observar qu_e CJ.n todos os ~subclitos de vo_,ssa magestacle, re1~i

s em Inglaterra, ha uma nvahelacle ele zelo e ele clevoçao ao seu l'Cal serVIÇO 
:~recec~ora de melhor sorte, e sobretudo etmlpre-me mencionar OS heroicos SaCl·i

ClOS feitos pelos officiaes e soldados da valorosa tropa que en€rou em Hespanha 
~ (Ue arrostou quantos perigos C privações Se podem imag·inar para Se manteF 

e ao seu dever, até ao ponto ele haver por ultimo conseguido embarcar á sua 
~~sta, a fim ele se não expor a exceder o mez de demora em Bespanha, que lhe 
ora cruelmente fixado como o praso alem do qual lhe não seria permittido ali 

permanecer. 
, :B C? desejo ele não abusar do precioso tempo de vossa magestacle me induziu a 
ie ern· em s~1bstancia o que expo~o n'este offi~io, antes elo. qt~e.remc~ter-lhe.vo
dnmos?-s copias ela _co:_rcspondenma que te~ho tido com os mdrvicluos mcumbiclos 
as clr;.crsas commtssoes de que faço mençao. . 

l 
BeiJO respeitosamente a augusta mão de vossa magestacle. = JJ;Iw·quez de Pal

me la. 

Car-ta 

Londres, 6 de setembro de 1828. - Senhor:- Desejando evitar a vossa ma
f estacle o incommodo de ler a volumosa correspondcncia de todas as missões por-
l~gnezas na Em·opa, limitar-me-hei a r eferir-lhe em extracto aquellas noticias que 

11~0 são de um inter esse primaria. Não elevo, por6m, deixar de levar á sua real 
pr~tença os officios inclusos por copia, de Nuno Barbosa ele Figueiredo, encarre
âa 0 ele ~1 egocios de vossa magestacle em Paris, a fim de poder formar icléa cabal 
la. ~spec1e de conspiraçfio que os gabinetes ela Europa têem effectnado contra a 
,
0&"1tlma causa ele vossa magestaclc, conspiração que é unicamente devida aos de
~cJ ~s. que todos nutrem de condescender com o ministerio hritannico, e ao systema 
antr-lrberal que esta administração tem clecieliclamente adaptado desde que o du
que de W ellington se acha primeiro ministro. 

"' Pelo visconde ele Itabayana eleve vossa magestade ter recebido plena informa
Ç~o elo que occorreu com o marquez ele Rezende em París e mr. Byde de Neu
;rlle, que é o unico membro do ministerio francez cuja influencia se emprega a 
avor da honra e elos interesses ele vossa magestacle. 
l Remett:o, debaixo elos n. 05 3, 4 e 5, duas cartas confidenciaes de lorcl Aber
c een, e a laconica resposta que julguei dever dar á escandalosa insinuação que 
se contém na primeira elas ditas cartas. E sta insinuação dad. a vossa magestade 
lma icléa exacta das actuacs disposições do gabinete britannico, sendo differentes 
c ai do publico inglez, que evidentemente continúa, como vossa magestacle verá 
)e ;s folhas cl'este paiz1 a expressar o maior interesse pela causa constitucional 
c e .1: ortngal, e a maior aversão ao actna.l governo ele Lisboa. 
t' . Pelo que diz respeito a noticias elas outras missões, limitar-me-hei hoje a par· 
lcrpar a vossa magestade que o digno decano elo nosso corpo diplomatico, o cond.e 

\
0 tnncha.l, endereçou uma nota fortíssima ao secretario de estado de sua santi· 

c a~ e, queixando-se do proceclimento elo nuncio, que permaneceu em Lisboa de
pois da saída elos ministros de todas as demais côrtes estrangeiras; e parece que 
:!a nota produziu tal impressão, que o procedimento do nuncio foi clesapprovado, 

nclando-se-lhe ordem para sair de Portugal. 
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O encan:egado dos negocias em Turim, Francisco José Rodrignes1 havendo 
recebido ordem do visconde de Santarem para annunciar o attentado do . senho_I' 
infante D . Mig·uel, r ecusou-se honraelamente a fazel-o, e dirigiu uma nota. a.o roP 

. nisterio sardo, declarando a sua adhesão á causa ele vossa magestaclc, o que é 
tanto mais de louvar, quanto já foi praticado depois de lhe constar que havia des-
graçadamente prevalecido no Porto a causa cb usurpaçã0 . · 

O encanegaclo ele negocias em S . P etersburgo, José Mauricio Correia, escre• 
veu em data de 20 de agosto, annuncianclo que, segundo o. que o conde ele Nes
selrocle escreve ele Oclessa,· sna magestacle o imperador ela Hussia se explica elo 
modo o mais claro e mais digno sobre os acontecimentos de Portugal, e como con
viria que o fiz essem todos os soberanos legítimos. T odavia, est e sober ano acha-se 
_por desgraça muit_o longe e occupaclo com negocias taes, que mal se póde esperar 
qne tome grande mteresse nos nossos . 

. Sabendo com quanta exacticlão o visconde ele Itabayana informa vossa mages
tacle das noticias politicas ela Europa, não julgo dever molestai' com a r epetição 
cl'ellás a vossa magestade, que Deus guarde como havemos mister. =lJiw-q_lGez ele 
Palmella. 

Carta 

Lonch·es, ce 6 septembre 1828. -1\'Ion cher lm·cl• Abercleen:-Étrmt revenu 
hier seulemcnt cl'une excnrsion ele quelques jours fait à la ca,mpagnc, j'ai différé 
jusqn'à mon r etoUl' ele répondre à vos lettres cln 24 et 26 clu mois passé, cl 'autant 
plus qu'ayant trouvé moyen ele loger les malheurenx réfugiés portug-ais qui se 
trouvent à Plymouth sans abuser ele la gén<frosité ele sa majesté brita.uuique, j 'ai 
trouvé qu'il ne sairait pas nécessaire ele pro fi ter ele la communicatiou. que vous 
avez bien voulu me faire clans votre lettre clu 26 aout. 

Il m'est satisfaisant ele voir par les rapports publics aussi bieu que particuliers, 
que tous les émig-rés portugais qui se trouven,t claus ce pays se conclnisent comme 
ils le cloivent, sans avoir jusqu'à present clonné le moinelre snjet ele pbinte . J e 
suis fermement persuaclé q u'ils continueront à procécler ele même ; et il est à es
pérer qu'ils. jouiront sur le sol hospitalier ele ce royanme de la bien veillance que 
leur coneluite et eu core plus la cause pour laquelle ils souffrent, ne peut mauq uer 
ele leur attirer. Je m'empre&serai cepeuclaut ele les fair e partir successivement et 
selou les moyens dont je puis me servir pour les mettrc à la clisposition ele sa 
maj esté tres-fi.dele leur sonverain et lc mien. 

J e suis, mylorcl, avec la consiclération la plus clistinguée de V. E. le tres 
humble e tres obeissant servitetu·. - A S. E. mr. le comte de Ab ercleen, princi
pal secrétaire d' état au département eles a:ffaires étraugeres . = L e JI!Ia?·q_tGis ele Pal-
melta. · 

Offi.cio 

IlL mo e ex. mo sr. - Satisfazendo aos clesej os que v. ex . ~ manifesta em um do_s 
seus ultimas officios, expeço immediatamente o major elo ren.l corpo ele engenhel
ros Bérnarelo· ele Sá Nogueil;a para essa ílha, a :fim ele servir sob as ordens ele 
v . ex.a Escusado é repetir n'este logar as qualidades cl' este digno official; 1)ois 
v . ex.a o conhece perfeitamente. Elle póele informar v . ex.a elos soccorros que eu 
intento enviar-lhe com a maior brevidade, e elos esforços -que juntamente com o 
benemerito ministro do Brazil emprego para pôr, tanto as ilhas dos Açores como 
a da 1'11acleira, ao abrigo ele novo ataque, se por fortuna r esistirem ao l)rimeiro 
que a estas horas j á t erão so:ffrido, e com muita especialidade essa, porque muito 
confio no valor de v . ex. a e na lealdade dos ·sens habitantes. 

Tanto eu como o sr. visconde Cle Itabayana tivemos a icléa ele que muito con
viria ao serviço de el-re! fidelíssimo o senhor D. Pedro IV que o major Bernardo 
de Sá "fosse ex.ercer ah1 e nos Açores o logar ele chefe elo estado maior das for
ças leaes ; mas v. ex. a melhor sabe em que os serviços cl'este dign o official se ele
vem aproveitar, c por isso fica ao seu arbítrio empregar-o como julgar melhor . . 

Sabemos, pelo paquete ultimamente vindo de Lisboa com cartas até 20 ele 
agosto, que a expedição destinada a submetter . as ilhas sair a na tarde elo cli.a 9 
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do mesmo rnez. Permittn Deus que clla experimente um completo revez, para 
~lle a usurpação e a rebeldia n?Lo possa ufanar-se ele mais um triumpho sobre os 

ofensores ela sagrada causa do legitimo soberano de Pol'tugal. 
Deus guarde a v. ex ." Lonclres, 6 de· setembro ele 1828. - Ill.mo e ex .'"" sr. 

Jo~õé Lueío Travassos Valdez.=.Mcl1'q_1wz ele Palmellct. 

Offi.cio 

A bordo ela nau D. João Vl1 surta no porto elo ·Funchal, 6 ele setembro ele 
1828. - Ill. mo sr. - .0 asylo dado ao ex-governador Valclez e seus cmnpliccs a 
~ordo ela fragata Alligat01·1 elo vosso eornmanclo, cleu logar aos meus officios ele 
t 3. ~ 24 cl_e agosto; c_ se~ elo as minhas justas requisiçõ_es desdenhadas sob pretcx-
os Illusonos, assentei por termo a urna corresponclencia desagradavel. 

Agora _porém, sr. commanelante, sou obrigado a declarar-vos, em resposta ao 
;osso o:fficw ~la~a~lo c~e hoje, _que, ~em :ne embaraçar ele exemplos que reprovo, 
enho po~· prmciplO nao me afastar Jamais elos meus deveres. · 

Acceitae, sr. commanclante, os protestos ela minha maior consideração. 
S Ill . mo sr. Canning, commanclante ela fragata AllígatoJ·. = I-Iem·ique dct Fonseca 
. oztsct P1·ego1 vice-almirante. . . 

Officio 

Senhor: - Tive a honra -ele levar ao conhecimento de vossa magestacle, em 
cl~ta d~ 25 elo passado, que, havendo as tropas fieis da expedição desembarcado l esta 1lha em a villa ele Machico no dia 22 elo referido mez, entraram na cidade 
c ° Fnnchal CIJ;l o dia seguinte, c tomei posse cl'este logar, bem como o governa
dor José Maria :Monteiro e o juiz ele fóra, ~o dia 24, pelo motivo ele se haverem 
~mbal'cnclo a bordo da corveta ele guerra ingleza Alligato1·-' a qual ainda se acha 
Jl~cleada n'cstc porto, o ex-governador Valclez, corregedor, juiz ele fóra, o deão , 

oa_o cl~ Carvalhal, com outros. O povo, especialmente os camponezcs, prenderam 
vanos IUclivicluos, quo se acham retidos na cadeia, fortalezas e a bordo, esperando 
0 resultado da devassa ela alçada. O governador tem dado muitas providencias 1 

que melhor constarão ele seus officios, e eu tambem algumas, entre ellas as que 
~onstam elos tres ccli.taes juntos por copia, a fim de se conseguir a arrecadação 
c as armas e polvora. 

Fui ás villas ele Machico e Santa Cruz, tanto para melhor notar o estado das 
causas, como para fazer a eleição ele novas camaras, que em junta se determinou 
entrassem já, pelo motivo ele estarem as antecedentes incompletas, em rasão de 
jnelaren1 fugidos alguns ele seus membros e outros se acharem presos, e até para 
~averem juizes que fossem affectos a vossa magestade, o que muito pócle concor
ler para o bom regimen, e ámanhã vou para as outras villas ela ilha ao mesmo fim. 
~111_ ~odas ellas· tem sido acclamada a augusta pessoa ele vossa mag·estade como 
eglttmo rei c senhor cl'cstes reinos, e espero que o socego se vá progressivamente 

restabelecendo. 

0 . Fnnchal, 6 ele setembro ele 1828. = O correg·eclor ela comarca, Jo~o JJ1oniz da 
uzlvct Botto . 

Editaes a que se refeJ:e o oflicio supra. 

1. o 

O clr. João l\ioniz ela Silva Botto, corregcclm' com alçada em toda esta comarca 
das ilhas ela Madeira e Porto Santo, intendente geral da policia n'esta mesma 
coluarca, por sua magestacle ficlelissíma, quo Deus guarde, etc. 

. Faço saber que, exigindo a tranquilliclacle elos habitantes cl'esta ilha que se
Jalll recolhidas as espingardas destinadas para o armamento elos povos pelo go
-verno_ rebelde, que fel izmente acabou, a fim ele evitar exc..,ssos criminosos, a que 
poderJam dar causa rcscntimcntos particulares, deverão todas as pessoas em po
der elas quacs se acharem armas ele similhante natureza, entregar as mesmas no 
}J~·as? ele vinte e quatro horas contadas ela data ela affixação cl'este; a sabec no 
clistncto ela cidade elo Funchal, em o trem, e nos outros clistrictos, cru os respe-
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ctivos d~positos destinados para se recolher o armamento elas milícias, debaixo 
das penas de serem considerados como rebeldes e traidores aos legítimos direitos 
de el-rei nos::;o senhor, e como tal processsados. E para chegar á noticia ele to
elos mandei affixar o presente. 
. Funchal, 25 ele agosto de 1828. Eu, Iguacio José Correia_ Drummoncl, escri

vão ela correição, o subscrevi . = João JJ1oniz ela Silva Botto. = Valha sem sêllo ex 
causa. = Botto. 

Está conforme com o seu original. = lgnacio José Co1Teia Dr?.tmmond. 

2.• 

O clr. João Moniz da Silva Botto, corregedor com alçada em toda esta comarca elas 
llhas ela Madeira e Porto Santo, intendente geral ela policia n'esta mesma comar
ca, e mais cargos annexos, por sua magestade fidelissima, que Deus gnarclc, etc. 

· Faço saber que, tendo expirado o praso estabelecido pelo edital de 25 do cor
rente para a entrega elas espingardas, e constan"do que muitos inclivicluos ainda 
as conservam, sem . as apresentarem nos depositas indicados, o que é contra a boa 
ordem e socego publico, ordeno o seguinte: 

. 1. 0 Que toda a pessoa que for encontrada com as referidas espingardas, ou 
que se souber as tem occultas, possa ser presa pelas justiças, e até por qualquer· 
do povo, e conduzida á cadeia d' esta cidade, ·dando-se-me logo parte, com as ar
mas que lhes forem encontradas. 

2.0 Que o mesmo se praticará com aquelles que, tendo sido voluntarios no 
tempo do governo rebelde, que felizmente acabou, se· conservarem ausentes da 
cidade ou escondidos, sem se haverem apresentado ás auctoridades constituídas. 

E para que chegue á notici·a ele todos mandei apregoar o presente, que será 
affixado. 

Eu, Ignacio José Correia Drnmmond, escrivão ela correição, o subscrevi. = 
João JYioniz da Silva Botto. =Valha sem sêllo ex causa. = Botto. 

Está conforme com o seu original.= Ignacio José C01·reia D1·wmmond t. 

3.0 

O dr. João lYioniz da Silva Botto, correg·edor com alçada em toda esta comarca das 
ilhas da Madeira e Porto Santo, intendente geral da policia n'esta mesma comar
ca, e mais cargos annexos, por sua magestade fidelíssima, que Deus guarde, etc. 

Faço saber que, tenéÍo sido armados pelo governo rebelde grande numero ele 
cidadãos contra os Jegitimos direitos ele el-rei nosso senhor, e ach:wclo-se ainda 
em poder ele muitos cl'esses cidadãos a polvora, bala e outros petrechos de 
guerra, , que receberam: ordeno qne qualquer pessoa que em seu poder conserve 
aquelles petrechos e cartuchame de polvora e bala os entregue no· praso de vinte 
e ·quatro horas na cidade, ao inspcctor elo trem, e nos campos aos capitães mó
res, sob pena de se darem buscas nas casas onde constar que existe algum cl'aquel
les objectos, e serem puniclos como rebeldes e traidores os qne ·maliciosamente os 

. occultarem, deixando ele cumprir esta minha determinação. E para que chegue á 
noticia ele todos mandei passar o presente, que será publicado e a:ffixado. 

Fnnchal, 4 de setembro ele 182<3. Eu, Ignacio José Correia Drnmmonel, es
crivão da correição, o subscrevi. = -João Moniz da Silva Botto. = Valha sem sêllo 
e;;c cattsa. = Botto . 

Está conforme com, o seu original. =-=lgnacio José Co1·1·eia Dntmmond. 

Oflicio 

(N. 0 3) 

Ill.rno e ex. mo sr.-- Pelas copias e impressos, que tenho a honra ele enviar, 
verá v. ex. a quaes tê em si elo as principaes providencias e medidas ele que tenho 
lançado mão para poder restabelecer a harmonia e a ordem n' esta ilha, removendo 

t Da copia não consta a data d'este edital. 



tudo qttanto me persuado póde perturbai-a, e que concorreu clirecta e inclitecta
~ente para a perficla rebellião soprada pelo infame Valdez, germen envenenado 

e onde brotou a perturbação, que pouco a pouco vou fazendo a muito custo cles
apparecer, sendo uma das medidas que me occorreu o mandar dar baixa a todos 
os soldados elo batalhão ele artilheria d'esta cidade, que violentamente foram obri
gados a assentar praça desde o fatal dia 22 de junho até 24 ele agosto ult~mo, 
em qlle tomei posse cl'este governo, o que já se tem effectuaclo a cento e quarenta 
e tres praças, e lembrado que este batalhão serviu em outro tempo ele apoio a 
al~·mnas desordens, como aconteceu em 1826, desliguei elo serviço e capturei de
pois, por segurança, todos aquelles officiaes de desconfiança, e tenciono offerecer 
ao resto elo batalhão o fazerem parte ela expedição que eleve ir para os Açores, 
a fim ele diminuir a força armada d' esta cidade, que tanto tem cooperado para 
a rebellião, e licenciei, até segunda ordem, 1 os tres corpos de milícias, orde
nando ao mesmo tempo, para maior segurança, a entrega ele todas as armas no 

. real trem. -
Bem vê v. ex.a que o meu fim é remover tudo que possa concorrer para es

p~ranç~r o espírito rebelde, que espero cl'este modo fazer por uma vez suffocar 
nesta Ilha, que sua magestacle me fez a honra ele confiar em tão arriscadas c1·i
ses i praza ao céu que estas medidas que tenho tomado, e as que for tomando, 
mereçam a real approvação de el-rei nosso senhor, a cuja aug·usta presença rogo 
a ~· ex. a faça subir todo o expencliclo, assegurando-lhe que tenho procedido á ca
pçao de muitos inclivicluos, que a fama publica· accusa de auctores ou collabora
clores ela perficla rebellião, felizmente esmagada, mesmo á vista elo seu pervei·so 
a~.ctor, o infame Valdez, que ainda se acha a bordo ela corveta ingleza surta 
11 este porto, onde está observando todas as medidas junto com os sens traidores 
satepites, e mesmo não as ignorando esse bando ele malvados, que foragidos va
gueiam ainda pelas espessas matas e medonhas grutas, apesar ele que tenho toda 
a esperança ele serem em breve apanhados, porque não cesso ele os perseguir com 
toda a cliligencia. . 

Inclusa remetto tambem a v. ex.a uma relação nominal dos indivíduos que se 
~ch~m presos no Aljube, cadeia, fortalezas e a bordo elos navios da esquadra; não d amcla excessivo o numero, porque uma maior parte cl'elles estão ainda escondi
.b os, outros já tinham procurado asylo em navios estrangeiros, aoncle têem sido 

em acolhidos e aonde me não é permitticlo procurai-os, e o mesmo acontece na 
casa elos consules, onde têem achado a mesma protecção . 

. Pelo copia n. 0 1 verá v. ex. a que nomeei, para interinamente servir ele seCl·e
tan? cl'este governo, por se achar em Lisboa o que servia este lagar, ao capitão 
de I~fanteria n. 0 1, José Roberto Botelho de Gouveia, tanto por conaorrerem n'elle 
âs Circumstancias necessarias para tão importante ·emprego, como por ser dotado 
.e honrados sentimentos realistas e firmeza ele caracter, offerecendo-se volunta
r~amente para esta 'honrosa commissão, tendo já feito dois destacamentos ultrama
rrnos, sendo um cl'elles n'esta mesma ilha, c.ircumstancia muito conveniente ria 
actual crise ; e por isso o julgo mlÚto necessario ao meu lado no referido emprego, 
e muito desejava que fosse ele agrado de sua magestade ·confirmar-lhe a minha 
nomeação durante o tempo elo meu governo n'esta ilha. 

Resta-me participar novamente a v. ex.a que, tendo-se refugiado para bordo 
da corveta ingleza AlUgatm· o traidor V aldez e os seus sequazes, esta corveta, 
commandada ·pelo capitão Canning, se conservou escandalosamente surta n'este 
P~rto por espaço de qninze dias, apesar ele repetidas representações vocaes, tanto 
mmhas ao consul britannico, como por escripto do vice-almirante Prego ao com
mandante da dita corveta, até que hontem, 6 elo corrente, me dirigiu um officio, 
que te~l10 ·a honra ele enviar a v. ex. a, bem como a copia ela minha resposta, até 
{

11e nlt1mamente, pelas seis horas ela tarde elo dia ele hontem, se fizeram á véla, 
auto. a corveta como o bergantim, a fim de effectuarem o que v. ex. a verá no 

lUencwnado officio. 
~uvio ig·nalmente a v. ex.a os inclusos exemplares das proclamações qu~ jul

guei necessario mandar publicar, a hoj e mesmo as mandei affixar n'esta crclacle 
e em todas as villas e povoações cl'esta ilha. 
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. Constando-me tambem que o brigadeiro Antonio Rcbello Palhares, que exer
cia o lagar ele commanclante elo registo cl'estc porto, tinlta ido em julho para 11:
glaterra, com:nissionaclp pelo governo rebelde para comprar armamento e mms 
petrechos ele guernt, para augmentar a cl.efeza d' esta ilha, e não se tendo ainda 
apresentado, estando por isso vago este logar, o conferi interinamente ao primeiro 
tm1ente ela armada real João Pedro ele Oliveira Camarino, que se achava ele g'ua~·
nição a borelo ela fragata. Princeza Real, tendo-se antes reqnisitádo ao vice-almi
rante Prego, commanclante ela esquadra, e n'este official concorrem todas as boas 
qnaliclaclcs para bem desempenhr.tr este emprego, e até por ter exercido o .me·smo 
Jogar em Pernambuco, fazendo-se, portanto, digno ela approvação de sua mages
tacle. 

É quanto por agora se me offercce participar a v . ex." 
Deus guarde a v. ex. a por muitos annos. Funchal, 7 ele setembro ele 1828. 

Ill. 1110 e ex. 1110 sr. José Antonio de Oliveira Leite ele Barros . = José 1Jfa1·ia JJ1on
teiroJ governador e capitão general da Madeira. 

Documentos a que sé refere o officio anterior 

N, 0 1 

Sendo necessario prover-se interinamente o lagar ele secretario cl'este governo, 
por ter ha tempos saído para Portugal o que o era, José ela Silva Costa, e con
correndo na pessoa elo capitão elo regimento ele infanteria n .0 1, José Roberto Bo
telho de Gouveia, as circumstancias e mais partes necessarias para bem exercer 
este emprego, o nomeio secretario interino cl'este mesmo governo, vei:lcenclo desde 
logo o ordenado respectivo e os emolumentos que pela secretaria lhe competirem. 

Palacio elo governo, 26 ele agosto ele 1828. = José JJ!Iaria Monteiro) governa
dor e capitão general da Madeira. 

N. 0 2 

Devendo dar-se tocla a publicidade ás regias elisposições que constam elas tres 
copias inclLlsas, referendadas pelo capitão elo regimento ele infanteria n. 0 1 , José 
Roberto Botelho ele Gouveia, que interinamente serve ele secretario c1' este go
verno, por isso as transmitto ~ v . m . ci!, a tim ele que as faça publicaT em sua 
jurisclicção por maneira que cheguem ao conhecimento ele todos os moradores 
cl' clla. 

Deus guarde a v . m .cê Palacio elo governo, 27 ele agosto ele 1828. =José Ma
?'Ía i11ontei?·o, governador e capitão general ela Madeira.= Sr. 

N.0 3 

José Maria Monteiro, elo conselho ele sua magestacle o senhor D. l\liguel I e sen 
·gllm·cla roupa~ commenclaclm· ela ordem de S. Bento de Aviz, cavalleiro ela 
de Nossa Senhora ela Conceição ele Villa Viçosa, e condecorado com a me
dalha ela restauração elos direitos ela 1'ealeza, capitão de mar e guerra ela 
árrnada real, e governador e capitão general das ilhas da Madeira e Porto 
Santo, etc. 

Tendo com satisfação presenciado o verdadeiro enthusinsm'o que anima os :fieis 
povos macleire11ses pela sagrada pessoa elo melhor elos reis, o senhor D. Miguel I , 
e não duvielanelo ele modo algum comparar seus nobres sentimentos com aquelles 
que animaram os ela ciclacle de Lisboa e mais povoações das cidades e villas uo
taveis de Portugal, onde centenares ele :fieis portuguezes se alistaram para forma
rem um corpo de voluutarios realistas urbanos, para coadjuvarem a policia ela sua 
patria; tendo pr.ojectaclo crear n'esta ciclacle um similhante corpo, conforme o 
plano abaixo declarado, e para qne tenha effeito o alistamento para a formatura 
ele um tão nobre corpo, poderão os voluntarios, que espontaneamente quizerem 
apresentar-se, clar seus nomes no quartel general, onde se achará um official para 
os alista r. 

Plano 

Estado maior- ::M:ajol' commanclante 1, alferes ajudante 1. 
Quatro companhias, tendo cada nma - Tenente commandante l, alferes 1, 
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sal:gento 1, fLuriel 1, cabos 2, anspeçadas 2, soldados 52: total de cada compa
nlua 60. Total das praças do batalhão, 242. 

Palacio do goveruo, 27 de agosto de 1828. = José lJ!Icwia J.l1ontei1·o, governa-
dor e capitão general da Madeira. • · 

N.• 4 

l' Ach~nc1o-se plenamente justificada a homa e probidade do juiz da alfandega 
c esta Cldade, Manuel Caetano Cesar de Freitas, pela sentença que ).ll~ foi apre-. 
s.entada, e datada de 26 de maio ele 1827, sem que tenha, comtndo, sido admit
tJd~ ao exercício do seu officio, de . qu.e foi suspenso por causas que judicialmente 
e.stao desmentidas na referida sentença: ·determino que entre no exercício do seu car
go, no qual continuará a servir a sua magestacle el-rei o senhor .D. Miguel I, com 
aquel!e z~lo , homa e probidade com qne sempre tem desempenhado seus deveres . 
c1 Palacw do governo, 26 de agosto de 1828. =José Jl!Iw·ia Montei?·o, governa-
ar e capitão general da Madeira. 

N.• 5 

Para bem do real serviço se faz necessario que v . s. a fique dispensado de vir a 
este quartel general, e qu~nclo seja necessario o farei participar a v. s." 

Ill 
Quartel general elo Funchal, 25 de a.Q·osto de 1828. = José M.a1·ia MonteÍ?'O.= 

IUQ • · ~ 

· sr. coronel aJudante de ordens José Caetano Cesar. 

N." 6 

E111 resposta ao seu officio ele 25 elo corrente mez, CLlmpre-me dizer-lhe que, 
achando-se esmagado o rebelde govemo que até agora clomin:wa esta ilha, e em seu 
lagar r estabelecido o paternal governo cle_sua magestacle, legitimo rei de Portugal, 
0 senhor D . . Miguel I, não podem os vassallos britannicos, aqui residentes, deixar 
~e gosar todas as garantias. e privilegias que gosam em Portugal, a quem esta 
~~a sempre pertenceu; e por esta rasão posso asseverar a v . s.:., para o fazer pl\-

lrco a todos os vassallos britam~icos, que suas pessoas e bens serão garantidos, 
~o\no sempre o t êem sido em Portugal, em observancia dos antigos e solidos tra
ac os ela mais verdadeira alliança. 
, . Deus guarde a v. s. a Palacio elo governo, 27 de agosto de 1828. = José J.l1a
Va· lVIontei?·o) governador e capitão general da Madeira. = lll. mo sr. Henrique 

01tch, agente e consul gei-al ele sua ma;gestade britannica. 

N.• 7 

cl Tendo sido el e minha ordem suspenso elo exercício de governador da fortaleza 
C a , ~ossa Senhora da C?nceição tlo Ilhéu o ~enente cor?nel Caetano Vellosa de 

a:stdlo Branco, e convmclo, a bem elo serv1ço ele el·re1 nosso senhor, que este 
posto seja interinamente Stlbstituiclo por official ele reconhecida honra e probidade; 
~oncorrendo estas circumstancias na pessoa elo sargento mór Eleuterio José Mar
~~s Pestana, o encarrego elo governo da fortaleza de Nossa Senhora da Concei~ 

Çao do Ilhéu, que exercitará emqu::mto lhe não determinar o contrario . 
. Os o:fficiaes e soldados cl'aguella fortaleza o reconheçam como tal, cumpram e 

guardem suas ordens no que for concernente ao serviço de sua mfl,gestade. 

l
. Palaeio do govemo, 28 de agosto de 1828. = Jo:sé MaTia ;.l1ontei1'o, governa~ 

cor e 'tN cap1 ao general da Madeira. 
N .0 8 

l ~endo sido de minha ordem suspenso elo exercício de governador da fortaleza 
ce 1:3. João elo Pico, cl'esta cidade, o tenente coronel José Joaquim de Freitas f ~b.reu, e convindo a bem do serviço. de el-rei nosso senhor que este posto seja 
r~:i'lnay,ne:o,te . snbstituid? por official de reco.n~ecicla, honra ~ probicl~cle; concor
. .c 0 estas cu·cumstancu.1s n~ pessoa do capltao Jose J oaqmm Barre1ra, o encar
l~go do governo ela fo.rtaleza de S. João do Pico, que exercitará emquanto lhe 
nao determinar o contrario . · · 
e o·tOs, officiaes e soldados d'aqu,ella forütleza o reconh~~am como tal, e cumpram 

0 lai de~n suas ordens no que for concernente ao serviÇO ele sna m~gestade . 

d Pa!ac10 do governo 28 de ao·osto ele 1828. = J osé J.l!fr.wia Montet1·o, governa-
ar e . "' ' o . caprtao general da Madeira. 
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N.• f:l 

Relação <los. presos qno estão n horllo da fragata 
c•Principo U. !'ed ro~ 

Egydio Varella, paizano. 
Francisco Jacinto, paizano. 
Julião José l\íencles Correia, paizano. 
Antonio Ferreira de Abreu, paizano. 
Luiz Francisco Mendes, paizano. 
Luciano dos Santos Abreu, paizano. 
J anuario Rufino de ?rei tas, paizano. 
João José de ::lousa, segundo Bargcnto. 
Cazimiro Januario, porta-bandeira de mili-

cias. 
Joaquim F igtteira da Silva, tenente. 
Francisco Miguel Gonçalves, alferes. 
Francisco Antonio Es1:neraldo, paizano. 
Arsen io Bettencourt, paizano. 
Alexandre Pedro Cunha, capitão. 
João José de Araujo, major. 
Paulo du Cunha, capitão. 
Quintiliauo Sonres Pe reira, paizano. 
Paulo Dias ele Almeida, tenente coronel. 
Agostinho Antonio Pestana, ajudante. 
Domingos Ferro Garcia, paizano. 
Albino ele Freitas AJn·eu, paizauo. 
João Severo da Camara, paizano. 
Silvestre Correia, paizano. 
Francisco Martins (preto), paizano. 
Manuel Justino, paizano. 
Victorino elos Santos Pestana., capitão. 
José Joaquim Fernandes de Sousa, capitão. 
Grcgorio Antonio de Moraes, alferes. 
Paulo José Fernandes, paizauo. 
José Joaquim do Nas cimento Alves, paizano. 
Luiz Augusto Acciaioli, capitão. 
Francisco Feno de Abreu, jniz dos orphãos. 
Fcliciano José Mendes, capitão. 
Joaquim Francisco de Oliveira, capitão mór. 
João Alb ino Gomes, professor. 
Anselmo J anuario, lavrador. 
João Vieira, lavrador. 
Vicente de Paula, capitão. 
J acinto de Freitas, tenente. 
Francisco Joaquim de Agtúar, capitão. 
João Bettencourt, advogado. 
Jo3é Antonio Macedo Pestana, major. 
José Filippe de Adcriche, administrador. 
Theodoro Antonio de Freitas, escrivão. 
Gregorio Francisco Pcrcstrcllo, proprietario. 

Rda1ão dos presos qne so acham no Aljnl1e 

O r everendo José Fernandes de Andrade, vi
gario do Estreito de Cam!IJ:a de Lobos. 

O reverendo Antonio Joaquim Jardim, vigario 
de. Machico. 

O reverendo J eronymo Alves da Silva Pinhei
l'O, vigario de Santa Anna. 

O reverendo Manuel J oaquim, vigario de Santo 
Antonio. 

O r everendo Joaquim J osé Borges, vigario de 
Agua de Penha. 

O reverendo Vicente Ncry da Silva, vigario de 
S. Gonçalo . . • . . . 

O reverendo N.teolau Nery da Silva, v1gano 
de Ponta do t:lol. 

O r everendo Florcncio Jmmal'io Tcllo de Me-
nezes, vigario ela Calhcta. . . . 

O reverendo' Thomaz ele Aqmno, vig!ll'tO ele 
Camara de Lobos. 

O r everendo Francisco Xavier Lopes, benefi
ciado de Santa Maria da Cidade. 

O reverendo José da Silva Lopes, beneficiado 
de Santa Maria ela Cidade. 

O r everendo Rufino Soares Pereira, capellão 
ela sé. · 

O reverendo Caetano Alberto de Barros, coacl
jator do Estreito de Camara de Lobos. , 

0 1:evcrcndo Francisco P laciclo, capcllão da se. 
O revm·endo Vicente Sevêrirn Bac(;lll n.r, capcl -

Eio da s6. · 
O reverendo Antonio Joaquim, cura de S. Ro 

que. 
O reverendo Fclisberto ele Gouveia. 
O reverendo Fr. Antonio da Ave Maria, frade 

de S. Ftancisco. · 
O reverendo Antonio Vicente, beneficiado ele 

Ponta do Sol. 
O reverendo Manuel 1\>foniz Tcllo de Menezes, 

minorista. 
O reverendo Manuel A fl'onso, tonsm·aclo. 

l'r~sr.s 1l!Í'St~n t es na fortalr.za de S. 'l'hiagd 

João Diogo Gomes, capitão de milícias. 
Valentim Mendonça, tenente de milícias. 
Pedro Nieolau, n.lferes de m.i l.icias. 
Pedro J oã.o de t:lousa, alferes de ordenançae. 
João Correia, sargento ele milícias. 
Antonio dos Santos, sargento de milícias . 
.Antonio da Costa, cabo de milícias . 
Felisberto J osé da Costa, cabo ele millcias. 
I sidoro de Sousa, cabo de milícias. 
José de Barros da Silva, miliciano da Culhcta. 
Estevão Fernandes, cabo ele orelemmças. 
Manuel Gomes, porteiro. 
A11tonio Lopo Pessanba, segundo sargento de 

a rtilberia n." 2. 
José Iguacio Palerma, cabo de artilheria n.• 2. 
J oaquim José de J esus, escrivão. 

A bordo da cor•utn "Princeza 1\oa t •• 

Caetano Vellosa Castello Branco, tenente co-
l'Onel. 

.Agostinho Líbn.no l\Iontei:ro, capitão. 
João J oaq nim Camacho, primeiro tenente. 
Severiano Scsinando Bettcneour t, primeiro te-

nente . 
Manuel Joaquim Moniz, prime:ro tenente. 
Alvaro José de França, primeiro tenente. 
Antonio Francisco de Barros, segtmdo tenente. 
Joaquim José dos Santos, segundo tenente . 
Jacinto de Freitas Aragão, segundo tenente. 
Joaquim José Jacques, segundo tenente. 
J oão Bcttencourt, segtmdo tenente. 
Francisco Leandro, cadete. 
Francisco Hcnriques, cadete. 
Antonio Joaquim Correia Caldas, cadete. 
Francisco Gonçalves, segundo sargento. 

Presos existentes na fortaleza do Il!Jéu 

José da Camara, Cl'eado ele servir. 
RLÚ:ÍJlO P into de Barros, filho fainilia. 
Claudio J o~6 ele Brito, alcaide de Cl.llmara de 

Lobos. 
Luiz Antonio Pinto, ourives. 

Presos quo existem no Pico 

Francisco Garnicr, chnpelci:ro. 
Daniel Caniz, rclojoeiTo. 
Estn.nislau de Aguiar, sapateiro. 



Fernando Nery da Silva, procurador. 
Carlos José Tcllo, vereador . 
Urbano José Fm'rei.ra procurador. 
Fr· · ' ' aumsco Alexandre T ell o, soldado ele orde-

nanças. 
inton!o J acinto ele Faria, capitão ele n)ili~Jias . 

nton1o J tmuario, estudante. 
Paulo _Julio Barbcto, fanqu eiro. 
Atüo~liO Vieira, sapateiro. 
Dommgos Ferro Garcia. 
Dani~l J ustiuiano F erreira Pestana., official 

da Junta da fazenda. 
Ma_uuel Ferreira Pestana, feitor da alfa.ndegn. 
L~uz Henriques, medico. 
Rtea.rdo lVI alheiro de Mello, negociante. 
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J oão Luiz de Castro, filho f~Lmi l ia. 
J osé Antonio ele Mendonça, lanaelor. 
Manuel ela ~ilva, serralheiro. 
Manuel :E ilippe, barbeiro. ,. 
Augusto Theodoro Pita, guarda elo real con

trato elo tabaco. 
Francisco João ele Caíres, capitão mó r de 

Camara ele Lobos. 
Antonio Francisco de Caíres, capitão. 
Antonio Nicolau, proprietario. 
Antonio Caetano, capitão ele m'licias cht Ca-

lheta. 
Manuel J osé, guarda elo coutrato do tabaco. 
Antonio J acinto Camarho, lavrador. 
J osé J oaquim Gomes . 
J osé Fernandes, sapateiro. 

Rda~ã o dos presos quo ex islrm na cadeia da fi 11ado J acinto ele Ornellas, escrivão ela mesa grande 
dJJ. alfanclega. 

Manu~l Joaquim T eixeira, caixeiro. ll'!anuel M:art.ins ele Freitas, caixeiro. 
J oaqlllm Antonio elos R eis, caixeiro. Bartholomcu ele Andrade, ca ixeiro. 
Alberto Mesquita loo-ista. Francisco Justino ele F1•eitas, (JUriYes. 
Fra · x ' "'s ' .nCJsco ~ avier de ousa, praticante ele bo- Francisco Antonio de Sá, ourives. 

ttca. Germano Lopes ela Sih1a, omives. 
~o;ningos de Sousa, praticante de botica. Manuel Vieira, soldado que foi elo batalhão de 

~t~z Antonio Gonçalves, logista. a.rtilhcri a ela Madeira. 
~lhppe Nery ela T rindade, logista. J osé F erreira, soldado que foi elo batalhão de J a._nuel Jacinto LopeR Serrito. artilheri a da MaclciJ:a. 

oao do Soccorro sapa teiro. Gabriel Vieira, soldado que fo i do batalhão 
Fmncisco Ferreira, empregado no real con- ele artilheria ela Madeira. 

trato. Manuel Joaquim Gonçalves, alf.aiate. 
Antonio ela Cunha. José Felicio de Aguiar, soldado que foi elo ba- · 
Manuel Vicente ele Sousa, lavrador. talhão ele ar ti lheria ela Madeira. 

A.
Bartholomcu Fernandes Camacho, lavrador. Manuel de Abreu, soldado qtte foi elo batalhão 

nton.io GonçnJves Gomes, estudante. de a.rtilberin ela. Ma.cleira . 
.Agostmbo Correia ele Azevedo, escriyão da ea" Alexandre José de Sousa., soldado que foi do 

mara de Machi'co. batalhao ele artilheria da Madeira. 
Franc~sco 1\iilitão, estudante. Antonio Gracia., lavrador. 
Antonto Pomares, procurador das rcligio:;a,s João de Barros, moço ele servir. 

ea.puchas. · l:iebas tião Grasso, chapeleiro. 
go~o ela Rosa de Sousa, creaclo. Fi.lippe Cardoso ela Costa de Mello, prafca.nte 

oa1 ele Freitas Correia. · ela alfanclega 
José Antonio Rodrigues, sapateit•o . Manuel João de Freitas, escrivão elo judicial. 

E stá conforme o original. Qnm•tel general no Funchal, 6 ele setembro ele 
1828. =F'1·ancisco de Paula Montei?·o, tenente aj udante ele ordens. 

Representação 

Senhor : -:-A camara ela muito nobre e sempre leal cidade ele. Angra ela ilha 
Terceira, clesejanclo encontrar o ·momento de poder dirigir aos pés do eminente 
throno ele vossa magestacle imperial os puros votos da mais decidida fidelidade á 
soberana pessoa de vossa magestade imperial, aproveita a presente occasião para 
cumprir es te importante dever. . 
. Debalde, augusto senhor, uma facção rebelde, pe1•jura aos r elevantes benefi.

Clos de vossa magestacle imperial, conseguiu, com. a protecção elo ex-capitão gene
r~ll'lfanuel Vieira ele Albuquerque TovaP, acclamar insidiosa, tumnltnariamente, 
~ esta ilha r ei elos portuguezes, o se1•enissimo senhor infante D . Miguel, no clia 18 
c e .maio d9 presente anuo. D ebalde o mesmo gene1•al paz em pratica todos os 
l11eJos de provação para agl'ilhoal' os fi eis e g1•atos cidadãos, porque estes, ani
mados de um verdadeiro patriotismo e apoiados pela força elo benemerito batalhão 
t e caçadores n . 0 5, arrostando todos os perigos, lançaram por terra, no sempre 
:tt~sto. dia 22 ele juúho, aquella pe1jura facção, 1•estamanclo os preciosos e inan
t'lVelS direitos elo melhor elos monarchas, vossa ;t:ag:estacle ·imperial, protestando 
c e ~ovo derramar seu sangue em clefeza ela leglt1m1dade ; e sendo esta cmuara 
enta~ chamada, pela nenhuma confi.~tnça ela que existia no acto ela insidiosa accla
Inaçao, toclos os nossos desvelos se têem encaminhado a sustentar a todo o custo, 
e Inesmo ao ele nossas proprias vidas, se necessru.•io for, a legitima auctoriclacle ele 

17 
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vossa magestacle imperi::tl. Um partido não pequeno, que não ha sido possível des
truir-se, t em assaz desassocegado este paiz, e posto em contingencia a importante 
obra em que nos empenhâmos; porén~ os esforços que a fidelidade nos inspira, e 
com que a justiça da causa nos r eanima, têem felizmente prevalecido aos infa
mes projectos de rebellião1 e confiâmos na Divina Providencia que havemos .ele 
obter sobre a facção usurpaclora a mais completa victoria. 

Digne-se vossa ·magestacle imperial acceitar bepignamente nossos· sinceros votos 
e tomar esta ilha debaixo ele sua poderosa e immecliata protecção, concedendo-nos 
alguns soceorros, principalmente navaes, que possam ·pôr-nos :1 salvo elas hostili
dades que do malfadado Portugal se nos podem dirigir, ~ de que talvez sejamos 
brevemente acommettidos. Os angrenses, senhor, não reconh ecerão j amais por 
seu soberano outros que não sejam vossa magestade imperial e sua augusta cles
cendencia1 e n'esta firme resolHção não cluvida.m_ que a paternal provi.dencia ele 
vossa magestacle impei"ial os ha de soccorrer e ampaTar. 

A preciosíssima vida de vossa magestude :imperial Deus conserve. por felizes 
e dilatados a,nnos para ventura e gloria elo s seus fieis subclitos. 

C amara ele Angra, em 8 ele setembro ele 1828. -= Alexand?·e Mcwtins Pamplona 
Cô1 ·te Real= Fmncisco de Menezes Lemos e Ca?·vallw =José MaTia ele Cm·valhcc.l = 
José Ma?·ict da Silva e Carvalho. 

. Officio 

(N. 0 1 'l, ex lraclo) 

In. mo e ex. mo sr. -Pelo correio João de Amorim, chegado a esta côrtc em 5 
elo corrente, tive a honra de r eceber os despachos de v. ex.\ n. 0 4 ostensivo, e os 
n. 05 10, 11 e 12 da serie reservada; e hoj e me chegou, por via ele Lonch·es, ore
servado n.0 9. 

Com os r eferidos despachos ele v. ex.a recebi a carta que el-rei nosso senhor 
escreve a sua magestade christianissima1 na qual lhe remette o assento elos tres 
estados do reino e lhe participa a Sl,la exaltação ao tbrono. Recebi, outrosim1 as 
cútas analogas que sua magestacle escr eve aos diiierente~ monm·chas e principes 
reinantes ; e cl' estas cartas todas farei, segundo as ordens ele v. ex.\ a devida en- . 
trega, com a maior brevidade e pelo melhor modo que me for possível. 

Deus guarde a v. ex. a París, 8 ele setembro de 1828.- In. mo e ex. mo sr. visconde 
ele Santarem. = Conde da Ponte. 

Oflicio 

(N. 0 25 9 rcservi!_(lo) 

IlJ.mo c ex.mo sr. - Volto n'este instante de casa elo conde de Bernstorff, com 
quem tive uma long·a conferencia, que passo a narrar em resumo a v. ex .a 

Começou çlizcnclo-me que as cousas se haviam mudado muito anosso favor, 
mas que era n ecessario, para que ellas em breve se t erminassem e que a Europa 
comnosco se reconciliasse, romper-se da nossa !Jarte o silencio e regular quanto 
antes o negocio do casamento, tmica medida que1 na opinião elos gabinetes, faci
litaria a obtençri.o do fim que se desejava. Insistiu na idéa da fusão elos direitos 
com calor austriaco1 e separou-se inteiramente. do que mr. Ancillon me havia dito, 
segundo referi no meu n. 0 252 . Ou isto fo sse tentativa de accorclo com a côrte de 
Vienna ou persuasão elo sobredito .conde, elle sustentou a sua .these, até mesmo 
com vehemencia, que contrastava com a clebiliclacle em que elle ainda se achava 
ele cama; Abstive-me ele entrar em materia1 por a isso me ligarem as ordens ela 
v. ex . a; mas vi claramente que a proximidade ela vinda da senhora D. Maria da 
Gloria para a Europa avivava o desejo ele ver esta questão promptamente deci-
dida . · . 

Queixou-se elo silencio elo nosso governo" que talvez se interpretasse como in
clicío de indifferença para com a opinião da Europa a seu r espeito, o que pouco 
favoravel seria á no ssa causa. Ajuntou a isto, que a Inglaterra e a França esta 
vam nas mesmas vistas, assim emquanto ao casamento, como ao demais. 

Sirva-se v. ex.a ele beijar humilclemente, em meu nome e no do secr etario 
cl' esta legação, a augusta mão de sua magestade. 
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. Deus guarde a v. ex. a Berlim, 9 de set embro de 1828.- IJtmo c cx. mo sr. 
VIsconde ele Sautarem. = Conde de 01·iola. 

Oillcio 

Ill. 1110 e ex.1110 sr.-Em o 1.0 do corrente tive a honra de levar ao conl;eci-. 
meu to de ,v. ex. a, para ser presente a ~ua · magestade :fidelíssima, que tinha che
gado a esta cidade no dia antecedente, expondo juntamente quanto tinha podido 
saber do estado revolucionario ela ilha Terceira até á minha partida. 

Na tarde do 1.0 do corrente mez chegou a este pmto um hi ate vindo da ilha 
T erceira, ele onde tinha saído no dia antecedente, . trazendo a seu bordo dois pas
sag;eiros, os quaes disseram que no dia 28 se tinham nomeado mais duas pessoas 
para o governo d'aquella ilha, as quaes são o· capitão do batalhão de caçadores 
n. 0 5, J osé Qnintino Dias, e o capitão ele milícias Thomaz 'Theotonio de Ornellas, 
um dos maiores proprietarios cl'aquella ilha e o maior influente nos acontecimen
tos d'ella. Tambem disseram que tencionavam mandar para as l;erras do castello 
ele S. J oão Baptista duzentos ou trezentos bois, e que alguns milicianos continua
vam nos exercícios ele artilheria. 

No porto d'esta cidade está fundeado um brigue de guerra inglez, e quando 
o consul geral ela nação britannica me veiu comprimentar, juntamente com o com
n:andante elo dito br1gne, me participou que aquella embarcação ele guerra tinha 
vmclo ás suas ordens para proteger tão só mente n' esta ilha e na ilha T erceira as 
famílias e negociantes inglezes . 

As ultimas noticias que n'esta ilha ha ele Lisboa são datad~s de 10 de agosto, 
e da esquadra que partiu para as ilhas da Madeira e Terceira mais nada se sabe 
até hoje. 

Muito conveniente. seria, a hem elo real serviço de sua magestacle, se na ilha 
Terceira cruzasse uma embarcação de guerra, ainda que fosse uma escuna, em
q~lmito não chegasse a esquadra ; su[J. magestacle, porém, mandará o que for ser
'VIdo. 

D epois que cheguei a es ta cidade tenho continuado a estar gravemente doente,· 
~otivo por que me não é possível expor a v .. ex. a mais alguma particularidade ela 
Ilha T erceira e mesmo das outras dos Açores . 

Deus guarde a v . ex.a Ponta ])elgaela, ilha ele S. Miguel, 9 de setembro ele 
1828. - Ill. mo e ex.mo sr . José Antonio de Oliveira Leite ele Bal'!'os. = .Manuel 
Viei-ra de Albuqne1·que Tovm·. 

O fficio 

(N. 0 12 rcsmado) 

111. 1110 e ex.mo sr. -Accus·o a recepçl'to dos despachos de que veiu encarregado 
o addido .Manuel Correia, que são as cartas de sua m~gestade el-rei nosso senhor 
para o r ei da Grau-Bretanha, para o rei ele Hanover e pnra os Estados Unidos 
da America; tres cartas mais para o duque ele W ellington, para lord Aberclecn e 
pa.~·a lord Beresford; e seis officios, dos quaes quatro r eservados e dois ostensivos, 
do1s dos primeiros em data de 22 ele agosto, e elos outros, dois em data de 21 e 
dois em data ele 22 de agosto. 

yumpri as ordens de sua magestacle, levando a sua carta para el-rei da Grau
Bretanha a lord Aberdeen, para a entregar; di sse-me que não es tava auctorisado 
a encarr egar-se cl'ella, porque via que o tratamento era de irmão, de que só usam 
os reis entre si. Como el-rei ·é, sim, rei em Portugal, mas não é considerado como 
tal nos outros paizes, se não podia encarregar cl'ella, ajuntando qne elle fazia o 
que podia, mas que isto seria demasiadamente claro (o que se referia ao reco
nhecimento) . ·Esta mesma reflexão já m'a tinha feito em uma elas minhas entrevis
t~s, quando annunciei esta carta, como mandei dizer no meu officio pelo {Jenul
ttmo correio. Perguntou-me se havia alguma co1:1sa sobre a proposta do casamento, 
a que r espondi r estringinclo-me ás instrucções do officio ele v. ex. a, reservado 
n.o 10. Começá~os a r epetir de uma e outra parte as rasões que desde a primeira 
-vez t emos dito; instou em ser este o uni co me·io ele fazer com que a Europa toda 
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oLrasse c1ífferentemente elo que tinha cleciclido, não duvidando que nós tínhamos 
o direito ele declarar as nossa.s leis e ele nos regularmos por ellas 1 mas que as ou
tras nacões tambem têem o seu direito para julgarem; disse que via, ser preciso 
manda/ ao Bntzil sustar a negociação ele lonl Strangf(n·d, visto que não existia a 
base; a que tOl'nei a, repctil· que nada tinha. recebido decisivamente a este ne
gocio, e que julgava, entre outras 1·asões, que não havia pressa de decidir este 
neg·ocio em Portugal, pois g_ue se esperava em todo o caso, para. tmtar .çl'elle, J'es
posta elo Brazil, a que me disse logo que não, porque desde esse momento D. Mi
guel se1·ait dans son droit7 et D. Pie1'7·e dans so11 tm·t. 

Procurei separar os dois negocios7 o elo reconhecimento e o do casamento, e 
a uma elas rasões que alleguei a favor do primeiro, dizendo que para conserva1· 
a dignidade da nação é preciso da1· pleno m·edito {t sua decisão, o que não acon
tecia se o r econhecimento proviesse elo casamento, porque então podia ser consi
derado como por a fnsão dos direitos i disse logo: Naus trotwons bien le moyen d' é vi
te?' cela . . Repetiu que toda a Europa estava cscandalisacla elo modo por que se 
seguiram todos os acontecimentos de Portugal, o que se provava pela retirada de 
todos os ministros de Portugal, e ultimamente do nuncio (em que muito apoiou); 
qne D . Maria tinha sido reconhecida rainha, e que quem sabe se elles (inglezes) 
seriam obrigados a sustentai.·-lhe a corôa i 1·espondi com al3 àbundantisr:;imas Tasõcs 
qL1e ha para isso á primeira parte, e á segundar que reinaria~ póde ser, mas sobre 
n1-inas 7 porque os portug·uezes estão 4ecididos a faj';erem-se matar todos mais de· 
pressa, do que deixar de ::;ustenta1· o que têem f€>ito. Fez-me outras reflexões, em 
que reconheci que dizia ser facil a quem governa fazer decidir aos seus subditos 
o que mais lhe convem 7 o que rebati com as sobejas rasões que ha para fazer ver 
que não tem applicação para o nosso caso. Hepetiu-me o grande mal que resultava 
a Portugal da continuação d'este estado actual, e que havendo sempre paTticlistas 
de D. Pedro, sempre haveria perturbações; ao que r espondi que não duvidava, e 
que mesmo estava persuadido que nrio só pertmbações, mas a;té uma g-uerra eu
ropêa. 

Rectifiquei n'esta entr evista a mesma icléa d'este governo, que nos outros tinha 
feito, que não quer separar-se da opinião ele todos os outros gabinetes, desejando 
ao mesmo tempo conseTvar as suas r.elações com Portugal, e que como a idéa que 
quasi todas as potencias europêas fazem elos nossos acontecimentos é falsa, pelo 
mal informados que cl'elles foram, complicando-se ao mesmo tempo o principio ele 
legitimidade (errado para o nosso caso), ele ter sido r econhecido .em Portugal o se
nhor D. Pecho fill1o primogenito de el-rei, todos julgam não poderem (maxime 
depois das convenções) mudar de decisão senão por meio de urna negociação ou 
convenção, c este gabinete toma a iniciativa n'este meio como o que tem mais 
relações e mais immecliatas com Portugal. 

Disse-me mais lorcl Abercleen que tinha mandado retirar o consul ela ilha da 
Madeira por se não ter conformado com as suas ordens Te]ativas a não se entre
metter nas dissensões d'ac1uelle paiz, e qne os negociantes inglezes que ali fica
vam estavam â.ecicliclos a conservar-se obedientes a estas ordens, o que era inclis
pcnsavel para a neutralidade que este governo quer manter, para a todo o. tempo 
exigir ele quem for po:;snidor ela ilha as reparações do que soffrerem os vassallos 
inglczes; e repetiu-me que uma fragata ingleza, que não tinha r ecebido a ·clecla
raçao elo bloqueio, pretendeu enti·ar, e que o commanclante elo bloqueio se tinha 
opposto, mas que, em conseqnencía elos motivos que lhe allegou o commandantc 
da, fragata, suspendeu o bloqueio, porém que a ordem já estava a esse tempo em 
cam inho; tambem repetiu que a declaração elo bloqueio tinha sido só para o porto 
elo Ftmchal; qne julgava, portanto, os ontros portos livres. 

Pareceu-me satisfeito com a soltur2. do Doy1e1 porque assim se vê livre d'esse 
motivo de o atormentarem os seus inimigos, que são os que tambem o são da rea
leza 1. 

D eus guarde a v . ex." Lonch·es , 10 ele setembro ele 1828. - In. mo e ex.1110 sr. 
visconde ele Santarcm. =Visconde de Asseca. 

t John Milley Doyle e William Yotmg foram presos como desaffcctos ao g·overno n.bsolu
tista , o que deu lngar a reclamações diplomaticas. O respectivo tribunal mandou-os banir do 
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Ofllcio 

(N. 0 260 rcsmadu) 

lll. m!) e ex.. mo sr . -Ti v e a honra de receber os despachos r es·ervados de v. ex..\ 
~·~s :1, 12 e 13, e n:uito fol.go elas communicaçõ~s que v. ex.a n'elles se digna 
~ze1 -me, as· qnaes avivam mmhas esperanças, ass1m como me p1·ovam haver eu 

Sido exacto no que cl 'aqui tenho infot·mado. Fica a meu cuidado tirar do que v. ex.~~. 
~e escreve to.do o pa1·tido que o bem do .1'Bal se1:viço exija; e já hont.~m, na mi
Q. ~a coufeq'BJ.!lCla com o conde de Berllstm·ff, o tena tentado, se a occas1ao, em vez 

f~e11 '0Ppottuná, se me não tivesse mostl:ado contraria, pelo fogo com que elle me 
a ou. 

de O ~?ande argumento, co~11 que p~·ese~temente se i~).mgna o rec;ml~ecimento 
~ el-1e1 nosso senho~·, é a mconvemenCJa de o recouc1ltar eom a Çbgmdacle das 

cfrtes, que tão abertamente peiJ.a ·conducta de seus ministros em Lisboa, contra 
e t se declaravam., ele man.eira que, sem ent1·a4· na que~tão de direito, é o facto 
.8~ re que ellas se apoiam, e a que dão o maiot· valor. E por. isso que a disposi
çao geral dos gabinet~s tend:e a abster-se agora de tudo o que possa dar motivo 
a ~~am~ profnndo d.'!t materia, para evitar tudo o que conduzisse a recriminação; 
e ;~~tu vem 'O seu desejo de moverem a nossa côrte a dar o primeiro passo re- . 
conCiltativo. 

, Não indico isto a v. ex. :t como incidE-nte novo no nosso negocio; refiro-o tão. 
bom~~ te porque me cumpre insinuar-lhe o grande peso que a isso dão, e a impro
f abJlidacle que prevejo haverá em abalar seu aferro a seu parecer, a menos de 
az~r do objecto em questão um artigo de negociação, ou de coarctar este 1)01' 

me~o de uma declaração de el-rei nosso senhor, no sentido que sua ma,gestade 
UlaJs ·conveniente julgasse a seus e nossos interesses. 
t Pareceu-me entrever no decurso ela minha conversacão com o conde ele Berns
orff! que o desejo predominante era que el-rei nosso s~nhor tomasse este ultimo 

r:rtJclo ~ com elle a iniciativa, porque por este modo as potencias se podiam en
~f exphcar para comnosco, salvo assim, a seu entenclet·., o inconveniente que 

e as acham em serem ellas as primeiras que, crepois elo que se passou, ligassem · 
bs· Íelações interrompidas. Esta minha supposição ganha em probabilidade; lem-

lac 0 eu elo que mr. Ancillon, não ha muito, me dissera, e que v. ex. a terá lido 
no meu n .o 252, e explica-me a opposição que notei entre os seus clictos ele então 
e 0 .que vae referido no meu numero precedente, do qual rogo a v. ex.a queira 
consl~erar este corno continuação. 

Sirva-se v. ex.a de beijar, em meu nome e no secretario cl 'esta legação, a·an
gusta mão de sua magestacle . 

. Deus guarde a v. ex.a Berlim, 10 ele setembro de 1828. - Ill.'"0 e ex.mo sr. 
VIsconde de Santarem. = Conde de 01·iola. 

Officio 

[N.0 13, cxlraclo) 

l ~o· officio reservado n. 0 8, em que s. ex . a cliz que explique o que no conf:i-
. ~~c:al de 30 . de julho mandei sobre a garantia ~las ilhas, ele que tratou Im:d 

d ~~deen, repito que, t endo-me fallado na entrevista antecedente da garantia 
ta 1 ha, !ogo que sua magestacle accedesse á proposta do casamento (ao menos 
g:~do ass.rm entendido), quiz rectificar-me; e tornando a perguntar-lhe, na vez se
~l!nte, d1sse me «que e<?sa garantia seguia-se do reconhecimento>>; foram as for-

aes palavras. 
t ll Emquanto a outras explicações que v. ex'.a tambem quer, repito: outra vez 
a ando da revolução elas ilhas, disse-me o mesmo Abercleen: «ll sait bien la ma-

re· 
c1/uo, e transportaram-se para o seu paiz no paquete J.llagnet. N'um volume ~mpresso em Lon
B ?~ ~or ordem elo governo ino-lez, com o titulo Pa1Je1·s 1·especting tlze 1·elatwns between Great 
Dnta~n anclPo·rt~tgal, encontra~ - se curiosos documentos dirigidos por J. R. ,.Matthe'':s a lord 
a ~nglas, concernentes ao proceder arbitraria contra estes e outros seus compat.notas, ass1m corno 
' l'aclucyão ela sentenya collClemnatol'ia elo primeiro cl'elles. 
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nH~re ele la conserven>, que não pretendia acla,rar, por ver logo que se entendia 
que, annuindo ao casamento, tnclo se terminava. 

Deus ~uarde a v. ex.a Londre~, 10 de setembro de 1828. - In.mo e ex .. mo sr. 
visconde de Santarem. = Visconde de Asseca . . 

Officio 

Ill. mo sr. - Escrevo-lhe duas regras .á pressa para accusar a r ecepçã0 ela sua 
carta de 8 do corrente; e participar-lhe que hoje chegotl paq\1ete elo Brazil com 
a importante noticia ela -saída ela senhora D. Maria II no dia 5 de jnlho, a bordo 
da fragata Intpm·ctflriz> acOmJ5anhacla pot outra fragata. Sua magestacle assumiu o 
titulo ele cluqueza do Porto durante a viagem, o que bem demonstra que foram 
á1Jprovaclos os sentimentos manifestados pelos habitantes cl'aqnella cidade, ct~j a 
noticia tinha chegaclo ao Rio ele .Janeiro. Dizia-se que a r ef'ericla esquadra devia 
tocar na Madeira ou em Gibraltar, para cl'ahi segtüt a clirecção que mais conviesse, 

_- segundo as informações que alcanças!se ele Portugal. 
Dependerá, portanto, em grande parte a nossa solte elo arbítrio que tomar o 

marquez ele Barbàceun;, a ct~a decisão está confiada a viagem da rainha. Eu con
fessp que, sem embargo elo apuro em que nos achâmos, estou bem longe ainda 
.ele desesperar elo snccesso final · ela nossa causa. 

As cartas ele Li sboa são ele 30 de agosto, e annunciam que as duas corvetas 
que foram bloquear a Madeira antes da saída da expe.clição, haviam r egressado a 
Portugal sem que se · saiba o motivo. . . 

Continuam a chegar em gl'ancle ntlmero os ref'ngiados de Hespanha. Actual
mente consta que existem só em Plymouth dois mil e quinlilentos. Trata-se de os 
organisar e ele os fazer pa1·tir para oncle possam ser clirectai11ente uteis à ·nossa 
causa 1. 

Não supponho que por emqüanto seja necessarío aproveitar-nos ela hospitali
dade que franqueia, segunclo .v. s.a maillfesta, o governo francez, e só irão para 
França, por ora, alguns indivíduos .que pt•etendem ahi terminar os seus estudos á 
propria custa, e aos quaes apenas se dará uma ajuda de custo para a viagem. 

:F'ico certo elo que v. s.a me diz acerca dos oiliciaes ele engenheü·os que elevem 
aqui chegar brevemente. 

Consta que a paz entre O· Brazil e Buenos Ayres se considera já como um fa-
cto inclubitavel. . 

De11s guarde a v. s.n Lonch·es, 11 ele setembro ele 1828.:....-rn.mo sr. Nuno Bar
bosa cl~ Figueiredo.= 1J1cl1'quez de Palmella. 

Officio 

Ill.mo e ex.m0..._-sr. -- Cumpre-me responder ao o:fficio que v. ex.a endereço u em 
data ele 5 ele agosto ao sr. visconde de Itabaya11a, no qual vinha inclusa a nota 
por v . ex. ar; dirigida ao cardeal secretario ele estado . · 

Li o refer~clo officio com o interesse que inspira o q11e s~í,e ela penna de v . ex. a, 
e levei sem perda ele tempo ao conheeimento-do nosso augusto amo a nota em que 
v. ex. a com tanta energia representa contra o procedimento elo n~mcio ele s~1a san
tidade= em Lisboa. Corre po1~ certo que esta r epresentação produzi n o devido e f-

i Elm officio clo~dia-ünmecliato, dirigido a José l\fattricio Coneia, acrescenta: ,,É immensa 
a qu antidade ele emigrados portugttezes de todas as j erarchias, sobretudo militares, existentes 
n 'este paiz, ,e a sua presença é o protesto mai:s publico e solemne contra a injuria que se pre
t ende fazer á nação portugueza, julgando-a unaFlime a favor da usurpação. O systema ele fi·aucle 
e violencia:adoptaclo pela facção rniguelista, apoiado pela presença ele um p1·incipe que faz im
pressão no vulgo, pela circumstancia ele se acharem as recleas elo governo entregues nas pro
pTias mãos d'aqu elle, contra cujas tentativas a nação se devia guardar, suffocou inteiramente 
os votos elos portuguezes leaes e sensatos, fazendo-os succumbir sob o peso ele uma fictícia e 
ignorante maiol'ia, o que não poderá durar, ·attendendo ao inevitavel clesengUJno que ha ele se
guir-se. Procmo, de acçorclo com o sr. visconde ele Itabayana, por todos os meios ao meu al
cance, pre1Ja1·ar alguns auxilios destinados a sustent&r, se as cirrumstancias b pcrmittirem, or! 
floi s pontos da monarchia portugucza que se conservam ainda obedientes ao senhor D. Pc
clro rv, . . 
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feit~, e sei've-nos de alguma consolaç[o a unan.imiclacle manifestada por todos os 
gabmetes da Europa no modo de ajuizar a usurpação da corôa ele Portugal. Ainda 
mesmo quando· por desgraça não haja nos actos e nos desejos dos ditos gabinetes a 
mes_ma uniformidade qne ha nas suas palavras, ao menos estas estygruatisam con
vementemente a infracção ele todas as leis commettida pela facção dominante em 
nossa malfadada paFria-. 

. Pe_rmitta v." ex.• que lhe diga que emquanto não recebe1'mos novas orclens e 
d~spos1ções de sua magestade, que nos sirvam ele norma, seria, a meu ver, convc
lllente que v. ex . a, assim. como todos 0s nossos collegas, enviasse a sua magestade 
~l'ti reiatorio mensal elos objectos que mereceretn subi1· ao seu r eal conhecimento, 

_even:lo e_sse documento chegat· a Londres a tempo ele ir pelo paquete elo Bra- '. 
Ztl: p1go 1sto por ser a pmtica seo·uicla e porque me. não pertence arrogar-me o 
l)rlv 1 . 1 . l . o 1 
{ 1 egw exc us1vo c e dar conta a sua magestacle elo que é relativo ás missões 
portuguezas no continente . . 

P elo seu procurador t erá v. ex.~ sabido que se continuam aqui a pagar exa
ctamente os vencim.entos elo corpo cliplomatico, e espero que assim continue em
quanto sua magestade não providenciar clefinitivau;wnte a similhante respeito. 

Devo prevenit• v. ex. a ele que, segundo noticias recebidas elo H.io de Janei ro, 
e~ data ele 3 de julho, consta que sua magestade a senhora D. lVIaria li sah·ia 
<i aquelle porto no dia 41 dirigindo-se a Genova. Duas fragatas brazileiras serão 
~mpregaclas n'esse transporte, e uma nau ingleza devia acompanhai-as até ao 
~quaclot·. Acho possível, e até provavel1 que as informações recebidas dura;nte a 
vragem induzam o marquez de Barbacena, director da expedição, a variar ele rumo. 

De accorclo com o ministro elo Brazil n'esta côrte faço toclos os e~forços que 
es~~o ao meu alcance para soccorrer as ilhas ela Madeira e elos Açor~s, e para 
nt,thsar, do melhor modo que as circumstaucias permittirem, os serviços de um 
grande numero de emigrados portuguezes, não só militares como ele outras clas
ses, actualmente residentes em Inglaterra, em muito maior ·quantidade do que 
v. e:x.a aqui os teve em 1807. Não pó de haver uma protestação mais solemne 
<:ontra o procedimento elo governo elo senhor D . Miguel, nem á vista cl'ella dei
:x:ar ele ~utrir a esperança de que, tarde ou cedo, a maioria ela naçno portugueza · 
eonsegmrá libertar-se ela tyrannia que a opprime. 

D eus g uarde a v. ex.a Londres, 12 de setembro de 1828. - Ill .1110 e ex.mo Sl'. 

conde do Funchal. = J.J;fa?·(jtW3Z de Palmella. 

· Officio 

( N. 0 19, cxlraclu) 

:·:Teve logar a conferencia com D. Manuel Salmon no dia assignalàdo, como 
parbmpei a v. e:x:. a no meu ultimo officio. 
J o fil~l para qt:e elle me conv:i~ou era rara :me mostrar a nota que dirigiu a 
L~sé (~hulherme L1ma, em que ex1g1a qu~ tn·asse as armas pertuguezas da porta. 
~una unmediatamente as baixou; consta· me, porém> que pretende a nota um pouco 
wr~. · 

Esperançado estava eu que Salmon me fallasse sóbre ser apresentado· a el-rei, 
e Inesmo que já tivesse recebido ordem para me indicar dia; mas nada me disse 
a este respeito. Então fui ter com a senhora infanta, e sua alteza acaba ele me · 
h~nclar dizer que ámanbã pelas nove horas vá ao seu quarto fallar-lhe, pois que 

OJe fallou a sua magestade e que tudo estava arranjado, e que me diria ámanhã 
aonde sua magestade me receberia. · 
l ~s folhas francezas faliam n:.t chegada a Pads elo marqnez ele Loulé e cond~ 
c h Vllla Flor. Hontem receberam-se cartas de Gibraltar, em que diziam ter ah D eg~d~ duas fra$·atas brazileir~s (uma d'ellas trazia a seu bordo a senhora 

· Mana ~~ Glona), e que partiam para Inglaterra. 
• ~8 notrCJas ela Madeira t êem aqui feito muita bulha, e muitas pessoas me têem 

SJgnrficado com prazer tão boas novas. 
. Deus guarde a v. ex . a l\1ac1rid, 12 de setembro ele 1828.- ru.mo e . ex. mo sr. 

Vlseonde ele Santarem. = Conde ela F?:g1wÍ1·a. -
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O:flicio 

(N.0 20 rescnadu) 

lll."10 c cx.rn• sr. - Vac junto com es te um officio I'eservado n .0 19. 
N'este momento chego ele casa de mr. de Rayneval, o qt1al me dis.se não po

dia receber es til. carta para el-rei sem que elle chegasse da sua jornada, o que 
seria em oito dias, e logo me participaria a decisão ele sua magestacle a este res-
peito . .e 

Mr. de Rayneval me disse que nenhuma potencia fazia senão o que as outras 
fizessem, não s6 n' este ponto, mas em todos os que dizem respeito a Portugal. 
Que ainda que P ortugal declarava hoj e, por uma fórma que dizia ser a legal, os 
direitos ele sua magestade .el·rei o senhor D. Miguel, comtudo, a Europa tinha, 
bem ou mal, reconhecido outros direitos, que era diffic il agora desdizer-se. Acres· 
centou que em PortLlgal havia dois partidos grancles, e que portanto as nações, 
mesmo as mais dispostas a r econhecm' el~1·ei nosso senhor, não se atreveriam a 
dizer qual era elos dois partidos o ela rasão. Em consequencia d'isto, o unico meio 
ele se arranjar airosamente para a Em·opa es te negocio elo reconhecimento, mesmo 
nos interesses ele sua magestacle, era arranjai-o entre os dois governos brazileiro 
e portuguez, com intervenção dos outros paizes. 

D 'esb ling nag·em e das insin1cções claclas a l01•d Strangforcl, que a v. ex .a 
mandei, e do que mé tem dito ultimamente lorel Stuart, se cleprebencle quaes 
são as vistas elas clifferentes potencias a nosso r espeito; creio que não escapa1 por
tanto, á penetração ele v . ex .a qne a Inglaterra e as outras nações que contratam 
este negocio, como o ela separação elo Brazil, querem qqe o r econhecimento ele 
sua. magestacle seja feito pelo impm•ador por intervenção ela Inglaterra, assim 
como foi o elo imperador por seu avugusto 'pae, el-rei D. João VI. 

As nações desejam todas que stm magestade r eine em Portugal, mas n~io que
r em desdizer-se do reconhecimento primeiro qüe fizeram elo imperador como rei 
ele Portugal. Para melhor me explicar, muitos estimaram o que se fez agora em 
Portugal; reconhecem mesmo particularmente os direitos ele sua magestaele, mas 
não querem co11sicler ar direito o· que entre nós se praticou com o chamamento elos 
tres estados emquailto assim não seja julgado pelo Brazil. 

Todo o desenvolvimento que se pôde dar á questão elos direitos ele el-rei nosso 
senhor puz em pratica n'esta conferencia; expuz o E)staclo a que exptmham Pm·
tugal, e mesmo a península, com a demora elo reconhecimento, e o quanto enco-
rajavam o partido liberal. · 

D eu-me em ultima r esposta mr. ele Rayneval, que todos reconheciam a neces
sidade ele um estado ele consas permanente em Portugal1 mas qu~ lhe parecia que 
o negocio elo reconhecimento só poderia assim ser concluido, e que a sua mages
tacle el-rei, uma vez que fosse reconhecido rei ele Portugal pelas outras nações, 
lhe deveria ser indifferente o meio elo reconhecimento derivar-se elle d'esta ou 
d'aq\1ella origem. 

E tudo quanto posso dizer a v. ex. a sobre este importante assnmpto, p edin
do-lhe, quando levar á presença ele súa magestade este meu officio, haja por ~nim 
beijar a· mãp ao mesmo augusto senhor. 

Deus guarde a v . ex . a P arís, em 12 de setembro ele 1a28.- Ill.mo e ex. mo 
sr. visconde de SaBtarem. = Conde da Ponte. 

P . S.-Queira v . ex.t• desculpar a letra cl'este officio feito à pressa, estando 
o correio inglez a partir a todos os momentos. 

Officio 

(N.0 2 61 resma do) 

Ill. mo e ex. mo Sl'. _rfanto pelo calor com que o conde de Be1·nstorff sustenta 
a icléa ela fusão de direitos, como pela iiTitação que lhe causou a observayão que 
lhe fiz , de que por esse modo invalidaria o principal fundamento do direito de 
sua magestacle á corôa p01;tugneza, bem persuadido ·estou ele que o desejo de oh
temper ar com a. côrte ele Vícnna é o motivo que ·o decicliLl a fallar commigo so-
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bre esta ma teria pelo ·modo que participei a v. ex. a nos ineus dois precedentes 
~umt.ros, e por isso mesmo, propenso a considerar a sua advocacia mais depressa 
homo uma tentativa do que eomo effeito da sua persuasão, e tomo o que tive a 
0~~·a de dizer a v. ex. a .no meu officio n. 0 252 como a meta a que ele facto se 

aspu·a. 

1
V. ex. a poderá d'isso melhor julgar, combinando as informações que ele París 

e · oudres lhe terão chegado sobre este assumpto; mas o que eu não posso dei
Xa!~ cl~ representar-lhe, como muito positivo, foi que o casamento, sobre que tanto 
de dnsiSte, geralmente, se r ecommenda como ancora ele salvamento para a digni
:D a e elas potencias, que, vendo n'isso interesse maior, hão de fazer todos os es-
orços para o conseguir. 

· A Prussia, a cujas representações o conde ele Bernstorff me disse se podia ;m grande parte attribtur a dociliclade dos outros gabinetes, no nosso caso ha de 
a~er causa commum em tudo com as demais potSJncias, que, no que diz res

P:Ito, ht~lo abanclon~m á Austria e {t Inglaterra; mas como o seu interesse dire
c 0 a_ma1s a não ligue, não ha ele tomar parte mais activa n'este negocio. -
I Sirva-se v. ex. a beijar humildemente, em meu nome o no do secretario d'esta 
egação, a augu,sta mão de sua magestade . 
. Deus guarde a v . ex.a Berlim, 12 de setembro de 1828. - Ill.u:o e ex. mo sr. 

VIsconde de Santarem. = Conde de Oriola. 

Decre-to 

Constando-me que algumas praças elos regimentos ele milícias deixaram de se 
~]Jl·~sentar em tempo competente para gosarem do indulto concedido por deereto 
\e _ele junho elo corrente anuo, e constando-me, outrosim, que em varias terras 
.c 0 remo _não teve effeito a sua publicação, por se acharem occupaclas pelas tropas 
q~~~ segtur~m a rebellião que teve principio na cidade do Porto no dia 16 de maio 
u. Imo: hm por bem fazer extensivo o referido decreto ele 3 de junho aos mili 
Cla~os que, tendo sido qualificados desertores antes de 15 elo , referido mez de 
dalO, _se acham comprehenclidos nas disposições d'elle, e se apresentarem no praso 

e ttllnze dias, contados ela publicação d'este, com exclusão d'aquelles que por 
qua quer modo houvessem tomado parte n'aquella rebellião. 
cl O conselho ele g uerra ó tenha assim entendido e faça executar com os despa
b los necessari9s. Palacio de N assa Senhora elas N ecessidacles, em 12 ele se tem-

ro de 1828. =(Com ct ?"'.tbrica de stta magestade el-1·ei nosso senhor) 

* 
, Ao tempo em que os diplomatas no estrangeiro dirigiam as snas informações 

}lara 0 governo de D. Miguel, um emigrado (dr. Joaquim Antonio de Magalhães) 
escrevi·a e J • • • 1 r lh t b · bl ' A b t't I . c manctava 1mpnm1r o 10 e o que a mxo pu ICamos, so o 1 u o 

Breve exa:n1.e 

. Do assento feito pelos denominados estados do reino de Portugal 
congregados em Lisboa aos 23 de junho de 1828 

·A histoiia antiga e moderna apresentam, infelizmenté, em suas pag·inas fre -
quentissimos exemplos ele usurpações . . 
v 1 Tudo era possível em tempos ele ignorancia e de barbaridade i tudo era possi
t e t quando as nações não tinham uma estabilidade social, :n,em os monarchas bas-
au e ~rmeza sobre o throno; porém quando os conhecimentos humanos, rectifi

canclo os antigos erros, têem feito conhecer ás nações os seus verdadeiros interesses 

le atos soberanos os seus direitos; quando a Europa, sáícla apenas da sangtúnosa 
uc a em · h b · · · do á_· .. . que ~ma usurpação a empen 4ra., começa_ a repousar so os pr~~crpws 

d 11 elto pubhco proclamados por todas as potencws e f~mc1ados na legJtimicla-
ed germen da paz, a que todas ellas têem direitos, e que desejam· sustentar: acaso 

po ~rá ser tolerada uma uslU'pação ele um genero todo novo i uma usurpação a.g-
Loudres, na officina de R. Greenlaw, 36, Holborn, 1828. 
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gravada por quantas pm•fi.clias e iuiquiclacles n. malcla~e humana podia éscogital'; 
uma usurpação que destroe na sua propria essencia aquelle tão altamente procla
mado prin-:ipio da legitimidade, p1;incipio que aos r eis cumpl·e manter illeso por 
interesse proprio ~ decoro elo throno? 

Entretanto, uma usurpação cl'esta natureza acaba de ser consummada em .Po~·
tugal, precedida e acompanhada ele urna reb ellião infame; e os seus fautores, cuJa 
perversidade e impuclencia não conhece limites, o:fferecem ao mundo, para se jus· 
tifi.carem, o acto da sua propria r ebeldia, inserido na Gazetct ele Lisboct ele 2 de 
agosto do corrente anuo . 

Este acto, a que o gazeteiro chama aeterno monumento ele sabec1orÜt» 1 nin
gnem ele boa fé deixará ele chamar monumento ele maldade e ele insolencia: ele 
maldade) porqne n'elle se procura encobrir com o manto legal uma traição ha 
longo tempo concebicla, e o:fferecer·um pl·ctexto ~\quelles que 'se qnizer.em espon
taneamente illnclir com futeis mas insidiosos fundamentos; de insolencia) porque 
n'elle não só insultam o seu legitimo rei, mas tambem, atac::.nclo um principio J., 
que é ele todos os soberanos, a todos insultam e ameaçam. 

As doutrinas em que é fundado um tal acto têem sido ha muito tempo assoa· 
lhadas dentro e fóra elo paiz ; e, apesar ele terem sido uma e muitas vezes vigo
rosamente combatidas e ele todo aniquiladas, são c serão sempre reproduzidas, 
por serem as nnicas ele que podem lançar mão os seus protag-onistas sem cabedttl 
nem pejo. 

E~tamos persuadidos de que não se oppõem assim a grandes nações e a rno
narchas providentes; estamos ig·ualmente bem pcrsuacliclos ele que clles não estão 
dispostos a ver mallograr-se o fructo elos seus trabalhos, e que o sccu1o XIX não 
legará á posteridade um tão funesto exemplo. Todavia, como aqnelle acto vae cor
rer o mundo, cnm pro acompanhai-o de algumas reflexões : bastam poucas para clc
monstmr a m egalidacle com qLle foi feito c a falsidade elos seus })i"incipios. 

Os chamados estados elo reino, convocaclos em Lisboa p_eio decreto ele 3 ele 
maio de 1828, são illegaes, não só porque não tinha direito a convocai-os quem os 
convocou, mas tambcm pelo modo por que foram convocaclos e pela incompeten
cia e nullidade da jnrisclicção que exercitaram. 

Quem chamou os denominados estados elo r eino? O infante D. Miguel; mas o 
infante D. lVIiguel, filho segundo ele ei:rei D . J orto VI, tinha reconhecido a sue
cessão de seu irmão e rei D . Pedro IV na corôa ele Portugal, jurando a carta qne 
sua magestade dera á. nação portngueza., contrahinclo csponsacs com sua sobrinha 
D. lVIaria II, fLltnra rainha ele Portugal, e mais que tudo acceitanclo a regencia elo 
r eino como lagar-tenente ele seu augusto irmão, em cujo caracter regressou a Lis
boa e prestou ele novo o juramento que a carta orclenava: logo não podia exercer 
anctoridade que não climauasse cl'aquclla delegação; e consequentemente não tinha 
direito para convocar um ajuntamento de homens com o :fim ele despojar o seu 
committente elo um rejno cuja administração lhe oonfi.ára. 

Porém cliz-se contra jsto: ccA convocação elos estados não podia dilferir-se, po1:· 
qne o espírito nacional se t inha desenvolvido por tal fórma, que resultariam pen 
gosas conscquencias, se o infante D. Miguel não tives ·e compraziclo ·com elle». 

Este argumento equivale a dizer que o infante D . Miguel foi obrigado a con
descender com a vontade da nação, a qual se quiz congregar. e exercer o direito 
de se dar um rei . 

A primeira .r cspostá, que obviamente se o:fferece contra este arg·umento, {ele· 
cluz icla ela propria letra elo decreto de convocação, no qual se diz «que os estados 
são convocados a fim ele que elles por modo solemne e legal, segundo os usos c 
cstylos d'esta monarchia, e na fórma praticada em similhantes occasiões, reconhe
çam a applicação de g-raves pontos ele direito portnguez ». Logo os estados n~o 
tinham funcções a exercer senão meramente passivas: os pontos de clixcito .Já 
estavam em vigor; c tanto que o d~cr~to 6 assignaclo com a rubrica r eal; a ap-

1 «Los souverains alliés n'ont pu méconnaitre qn'il n'y avait qu'unc baniere à oppo~e1· 3. 
cet torrent dévastatelU'. Conservar ce qui es t légalcment établi, tel a dn être lo p1·in.cípe Jn,~a
riable dc -lem· poli tique, le point de départ, et l'objct final ele toutes les réso1utions." (Circulau·c 
tlc Laybacb, cln 12 rnai 182 1.) 
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plicação sómente cl 'esses pontos ele direito 6 c1uc se queria reconhecida: e aonde 
está então aqui a vontade nacional? aonde a congregação voluntaria? aonde o 
exercício ele qualquer direito? 
l Pasmosa contradicção ! Deduzir a necessidade da convocação dos denomina
c os es~ados, da vontade que a nação mostrára de querer o infante D. Miguel para 
seu ~·e1 e reduzir essa nação á qualidade de automata! ... 
• 1:3

1
e o facto fos se verdadeiro, resultaria necessariamente d'elle a soberania na-

~n . . 
a' Isto é, a faculdade de qualquer povo reformar em todo o tempo e de qual-

quer modo · ~ . 1 N • h 1· N J . a sua orgamsaçao socw. ; e nao sena para recon ecer a app 1caçao eLe 
.« J~portantes pontos ele direito » que os estados se haviam ele ajuntar, mas para 
~~ ab~lecer pontos ele direito, cnja applicação se havia ele seguir depois . Resulta
ya _amda outra mais transcendente conseqnencia, e vem a ser que as nações po
m~'Jam erigir-se elli tribunal e julgarem os" seuR reis, po~·que elevar D. Miguel, 
lll â segundo,. á qualidade de rei de Portugal, a despeito do primogenito, que cha
e ~ 0 pcl~s leis funclamentaes, e designado por seu pae, tinha succediclo ele facto 
b u~ c lrelto, é o mesmo que proferir uma sentença contra esse primogenito, es-

1 ando-o ele nma corôa que não só o direito, mas a posse lhe asseguravam; é 
0 

mTsrno que f·ulminar um anathema terr.ivel contra os primogenitos dos soberanqs. 
f al é a maldade ou a cegueira dos agentes da usurpação, que, dizendo-se de
en;ores c~a realeza, são quem despedaçam o seu proprio altar, levantando outro, 

ouc e sac~rficam, sem calcularem qual sení a extensão elo sacrificio . 
. A exrstencia, pois, c1'este facto bastaria para provar a nossa these; isto é, que 

0
. Infante D. Miguel não tinha direito para convocar os estados, porque foi pre

CISO recebei-o ela naçllo . 
D M~s, suppondo mesmo a existencia de tal facto, nem ainda assim o infante 
b ·1 lVIJg-Llel ficaria em melhor condição, porque a vontade nacional não é lUna bor-

o dta fu~az e inconstante; tem e deve ter princípios fixos e caracteres cletermi
~~ s os, aliás seria tal a fluctuação no estado, que não se encontraria differ ença 

80 ao estado ele anarchia. 
p. o~ caracteres determinados e verdadeiros, que poderiam tornar legal a ex
"Vl essao ela vontade ele um povo, são a universalidade e a espontaneidade; e uma 
t e~ declarada assim essa vontade, não poderá mudar-se àcerca do mesmo suj ei
~die então, tendo a naç~o P?rtugueza reconhec ~do a D . !?edro IV em 1~2_6, não b. a em 1828, contradJCtorra com o seu propno facto, mstalll'ar outro JUIZO so
l~ e.~ mesmo caso, ou, para que o podesse fazer, conviria pelo menos que a pri-

ena declaração da sua vontade não tivesse sido legal. 
~amparemos. estas_ duas epochas, e a sua histori_a deixará tudo fóra d~ duvida. 

cl · penas el-rm D. João VI fallecen, uma regenc1a, em nome de el-rer D. Pe
. :o IV~ começou a governar o reino, e em parte alg·uma d'elle, de modo algum, 
8~ mamfestou a mais ligeira desapprovação nacional. 
t NEsta regencia enviou uma deputação para felicitar o novo rei, e n'esta depu
tÇao foram pessoas da primeira grandeza: entre ellas um duque, cujo irmão es-
ava na regencia . 
. N E l-rei decretou para Portugal, e os seus decretos foram cumpridos sem oppo

srçao . 

a :andaram-se embaixadores e agentes diplomaticos para as differentes côrtes 
L~sb uropa e.m. nome de J?· Pech:o IV, e foram I:ecebidos n'ellas como o foram em 

;a. os · mmrstro~ acredltados .JUnto da regenCJa. . 
a OI 0 .novo rm servido convocar por uma nova fórma os estados do remo; c 
~pesar ele que alguns inimigos de toclo o governo justo e legal empregassem todo 
e genero ele sugges tões e armassem uma facção militar, os estados se ajuntaram 

f: exerceram at tribuições que· a carta constitucional lhes outorgava, tendo aquella 
accã ·a 

, 
0 

Sl . o arrojada para fóra elo solo portuguez. . 
8 As leis feitas pelas camaras legislativas e sanccionadas pela r egent0 tiveram 
Ja execução, e ainda hoj e por uma vei·gonhosa inconsequ encia, a estão tendo 
< gumas cl' ellas, como a qu~ levantou o tributo do papel sellaclo, etc. . , 
. D ecorreram ·dois annos e a auctoriclacle ele el-rei assim reconhemda pelos 
seus s b li ' ' · f: D l\lf · l ll c tos c pelos estrangeiros, foi mantida até regresso elo m ante · 1.1guc · 
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Em 1828 sua alteza chegou a Lisboa. Bandos ele ociosos, de vadios, ele i'ap11• 
Ms e de prostitutas, gentes as mais abjectas e desprezíveis, cercam as avenid~s 
do palacio, insultam, atacam as auctoridacles mais respeitaveis e as pessoas maiS 
conspícuas; gritam « mo1-ra Pedro IV)); e esta scena, que na capital apenas se_ re
presentava na Ajucla e no campo ele Santa Anna, é reproduzida n'algumas Cida
des e villas elo reino, a incitamento elo clero. D' este mo elo e }JOr tal gente escre- · 
vem-se representações a sua alteza, peelindo-lhe queira assumir o poder absoluto 
e independente, e n'algumas partes logo o acclamam rei absoluto. · . 

Dá-se a estes papeis o nome pomposo ele representações do clero, tiobre:ut _e 
povo; chama-se a isto a expressão da vontade ele mais ele tres milhões ele habi
tantes; porém o mesmo infante, no decreto ele 25 ele abril sobre a representação 
do senado ele Lisboa, as chama e<tumultuosas», sendo esta a maior prova elo que 
asseverâmos, se carecessem de provas factos presenciados por todos. 

O ministerio, em nome ele el-rei, promovia. e tolerava toda esta desordem, que 
a parte sisuda ela. nação via com magua e clesapprovava com um magestoso silen
cio. E quem estava á testa d' esse ministerio? O mesmo duque que ha pouco fôra 
membro ela primeira regencia em nome de D . Pech·o IV; que exercêra por espaço 
de dois annos o elevado emprego ele presidente ela camara dos pares! E quem é 
um elos principaes agentes das sobreditas representações? O outro duque, que fôr~ 
em deputação ao Rio de Janeiro e que cinge uma grau-cruz que recebeu de el-re1 
D. Pedro IV! ... 

Congregam-se., atravez de todas as illegaliclacles, os clenominaelos estados; e 
quem lhes insinua o que se pretendia cl'elles? O bispo ele Vizeu, par elo reino, e 
que antes fôra ministro de estado elos negocios elo reino em nome ele el-rei D. Pe
dro IV!. .. 

Então não pôde conter-se a lealdade portugueza: por toda a parte se mani
festam 'maiores ou menores symptomas de desapprovação; a ciclade elo Porto dá 
o signal; parte elo exercito toma a delúberação ele ser fiel ao seu juramento; a 
outra parte é reticla á força de suggestões e de lhe afastarem os seus officiaes, · 
substituindo-lhes outros, os mais abjectos e immoraes; cidades e villas se decla
ram contra aquelles procecli.mentos, e milhares ele cidadãos se apinham em roda 
elo estandarte ele D. Peclro IV. 

Prisões, perseguições, todo o genero ele v.iolencias se empregam contra a parte 
sensata ela nação. Já as masmorras estão cheias de cidadãos probos, e os verda· 
deiros demagogos e os verdadeiros sans culotes agitam o facho ela guerra civil. 

Á vista de factos tão claros e tão revoltantes, as potenc.ias estrangeiras man~ 
dam retirai· os seus embaixadores; e perguntaremos agora: esta chamada expres
são ela vontade nacional foi mais universal e mais espontanea que a primeira? 
Não, por certo. 

Logo, . cl 'este parallelo se tiram duas conclusões : 1. ", que sendo as instancia;; 
feitas ao infante D. Miguel para assumir a corôa provenientes ele uma facção que 
atropelou toda a justiça e toda a moral, nem foram a expressão ela vontade na
cional, nem se seguia perigo algum de não ter annuido a ellas, porque ellas não 
.teriam existido se o infante D . Miguel, desde o moment0 em que tomou as redeas 
do governo, tivesse fallado á nação e lhe tivesse declarado a intenção, se a tinha, 
de governar em nome de seu irmão e rei; 2. a, que o reconhecimento feito pela 
nação em 1826, da successão ele el-rei D . Pedro IV, ainda quando se não fun
dasse no impresúripti.vel direito que lhe dão as côrtes ele Lamego, tinha por base 
a vontade nacional legalmente declarada . 

. Mas insta-se ainda, dizendo que os juramentos prestados pelo infante D. Mi
guel foram coactos, e que elle fôra violentado a fazer declarações em paizes es
tranhos; e não só se faz esta instancia, mas insolentemente se ameaçam os repre· 
sentantes ele illustres nações, ,quauclo estas respondam áquella instaucia! 

Que o infante D: Miguel nunca esteve coacto em Vienna de Austria, alem de 
o provar a historia da sua residencia n'aquella côrte, prova-se pelo facto decisivo 
de se ter recusado a· ir ao Rio ele Janeiro, como · seu irmão lhe ordenava, tendo 
para, isso prompta uma nau, que tanta despeza fez ao estado . 

E comtudo aquella asserção um grande insnlto feito ao imperador Francisco. 
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O imperador Francisco1 instrumento de uma coacção imposta ao infante D. Mi
guel! Eis o que não admitte resposta: e então nunca o infante D. Miguel protes
tou pelos seus presumidos direitos! ... não esteve elle quasi sempre em contacto 
com os chefes elos rebeldes? ... 

Acaso estava ainda em coacção em París ou em Lonclres? E stava-o quando 
prestou em Lisboa o solemne juramento que a carta prescrevia? Fal-o-ía por medo 
da nação? Os factos posteriores e successivos á.quelle juramento sobejamente pro
Ta~ o contrario. A destituição elos empregados publicos afiectos a el-r ei, a d.i sso
nçao das camaras1 a subversão ela carta1 as prisões violentas1 a guerra civil to-

lerada pelo ministerio
1 

tudo prova com evidencia a liberdade em que elle prestou 
aquelle juramento . 

Sei pois1 os juramentos prestados pelo infante D. Miguel não foram feitos em 
coacção ; se foi livre o r econhecimento que fez elos direitos de el-rei D. ~edro IV 
e~ sua filha D. l\laria II; se ·a nação não estava na mesma situação que na ascen
sao das clynastias ele Aviz e ele Bragança1 porque nem havia exiinc<,;ão ela linha1 

fue~ collisão ~e direitos; ~e ainda1 quando ella_ p~c1esse exercer o c1ir:eito el e esco
' er-se um r er 1 a cleclaraçao da sua vontade fm so leg·al a favor ele D. Pech·o IV1 

e claro1 é fóra da toda a duvid a que o infante D. Miguel não tinha direito proprio1 
nem. derivado1 para convocar os estados elo r eino . 
c E ~cimente legal aquillo que se faz em conformidade com a lei . Para que os 
l_~lommaclos estados fo ssem legaes1 supponc1o por um momento qu e poclessem ter 
SlC 0 convocaclos1 era preciso que o tivessem sido pela fórma estabelecida . 

Convinha1 portanto1 que aquellas cidades que gosavam elo ·privilegio el e ter 
~ssento em côrtes

1 
mandassem todas os seus procuradores e que não fossem aclmit

~ldos procuradores ele terras a quem anteriormente aquelle privilegio não fosse ou-
orgaclo; convinha que as eleições fossem livres e imparciaes ; mas não só se pri

varam elo seu privilegio as terras que não g-osavam cl ' ell e1 mas levou-se a vio1encia · 
ao ponto ele clemittirem primeiro as camaras de quem havia r eceios que se não 
prestassem á sec1ueção1 como aconteceu com a ele Lamego1 para r ecaír a eleição 
~m pessoas iniciadas no pl ano ela usurpação ; levou-se o descaramento ao ponto 
c e recusarem os procuradores que algunws tinham :pomeado1 como os de Pombal1 

r~ndando-os substih\Íl' por outros ela facção: logo o chamamento dos estados foi 
Blto ele um modo illegal e tornou illegal aquelle ajuntamento. 

Os denominados estados1 quando- tivessem sido convocados em fórma a não 
quei;erem transformar-se em um ajuntamento revohwio1-1ario 1 não podiam exercer 
outra jurisclicção alem cl 'aquella que lhes proviesse ela lei; e sem se tornarem 
nsurpadores não podiam (3Stencler a sua auctoridade alem dos limites expressados 
na mesma lei. · 

Or~, chamando expr essamente as leis ele Lamego ti. successão da corôa o pri
~~ogemto do r ei e a sua c1escenc1encia1 como ao cliante se mostra, e não permit-
tnclo que ell e seja exclnido senão quando ordene que a nação pague feudo a r ei 

estranho, é claro q~1e os chamados estados não tinham jurisclicção no caso pre
sen~e~ e que1 levando a sua decisão ao ponto ele excluírem esse primogenito ela 
c?:,oal transcendel'am os limites ela sua possível a1.Jctoriclacle1 e portanto a sua de
Clsao é illegál. 
t Não pócle conceber-se tribunal algum no mundo onde se tratem direitos con~ 
a'OVersosl perante 0 qual nãO sejam COllVOCaclOS e ouvidos todos OS interessa~ 
?~i comtnclo1 os ethamaclos estac1os1 convocados pela força e pela cabàla1 se eri~ 

~liam em tribunal 1 e snpponclo contestaveis os direitos de el-r ei D. P edro IV e 
~U sua, filha D . Maria II1 procederam na sua tarefa e conc1emnaram estas duas 
c • as partes inte}'essadas1 sem terem sido r epresentadas nem ouviclas1 o que sem" f1} se permittiu ainda áquelles ct~os direitos el'am r emotos e incertos, pois em 
t?c as as epocbas em que se agitou questão de clynastias sempre os inter essados 
tveram nos estados procuradores leg-aes ou officiosos. Isto basta para ser nulla 

qtblque:· decisão c1 'esses estaclps1 que tendo á frente uma pessoa r eal, julgarall) 
80 

. a cltreeção ele uma parte e juiz ao mesmo tempo, em desprezo ele direitos os 
~al s claros e da posse mais pacifica do governo1 em que el-rei D. Peclro estav~t. 

ern embargo ele similhantes moustruoúclacles1 e debaixo ele taes auspicios1 os cha-
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mados estados pronunciaram o seu juizo, cujos fnnclarnentos, segundo vmnos a de-
monstrar, são tão falsos quanto illegal a auctoriclade que o proferiu. · 

O grande, o inconcusso fundamento da decisão elos chamados estados (segundo 
clb mesmo se expressa) consiste em que -D. Pedro IV, como estrangeiro, tendo 
porcliclo o direito á corôa ele Portugal, não podia trnnsmittil-o a sua filha pela 
morte ele ol-rei D. João VI, posterior áquella perda, e quo por consequencia deve 
ser chamada á successão a linha transversal, em que vem primeiro o infante. 
D. Miguel. 

Suppõem os chamados estados no assento que lavraram da sua decisão, qne 
as leis chamadas fundamentaes ela m0narchia portugueza excluíram ela snccessão 
el-rei D . Pedro IV desde 15 de novembro de 18251 data ela independencia do 
Brazil. E porque? Porque então rapidamente se converteu el-rei D . Pedro IV, 
de principe ele sangue portuguez, educado em PortugaJ e tendo vivido sempre em 
domínios portuguezes, em t}m príncipe estrangeiro e como tal fóra ela lei! Qual 
é a prova d'esta asserção? E «que D. Pedro IV se houve e se deu por sob erano 
de um estado estrangeiro», é ''que se impossibilitou de r esidir em Portugal, não 
só pelo facto ele se constituir soberano cl'esse estado estranho, mas tambem pelo 
de se ligar por juramento com as suas leis, que tao expressa e resolutamente lh'o 
prohibem >> • 

Na ordem social não ha, nem pócle haver direitos e obrigações senão aquelles 
que r esultam das leis. As leis constitutivas, pois, ele qualquer imperio, expressão 
elo contrato entre os governados e os governantes, são as que marcam as obrig·a-
ções recipi:ocas ele uns e de outros.. . . 

O contrato primitivo da nação portugneza com os soberanos ela primeira cly
nastia que a governou consta das leis ele Lamego. Duas differentes dynastias fo
ram elevadas, e outras tantas vezes aquelle contrato foi r enovado, sempre em con- . 
formiclade com as primeiras condições, vigorando por isso ac; leis ele Lamego. 

D'estas leis resulta ao filho primogenito do soberano reina,nte o direito de stic
ceder a seu pae, direito que tambem resulta para a linha cl' esse primogenito : para 
perder esse direito era preciso que a lei marcasse as causas; mas as leis de La
mego apenas mencionam o caso em que o rei obrigasse a nação a pagar feudo a 
um rei estranho: logo, afóra esta, não ha condição alguma que obrigue um prín
cipe de sang·ue portuguez a perder o direito á corôa Çle Portugal, e conseguinte
mente póde um príncipe portuguez, sem offensa das obrigações que lhe resultam 
do contrato feito com a nação, adquirir quantos reinos queira ou possa, e go.ver
nal-os simultaneamente, sem por tal facto perder a corôa portugueza. 

'l'inham muita rasão os portuguezes do seculo XII em não quererem que o reino 
fosse a estrangeiros, tinham muita•rasão os do seculo XVII, e ainda hoje as bons 
portuguezes estão n'esses princípios; porém elles não conceberam, e isso esta;va 
reservado para os nossos dias, como a na;tureza podia mudar-se em um homem, 
só por ter adquirido um estado ele mais ! E por· isso que elles procuraram evitar 
sómente que o reino não fosse a' mão ele principe em cujas veias não girasse o 
sangue portuguçz; e seria preciso suppol-os despidos ele todo o senso commum, 
de todas as idéas de grandeza, e gloria, e, o que ora mais n'aquelles tempos, a~ 
conquista, para lhes attribuir estas icléas mesquinhas ele que elles estavam ml.l1 

longe. · 
Quereriam elle:J acaso que o seu rei não casasse com uma princcza herdeira, 

só para não adquirir um novo estado ! Quereriam eHes suffocar no coração de uJ11 
príncipe guerr eiro ou conquistador o germen da grandeza nacional e do esplendor. 
do throno! 

Marcaram, portanto, as leis de Lamego,clois casos determinados : um relativo 
á Stlccessão masculina e outro á feminina. E o texto : · 

« Et dixit procm·ator regis Laurentius V cnegas vultis, quod dominus rex vaclat 
ad cortes regis de Leone, vel det tributum illi, aut alicui personae for domine p~
pa, qui illum regem creavit? Et omnes surrexerunt et spatis nuclis, in altnm cll
·x:erunt : Nos liberi sumus : rex nos ter liber est, manus nostra nos liberaverunt, et 
dominus r ex, qui talia consenserit, moriatur, ct si rex fuerit non regnet super nOS; 
Et clominus rex cum corona iternm surrexit, et similiter cum spata nucla dixit acL 
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omnes: Vos scitis quantas lides feçerim per vestram liberta tem: testes estis; tes
tes brachium me um, et ista spata: si quis talia consenserit, moriatur, et si filius, 
aut nepos meu~ fnerit, non regnet ... » 

<< • • • Sit ita in sempiternum1 quod prima filia regis recipiat maritum de Por-
tuga1e_~ ut non veniat regnum acl exti-aneos; et si casaverit cum príncipe extraneo, 
bon SJt. regina1 quia nunquam volumns nostrum reg·num ire fur de Portugalensi

us ,qm reges fecerunt sine adjutorio alieno, per suam fortitudinem. J) 

E ~1'estes dois lagares que . incidentemente se estabeleceu que um prino:ipe es
trangen·o nunca reinasse sobre os portuguezes. Os compiladores elo assento em 
questão, sem terem a boa fé ele transcrever a integra da lei, tiram esta conclusão 
geral, qúe nós tambem tirâmos; mas nfto se lembraram de que, se n'aquellas côr
tes se quizesse prohihir ao rei ou a seu successor a acquisição de novos estados; 
~u se se quizcsse deduzir d'ahi o direito ela c1esnatura1isação1 não teriam deixado 
c e o declarar directa on :indirectamente aquelles legisladores, que aliá:s foram tão 
~ttentos nos dois precitados casos, o que pl'ova sobejamente que nunca foi a SlJa 
Intenção excluir por isso o r ei ela corôa; se bem que ainda quando o fosse, como 
0 contrato bilateral, r eciprocamente obrigatorio, nenhuma das partes é obrigada a 
preencher condições ·que no contrato se não estipularam; e como e11tã0 se não de
clarou aq~1ella condição, nenhum impedimento legal existe para que os reis portu, 
guezes adquiram estranhas soberanias . . 

Estes princípios ele direito ficam plenamente corroborados com a pratica con
stantemente seguida pelos reis das duas primeiras clynastias. 
l' D. Affonso III era conde soberano de Bolonha, é foi comtudo acclamado rei 
c,e Portugal, conservando aquella soberania. · 

Mas, dizem os compiladores do assento : « ..• o conde de Bolonha não r einou 
por successão, reinou extraordinariamente por eleição: foram buscai-o a França 
?8 magnatas elo reino; a auctoridade pontificia corroborou a escolha, e passando 
unmecliatamente para Portugal recobrou a naturalidade ... » 

Este argumento é U~o falso e tão contraclictorio como os outros de que os taes 
compiladores se servem : pois os magnatas elo reino podiam, contra as leis funda, 
hneutaes da monarchia, tantas vezes allegaclas, ir buscar um rei estrangeiro, na 

YP?these ele que o qonde ele Bolonha ti v esse perdido a qualidade de portuguez ! 
Pod1am elles dispensar ou alterar essas leis? Qu-em fez aquellas leis? Foram só 
0~ magnatas ou iam bem os procuradores elo povo? E então como, sem estes, po, 
cham aquelles proceder contra as disposições legaes? - · 

Se a naturalidade se perde (segundo o direito civil) pelo facto de qualqnerse 
transferir e domi·ciliar em diverso reino, como é que D. Affonso IIIJ suppondo 
que a tivesse perdido, a pôde recobra.r só pelo facto de pisar terrenp portuguez 'jl 

Se fosse o direito civil que houvesse de regular esta questão, não poderia 
D. Affonso III r ecobrar o direito de naturaliclacle, uma vez perdido, sem dispensa 
de lei: e aonde existe essa dispensa? Qual era o direito civil de então? 

As pretensões ela côrte de Roma não augmentam força ou direito a favor do 
fact_o: foi o descontentamento ele alguns nobres e o orgulho ele alguns prelados, 
apoiado pela côrte de Roma, quem machinou a desgraça elo infeliz D . Sancho II i 
mas esses nobres e esses prelados não pocleram deixar ele ir buscar seu irmão, em 
conformidade com as citadas leis, porque elle era o primeiro na linha tr~nsversal, 
tendo definhado a directa pela falta de successor. 
. Alem cl'este exemplo, Ol1tros apresenta a historia das sobreditas duas dynas~ 

ttas, exemplos que os taes compiladores tiveram muito cuidado em não refei-ir. 
D . Affonso V foi rei ele Castella e Leão, e comtudo conservou a corôa portugueza, 
D. lYiannel foi jura:clo rei de Castella, Leão e Aragão; · e não só contiml.ou no 

governo de Portugal, mas os estados d'este reino em 1498 lhe supplicaram que 
~onvesse ele assegurar a posse ele tão ríca herança; e ainda mais, em 1499 jni·a" 
larn .seu lJrincipe a D. l\'Iigtwl da Paz, não obstante ter nascido em Saragoça e 
ter Sl~o j nraclo herdeiro dos tres estados de C.astella, Leão e Aragão . 

FICa, portanto, fôra ele duvida que nem a lei nem a pratica qualificaram ele 
estra~~·eiro ·um princip,e portuguez, pelo facto ele adquirir novos estados, e que, 
arlquu·mdo-os, não perde por isso o direito ao throno portuguez. · 
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Mas este clireito publico, este contrato entre os governados c as duas primei-
ras clynastias foi acaso alterado na ascensão da casa ele Bragança? . 

Por certo não: L 0
, porque nos es tados celebrados em 1641 o que se fez fo1 

estabelecer à.irectamente o principio, que nas côrtes de Lamego apenas tinha siélo 
estabelecido indirectamente, de que um príncipe estrangeiro, ou filho cl'este, nnuca 
podesse obter a corôa portngueza, e portanto nada se augmentava ao clü·eito co
nhecido; a pesada dominação dos Filippes foi quem os obrigou áqt1ella iustancia; 
2.0 , porque os capítulos d'aquellas cô1•tes nunca foram reduzidos a lei que lhes 
desse força obrigatoria. 

Qtle esta lei era necessaria, é fóra ele toda a duvida, porque as côrtes nuuC[I, 
foram soberanas ; e ainda quando n'aquelle caso se quizesse Sllppor o pacto social 
relaxado, como se formava uma nova convenção, era preciso, não só que tivesse 
a acquiescencia de ambos os contrahentes, mas que fosse. reduzida a um acto, de 
onde para o futuro se derivassem os direitos e obrigações r eciprocas . 

Que as côrtes nunca exercitaram soberania, se vê da sua historia. O seu direito . 
consistia em representar ao r ei os males que se so:ffriam; indicar, pedir e esperar 
os remeclios; e tanta era a força d'estes princípios c elo costume, que mesmo aquel
les estados de 1641, tendo assentado que era necessaria uma lei para o sobredito 
fim, se dirigiram a el-rei pela fórma seguinte: <<Que sendo vossa magestade ser
vido que se faça esta lei sobre a successão, se encorpore no volume elas ordena
ções (elo r eino) para que .fiqua divulgado . .. >> Ora, se as côrtes tivessem o direito 
absoluto de legislar, diriam elbs : «Que sendo vossa magestade servido?>> De 
certo não . 

Mais se corrobora isto com as ,duas l'esposk'ts ele el-r ei: 
l .a. «Mauda,rei fazer lei na fórma que tinha oYdenado D . João III, com a mo

deração e declarações que convem ao bem commum do reino. >> 
2.a. «Assim o mandarei fazer na nova compilação das ordenações do r eino .» 
Cumpre notar: 1. 0

, que a lei havia de ser feita conforme ao que D. João Til 
tinha ordenado, logo em D. João IH é que estava o direito para ordenar essa 
fórma, direito que ignalmente estava n'elle D . João IV, e tanto que se r eservava 
o dar-lhe as modificações que o bem commnm elo reino pedisse ; 2. 0 , que a lei não 
foi feita; que em vez ele uma nova compilação foram auctorisaclas as ordenações 
filippinas por uma lei ele .29 de j aneiro de 1643; e consequentemente que o direito 
publico anterior não foi alteraclo com a clynastia de Bragança, que contim,wu a 
govemar em conformidade com as leis ele L amego ; e se esta lei tivesse sido feita., 
como deixariam os athletas da I•ebellião de transcrevel-a? . . . Para se mostrar a 
sua inepcia acrescentaremos que ainda que o tivesse sido, não infl.uia mais no 
caso presente do que as leis ele L amcgo . 

Que se pedia n' aquclles capítulos? Que a successão elo reino nunca r ecaísse e1n 
um príncipe estrangeiro, nem em seus filho s, fossem estes os parentes mais clle· 
gados de el-rei o ultimo possuidor; mas já fica demonstrado que D: P edro IV não 
é um estrangeiro ; logo esta disposição, ainda quando fosse obrigatoria, não se po
dia entender eom elle. 

Julgaram os compiladores do assento que apoiavam as suas provas no caso de 
D. Beatriz, Cl~ja exclusão por morte ele D. Fcrnanclo querem absolutamente de
duzir da qualidade de estrangeira, assimilhanclo a este o caso de D. Pedro IV. 

D eixando de parte o que se . sabe e João das Regras clisse a r espeito ela so
bredita exclusão, tomando como fundamento a qualidade de estrangeira, temos 
que tal era, segundo as leis de. Lamego, D. Beatriz, mas que não é tal, segundo 
as mesmas leis, D . P edro IV; era-? D . Beatriz porque tinha casado com um prín
cipe estrangeiro, e as leis ele L amego prohibiam ás filhas elo r ei, que houvessen: 
de reinar, casarem com estrangeiros; mas as leis de Lamego não prohibem ao r ei 
ou principe real possuir estranhos estados : logo não ha identiclade ele circumstan
cias, e por isso o argumento não colhe. 

A impossibilidade da r esiclencia, nem o ter jurado manter as leis brazileiras 
influem na questão presente: 1. 0 , porque · não h a clausula no contrato nacional 
que imponha tal conclição; e tanto, que os estados em Thomar supplicaram ao r ei 
Filippe que resid isse entre nós o mais tempo que lhe fosse possível, súpplica que 
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ele certo não fariam se tivessem lei m~ja execução opodessem reclamar; e tanto, 
~uc a despeito cl'aquella súpplica os Filippes fizeram o contrario; 2.0

1 porque tal 
Impossibilidade não existe nem physica nem politicamente ; e o jurar ele manter 
f6ros e costumes ele um r eino não inhabilita para manter os de outro ; assim 
D. Affonso III, D. Affonso V e D. Manuel occuparam r einos que tinham diver
sos fóros e di versas leis, que elles juraram manter . 

Quão diversos são os procedimentos ele el-rei D . P edro IV cl'aq_ttelles Filip
pes, com quem os compiladores elo assento o assimilharam! Aquelles, afastando-se 
de Portug-al, clilapiclaram tltclo, e do seu reinado data a deqadencia portugueza; 
D. Pedro procm·a r emoçar a, nação, dando-lhe boas leis; procura enriquécel-a; e 
P~ra não governar ele longe, ou por vice-reis, abdica na immecliata successora ! 
Ets-aqui a clifferença_ cl~ um príncipe portuguez a um es trangeiro, eis-aqui a 
r:são _por que os nossos maiores, em regra, não queriam um rei em cujas veias 
nao gtrasse o sangue portuguez ; dizemos em regra, porque exemplo mostra a 
n?ssa historia de se ter dispensado n'esta lei· a favor ela filha ele D. Pedro II, 
-ehspensa que bem pro~a que o azecliune que os portuguezes elo seculo XII tinham 
oo~tra os r eis ele Leão e os elo seculo XVII contra os Filippes é qne os fizera 
mats severos ácerca cl'estes princípios ; exemplo que põe o remate á nossa demon
stração, porquanto ainda quando se podesse suppor que D . Pedro IV tivesse 
perdido a qualidade ele poi:tuguez, tendo-o, sem embargo cl'isso, jurado e reeo
nhecielo a nacão legalmente, tinha dispensado na lei que em tal hypothese o inha-
bilitasse . ' 

É, portanto, fóra ele toda a duvicla que nem as leis ele L amego, nem os · es
tados ele Lisboa excluíram elo throno portuguez o excelso chefe ela família ele 
Bragança, como um grande r ei ainda ha pottco tempo lhe chamou, e que elle no 
mom ento ela morte ele seu pae tinha o mesmo direito que antes elo dia 15 de no
ven1bro · ele 182"5, e que tem agora e terá em quanto se nrio verificar a abdica
·Çtio que fez , não elo direito á corôa, mas do exercício ela soberania, em sua filha 
D. Maria II, nossa legitima soberana. 

Dissemos que a abclica<#ão fôra, não elo clireito á corôa, mas elo exercício ela 
soberania, porque a lei é quem chama D. Maria II ao throno ele Portugal, sua 
clescenclencia, e na falta cl'esta as suas duas irmãs D. J anuaria e D. Paula. 

. Succeclem os soberanos uns aos outros não por herança., mas por vocação ela 
let, qu e estabeleceu a fórma ela successão. . 

. « Vivat dominus r ex Alphonsus, et hal:)eat reg.nun1. Si habuerit filios varones, 
Vtvant, et habeant r egnum, ita ut non sit necesse facere illos de novo 1·eges. Ibunt 
ele isto modo . . . Si r ex Portugaliae non habuerit mascnlum, et habnerit fi}jam, ista 
erit regina, postquam rex f11erit mortuus ... >> 

. E ste direito~ portanto, aclquire-se pelo facto elo nascimento, e o pae não póde 
prtvar cl'elle o filho. 

Se, pois, os direitos ele D. Maria II á corôa ele Portugal provém ela lei , se 
datam elo seu nasciment~, por ser filha ele paes portuguezes, o que os· compilado: 
res não negam, é claro que ainda quando se quizesse· suppoT por um. momento 
que ·D. Pedro IV perdeu os seus direitos em 15 de novembt'o ele 1825, não po" 
denclo por isso transferir em 1826 o que já não tinha, esta perda iião pr~juclicava 
sua filha, porque desde o momento em que seu pae fizesse uma tal perda, a lei 
Pr?viclente e anterior chamou logo aquelle que na ordem na successão devia 
retuar. 

<< •• • Pater si habuerit regnum, cum fnerit mortuns, filius habeat, pasteà nepos, 
Postea filius nepotis, et postea filii filiorum in saecula saecnlorum, per semper. 

cc S.i fuerit mortuus prÍJilllS filius vivente rege patre, secuaclus erit rex, si se
CnJ:tclus, tertius, si tertius, quartus , et deinde omnes per istum moclum. 

<<Si morttms fuerit rex sine filius, si habeat fratrem, sit r e:il:: iil vita ejns, et cutn 
fnerit mortuus, non . erit rex fi.lius ~jus, si non fecerint eum episcopi; et procura
tores, et nobiles cnriae regis: si fecerint, erit rex, si non fecerint, non erit rex .. . >> 

E entãq seguir-se-ía que D. Maria II devia começar a 1'einar desde o momento 
etn que falleceu o ultimo aelministrac1or1 isto é, desde 1826; mas j ~í fica demon
strado que D. Pedro IV nem fez nçm poclia fazer tal perda dos seus direitos; 

IS 
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logo não é preciso recorrer a estes princ1p10s, que sfio axiomas para todo o por
tuguez fiel a0 seu rei . 

As côrtcs ele Lamcgo fizeram a mais forté distincção entre a linha clirecta e 
transversal; e tanta é a amplitude com que chamaram a primeira, quanto o eles: 
favor com que trataram a segunda; por fórma que, não poclcndo o irmKo elo re1 
succeder-lhe senão na falta ele descenclencia, jà seu filho não póde reinar sem que 
o façam rei os estados legalmente convocados, quando a respeito dos descendc.oltes 
elo rei se exprimiram assim : a i ta ut non sit necesse facere illos de novo r cges . . . 
et postea filios filiorum in saecula saeculorum per sempen. 

Foi o reconhecimento cl'este inqnestionavel direito quem determinou el-rei 
D. João VI, na sua carta de lei de 15 de novembro ele 1825, a clecla1·ar qne seu 
:filho D . Pech·o de Alcantara era herdeiro e successor cl'estes reinos, e a cecler
lhe c transmittir-lhe os· direitos sobre o Brazil. 

É muito para notar a palaVl·a «transmittir», a qual confirma a doutrina acima 
expenclicla. El-rei D. João VI tra.nsmittiu o exercício da soberania do Brazil já 
elevado á categoria ele reino; e tanto isto é assim, que se reservou o titulo de 
imperador, -quer clizer, permittiu a seu fi lho exer cer parte de uma soberania que 
ele direito lhe pertencia, emquanto elle retinha por sua vida a outra parte, o que 
torna mais clistincta a posição de D . Pedro IV em relação á de D. Affonso V e 
D . Manuel, pm:que estes adquiriram novas e estranhas sobe1·anias, quando D. Pe
dro IV apenas o exercício da soberania em uma parte elos seus futuros estados. 
E fez acaso D. João VI mais que nffo fizessem os seus predecessores? Vejam-se 
as cartas de D . Affonso V, D. Manuel e ele outros, designando os successores le
gaes da corôa. 

Foi a certeza cl'este direito quem determinou o reconhecimento ela nação por
tugueza, sendo instrumento ele um tal reconhecimento, como já fica clemonstraclo, 
os proprios fidalgos que, pe1juranclo, hoje querem privar D. Pedro IV elo reino . 

Foi sem cluvicla o mesmo motivo quem cletermin011 os .soberanos ela E uropa a 
reconhecerem D . Pedro IV rei ele Portugal, levando a força elo seu reconheci
mento a mandarem retirar os seus ministros quando a úsurpação se consnmmou. 

Os compiladores elo assento attribuem isto á ignorancia do direito portnguez, . 
e esperam que os soberanos ele bom grado se desenganarão elos princípios que, se
g·unclo elles, lhes fizeram acloptar os escriptores publicas . 

Aproveitâmos esta ingenua confissão de que os escriptores pela verdade che
garão ao sen fim, convencerão; e ell~ nos anima a esperar que as doutrinas elo 
assento continuarão. no fado que têem corrido as anteriormente publicadas a esse 
respeito. 

Qual será o premio que os soberanos da Europa reservam para estes sabios, 
pela graça de lhes ensinarem o direito portuguez !? ... 

A offensa é mui grave . .. e os soberanos não carecem de que os previnam . 
Se os compiladores do assento tivessem algum sentimento ele previclencia, ou 

se desejassem o bem da sua patria, nos motivos por que deprimem el-rei D. Pe
dro IV teriam encontrado rasões para louvai-o . 

Foi elle acaso quem fez .a revolução elo Brazil? 
E devia elle percler os seus direitos e abandonar os interesses que Portugal 

eleve tirar ele conservar-se o BTazil na dynastia ele Bragança? 
·Desacatou ellé seu pae? E não foi de accordo com esse proprio pae que 

D . Pedro IV lançou mão da revolução no Brazil para a dirigir , a :fim de que si
milhante irnperio não fosse a poder ele algum aventureiro? 

Mas ainda que isto tivesse acontecido, a quem to.cava castigai-o era a seu pae 
e rei, e não a um bando de facciosos, depois ela morte d' esse pae, que por actos 
solemnes o reconheceu seu legitimo successor, muito depois elas occorrencias do 
Brazil. 

Os factos de similhante natureza estão da parte elo infante D . Miguel ; basta 
1·ecordar o infeliz dia 30 ele abril de 1824 e a proclamação de,el-rei D . João VI! 

Que seria ele Portugal, pobre e miseravel já ele sob~jo, quando os portos elo 
Brazil se lhe fechassem! ·As colmúas perdidas, o commercio arnúnaclo, o governo 
sem dinheiro, continuando a commetter todo o genero ele extorsões e vio lencias! 
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Que horroroso quadro! E são. estes os bens que os chamados defensores do tbrono 
e do a ltar, que os chamados zeladores ela indepcncleneia e do bem ela sua patria 
levam a essa patria em pranto, em luto? . .. 

, A qualidade ele u1dependente é que fez do Brazil um imperio estranho; antes 
a esta qualidade j á clle estava elevado á categoria de r eino, porém r eino indepen
dente, como o r eino do Algarve ; a acquisição, portanto, de dois senhorios diver
sos e inclepenclentes verificou-se em D. P edro l V, que, tendo ele os governar se
gundo as suas respectivas constituições, tem, segundo essas, ele verificar a ordem 
ela successão em seus descendentes portugnezes ou brazileiros ; e portanto é igual
~ente destituído ele rasão ·o argumento ele que, tendo o r ei dois clifferentes senho
no.s, devesse succecler no primeiro o filho primogenito e o immediato no segundo, 
pots não foi el-rei D . J oão VI quem r euniu esses estados independentes ; e se a 
elevação a r eino ou a qualidade de reino bastasse, segundo () direito portuguez, 
par:'l' determinar uma fórma de successão corno a lembrada pelos compiladores, ha 
nnuto tempo devia t er succeclido no r eino elo Algarve a segunda linha elo seu 
bonquistaclor; porém tal direito mmca houve, e se os estados alg uma vez se Iem-

raram d'isso, nunca os capítulos cl'esses estatlos, como j{L se demonstrou, foram 
sanccionaclos pelo r ei, nunca foram convertidos em lei . 

Eis o grande> o inconwsso flmdamento destruido em si c na sua clemonstraçãq. 
A decisão a que clle serve de apoio, sendo a primeira que offerece um aspecto 
de auctoriclade, absorve em si quanto se tem dito a tal respeito ; e, fundando-se 
n:elle, deixa claramente ver a futilidade elos outros argum entos, que alguns ven 
chdos escriptores têem apresentado : com a sua quéda caíu todo o edificio. · 

. Quem não vê, em similhante decisão, um juizo igual ao que levou Carlos I e 
Luiz XVI ao cadafalso? O descomedimento,. o fel que se exha1a contra el-re i 
D. Pedro IV, nao só assimilhando -o, mas pintando-o peior que os Filippes, au
gmentam a atrocidade do crime, e pócle com segm'ança dizer-se que é para os 
monarchas o exemplo mais funesto que apresenta a histor'i::t elas usurpações . Qual 
poderá reputar-se assaz firme sobr e o throno que não amanheca um dia decaído 
cl' elle ? ' 

E sta decisão abala pelos fundamentos todos os princípios que aos soberanos 
da Europa tanto custou a estabelecer contra a usurpaçãó de Napoleão, mui dif
fereute d 'es ta na sua origem; clestroe a solidez que a Europa tinha adquirido pelo 
pacto ela santa alliança. 

E ste pacto só tinha e só podia ter por fim assegurar os direitos dos soberanos 
e a paz elas nações, porque a oscillação cl'aquelles clu·eitos é a maior parte das 
Vezes a g-rande origem elas guerras. civis e externas . 
. 9 s effeitos que uma aberração cl'este systema tem produzido já são Lem sen

srveis na Hespanha; são mais elo que sensíveis em Portugal, e é bem provavel 
que algumas lavas incencliaclas vão pertm·bar o soccgo dos outros estados . 

A gtler:ra civi l começou em Portugal desde o momento em que alguns portu
guezes degenerados se lembraram de pôr em cluvida os du·eitos ele el-rei D. Pc
dt·o IV; a guerra civil exasperou-se em Portugal, quando um principe se collocou 
á ~rente cl'-aquelle partido; a guerra civil, portanto, só proveiu ela offeusa feita aos 
princípios da legitimidade, e essa mesma offensa póde envolver a Em-opa n'nma 
gtlerra, c1~ 0 t ermo n:1o é calculayel. 
d Acaso podem os soberanos da Europa r ecusar a sua assisteucia a cl-r ei D . P e-

ro IV quando for por elle reclamada ? De certo não, porque elles não podem ser 
eoutraclictorios com os seus princípios e com os seus factos, nem desprezar os seus 
proprios interesses. E então a guerra externa succeclerá tt interna, e então a paz 
d
1
a Europa será per turbada, e porque? Porque se offendeu o principio da lcgitimi 

c ade. 
A legitimidade é um talisman sagrado, é o cofre de Pandora; cuidem os so

beranos muito em que nU:o seja tocado, porque o fogo que vomitar levará mtúto 
longe os seus estragos. 

Ttldo nos induz a acreditar que uma ustu-pação de tal natureza não ha de ser 
tolerada : mas quem ha ele r eparar os horror es e os clamuos sotfridos por milhões 
ele victimas? Um momento de demora produzirá novas c nunca vistas dePgraças. 
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Hoje Portugal o:ffercce UJ_n quadro mais horroroso ·ao que tudo quant~ a ~ís-_ 
toria refere de barbaro e ele mhnrnano; e se os sobcraJ1os ele grmaclcs naçoes .JUl
garam do seu dever interferir nos negocios do oriente, só para terminar as sce
nas de carnagem c de immoralidade que ali se represcnta.vam, poderão elles ser 
frios espectadores das que se passam no meio dia? .. . 

Lonm·es, 13 de setembro. 

Pela mesma epocha um outro portuguez, distante da patria em consequencía 
dos graves successos politicos, o desembargador A.ntonio da Silva Lopes Rocha, an
tigo advogado da casa da Sl.lpplicação, refutava tambem o alludido assento dos tres 
estados, conforme diz o marquez ele Palmella na sua carta de 18 de setembro, 
dirigida a D. Pec1ro IV. N'este curioso opllSculo, com dedicatoria a D . 1\'Iaria IT, 
encontram-se inter~alados no texto ou em notas alguns documentos que já transcre
vemos, e por isso se eliminam agora, para evitar fastidiosas repetições, ficando 
comtudo as necessarias referencias por nós indicadas entre parenthesis, a fim de 
se distinguirem das notas do auctor. 

Os exemplares, impressos em Londres por Greenlaw (36, High Holborn) no 
anno a que nos vamos referindo, pouco appareccm avulsamente, e só os possuem 
alguns colleccionaclores, circnmstancia attendivel para não se omitti1· aqtú a sua 
doutrina, embora seja extensa. 

Injus-ta acclaiD.ação. 

Do serenissimo infante D. Miguel ou nna.lyse e refutação juridioa do assento 
dos chamados tres estados do reino de Portugal de 11 de julho de 1828 

Senhora:- Logo que os verdacleiros inimigos elo throno e do altar, fanaticos, 
hypocritas, desmoralisaclos e elespotas, como lhes chama o augusto pae de vossa. 
magestade na proclamaçl'io de 25 de julho, conceberam o atrevido e louco proje
cto da usurpação, viu-se o desgraçado Portugal e viu-se a Europa immdada ele 
escriptos em differentes linguas, destinados a sustentar que o filho primogenito elo 
senhor D. João VI havia perdido seus direitos ele realeza por ter _acceitaclo inde
pendente a corôa imperial elo Brazil. O scisma político da illegitimidacle elo senhor 
D. Peclro IV foi então prégado imptmemente, até dos pulpitos, n'aquelle desgra
çado reino, e a tanto chegou a maldade de alguns degenerados portuguezes, que 
ousaram avançar com a maior injuria do direito publico portuguez, que vossa ma
gestade, primogenita das augustas filhas elo senhor D. Pem·o IV, nascida portu
gueza e chamada IJelas leis fundamentaes do reino á successão elo throno, na falta 
ou impedimento elo senhor D. Pedro IV, havia perc1Jc1o ·por aquelle alheio facto seus 
inauferiveis direitos á corôa portugueza. Um bando ele homens, toclos rebeldes, to
elos traidores, todos perjuros, todos illegitimamente convocados, e a mór parte d'el
lcs até illegalmente eleitos, mas que se clisseram os tres estados do reilw, vieram 
consummar a obri)o ela iniquidacle, fazendo e publicando o assento de 11 ele julho 
do corrente anuo . E a analyse e l'efutação j uriclica cl' este monsh·uoso assento, forja elo 
nas cavernas ela rebeldia e da traição, que eu tenho a honra de o:ft'erecer a vossa 
magestacle . Empreza mui superior ao mett talento, pela grandeza d'ella, porém 
mui conforme ao leal animo de um subelito portugnez, martyr da legitimidade, 
que procura manifestar aos reis e povos do mtmdo a justiça com que vossa ma
gestade sobe ao tbrono -ele seus maiores . Dê vossa rnagestade seu real amparo a 
este ser viço feito igualmente a vossa magestacle e ao reino . 

Deus guarde a pessoa ele vossa magestacle por largos annos, como lhe pedi
mos todos e havemos mister . 

Beija as mãos ele vossa magestade, seu resp.eitador subclito. =O desembarga
dor, Antonio da Silva Lopes Rocha. 

Imprimiu-se na Gazeta de Lisboa; n . 0 182 de 2 de ag·osto do corrente anuo, um 
papel que se cliz Assento dos tres estados do ?'eino; jz~ntos em côTtes na cidade de 
Lisboa; jeito a 11 de julho de 1828; pelo qual se pretende inculcar legitima a ac
clamação do senhor infante D . Miguel em rei ele Portugal. Um assento feito com 
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~.Pm ele mostrar ao ~unclo inteiro que a usurpação nâo é usurpação, que a rebel
l~ao não é rebellião, que um clepositario pócle legalmente levantar-se com o depo
~lto que se confiou de sua suppnsta honra ~ ficleliclacle, e que os mais solemnes 
JUl'amentos não lig::nn a quem os faz, devia em verclacle ser entregue ao desprezo 
que m~reae, porque não é no estado actual él.a Europa qtte estes princípios podem 
S<Jr s-antificados; mas a par d' estas monstrnosiclacles moraes vem direitos de s u·c
ccssã.o, vontade geral elos povos, direito publico portuguez, côrtes antigas, leis 
ftulc~amentaes e tantos outros Jogares communs? que pôde obter-se o resultado ele 
fasc~nar o povo portuguez e de pôr em dtwida o modo por que os soberanos e as 
naçoes da Europa devem considerar o que ao presente se passa no desgraçado 
Portugal. A publicação cle uma aualyse e refutação jurídica de tal assento pare
c~u flOr isso sel' necessaria. A materia, pela transcenclencia elo obj ecto e pela alta 
·d!iglltdade do augtlsto cliente, que era preciso defender, era em verdade superior 
a no_ssas acanhadas forças; mas era propria de nossa profissão como jurisconsulto, 
e fo1 por nós considerada como um tributo, que tínhamos obrigação ele pagar ao 
seuh?r D. Pedro IV; e por isso não hesitámos um momento em a emprehencler e 
pubh?ar. No~sos leitores, na ingenua confissão que fazemos de nossa pobreza ·lit
terana, na dlfferente communhão elas pessoas para quem escrevemos, e na grande 
falt~ que ha em :Londres, oncle nos achâmos emigrados, de livros e documentos 
ant1gos portuguezes1 acharão srrffic iente motivo de desculpa ás imperfeições que 
encontrarem. 

Ainda aclmittindo que o senhor infante D. Miguel, como r egente elo reino de 
Portugal, depois qae havia principiado a trahir a procuração de seu irmão, de 
quem era logar-tenente n'aquelle reino, em cujas circumstancias ella é por direito 
considerada 'Í.1"?'Íta e cassada!.) tinha auctoridacle para convocar as antigas côrtes 
d? reino, sendo já outra a lei fundamental da mouarchia2, lei que eHe mesmo ha
v_ra solemnemeute e sem a menor coacção jurado; ainda admittindo que em t~es 
crrcumstancias podiam aquelles illegaes e já prescriptos tres estaclos do reino ser 
considerados como representação nacional, de maneira alguma pócle a deliberação 
por elles tomada e publicada a 11 ele julho elo corrente anuo, legitimar a accla
nl~ção do senhor infante D. Miguel em rei de Portugal. Aquella deliberação, ou 
seJa considerada extrinsecamente e pelas circumstancias que a precederam e acom
panharam, ou intrinsecamente pela doutrina que contém, encerra taes defeitos e 
é fnndacla em erros tão notorios de j urispruclencia e historia portugneza, que é 
absolutamente impossível ser ella considerada como capaz de procluzir effeito al
gum válido. A demonstração cl'esta proposição ffl,rá o objecto ela presente disser
tação, que será dividida n'essas duas partes que acabãmos de annuncíar. 

1 A procuração do senhor D. Miguel, isto-é, o decreto de sua nomeação, dillia mui expres · 
sameute: ·"que elle era nomeado logar-tenente elo senhor D. l'eclro IV, rei de Portugal e elos 
.t\.I~arves, a fim ele governar e reger e~tes reinos em conformicla~le_ da carta co~s~itu~ional "· Esta 
a fonte e esta a origem ela sua auctondade e poder, sendo condu;.oes do exerctcw dessa mesma 
a~ctoridacle e poder, governar em nome ele quem lh'o conferiu e na conformidade ela carta con· 
Bhtucional. Bescle o momento, portanto, em que elle deixou ele governar como logar·tenente ele 
s~u innão, e que em logar ele reger na conformidade ela carta, começou a clestruil-a e a preparar 
tao yisivelmente a ustu'paç.ão, cessou a sua procuração, fic0u reduzido á qualidade ele simples 
par~teular, c por isso sem pocler algum para convocar côrtes ou exercer qualquer acto ele sobe· 
rama, porque a auctoi:iclacle q11e tinha lhe foi delegada pm:a fins e com condições inteiramente 
oppostas. Os gabinetes ela Europa não podem deixar de reconhecer verdadeira esta doutrina, 
Ytsto que fizeram cessar as suas relações cliplomaticas com o governo de D. Miguel logo que 
elle publicou · o ~eCI·eto de 3 de maio, chamando as antigas côrtes elo reino. · 

. . 2 A carta constitucional da monarchia portugueza, outorgada pelo senhor D. Pedro IV, lc
gtbmo rei de Portugal, foi solemnemente acceitacla e jurada n'aquelles reinos por toda a nação 
aos 31 ele julho ele 1826, e pouco depois ratificada esta acceitação e jm·amento pelos dignos pa· 
xes elo reino e srs. deputados ela nação' portugueza, que eram os legítimos estados do reino, por 
serem os unicos que a nação, de accordo com o seu legitimo rei, reconbeccH, aclmittiu _e jtuou 
n:anter e conservar. Desde então ficaram por este acto solemne abolidas ele .facto e de d~retto as 
cortes de Lamego e quacsquer leis, usos e costumes antig·os que não se achassem rcnoyaclos no 
n?vo pacto social, reedificado sobre os mesmos fundamentos do antigo, e aclornaclo cl aquella.o 
_formas que o anelar elos t~?.mpos, as li ções da eJ>:pcriencia, os progressos da civilisação e os ben1 
entendidos interesses elos thronos e das nações têcm exigido. 
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PARTE PRIMEIRA 

CJHCUMS'l'ANC IAS EXl'lliNSECAS E QUl' l'RECimEHAM E ACOMPANHAI!AM A DELlllEllAÇÃO 

DOS Cli.AMADOS 'l'R ES ESTADOS 

«Foi uma clesgraça para P ortugal (diz o auctor elos D estinos jutm·os da Eu
?'opa) não ser a constituição portugueza posta em execução pelo mesmo soberano 
que a outorgou. Enviar elo fim ela America uma constituição ::'L Europa, sem ou
tro algum apoio mais d o que a sua bondade, foi entregai-a ao espírito de facção 
e ás ?'esistencias dos prejuízos e dos abusos que ella atacava. A primeira força ele 
uma constituição nascente está nas mãos do seu auctor i separal-o d'eUa é afogar
lhe o principio vital. Os estados não se r eformam por meio de simples decr etos. 
Quem quer r eformal-os vae p essoalm ent e fa zer essas r eformas, a não querer e:x
por ao d esprezo as suas ordens . O p1·esente foi, sem duvida, ele um r ei generoso, 
mas o abandono é d e um conselho impróviclo. » 

Esta sentença política verificou-se. A carta. constitucional ele 29 ele abril ele 
1826, po1· sm· ob?·a da legitimidade> e assegurar a feliciclacle ela nação portugueza, 
foi por ella . r ecebida com uma alegTia, espontaneiclacle e entbu siasmo que não é 
possível descr ev er-se . Não houve uma só povoação, por pequena que fo sse, qne, 
depois ele dar graças ao 'l'oclo Poderoso por t ão gener oso dom, e depois ele cele
brar o seu juramento com as mais csplendidas e magníficas festas, não d irig isse 
ao senhor D. Pedro I V, p or meio elo governo, os mais sincer os e corcliaes agra
decimentos i mas a mór parte elos clcsemba.rgaclores, elos empregados publicos, 
elos clerigos e elos frades, que v iram á primeira noticia ela chega da ele uma con
stitui ção acabado o seu imperio ele dm?tinação~ de fcmatismo> das exto?·sões~ elo pe
culato e dos abusos~ formaram uma especie r1e rnaçona1·ic' jesuiticet> e fortes pela 
união que lhes dava o intm·esse commum, jm·a r am não poupar, nem fadigas, nem 
oiro, nem intrigas para a clestnúr. Uma alta p e rsonagem, que havia sic1o r ea
lista, r epublicana i , constitucional 2, apostolica, e que ha de ser sempre o contra-

1 L ogo que a America hcspanhola proclamou a sua independeucia c se dividiu em republi· 
cas, esta alta personngem tomou uma parte activa na revolução, e quiz dirigi l- a de maneira que 
podesse consolidar-se I Todas estas iutrigas foram então sabiclns na côrte elo Rio ele J anciro e 
em toda a Europa. Elias foram publicadas em todos os papeis do tempo. Veja-se A nar?·atú:e of 
facts connectecl with lhe clwnge e.fJ'ectcd in the JJolitical condit1:on und 1·elations nf Pamguay, un
der the clireclion of d1·. Tlwmas F1·ancia. London, 1826. 

2 Os seguintes documentos, cuja verdade afian çâmos, pelos havermos copiado elos pro_prios 
ori giuaes, provam esta asserção: 

. "1." Considerando atentamente la deplorable situn cion de nuestra amada patJ.·ia, no puedo 
mi.J:ar con inclifercncia los males y dcsgracias que ella sufi:e con la opresion dei tirano de la 
Europa, con Ia falta de su legítimo soberano y con la d ivision sistematica, que enemigos y es
tranjeros por sus fin es particulares procuran introclucir y establecer entre mis muy amados 
compatriotas. 

"Yo quixe evitm· en tiempo todas Ias calamidades que en el dia esperimentfl la península; 
pero constituída por mi estado á ser =a simples expectaclora de quanto pasaba en las cor~cs 
de Lisboa y ele Madüd, nunca pude realisa.r mis justos cleseos, apesar ele alg=as cliligencws 
praticadas en medi o ele rie~gos y peligros; y .así fué tambien que nunca pude ser útil á Espai'ia 
ui al mismo Portugal. 

«La obligacion que eu aquel entonces tenia de mirar siempre por el bien ele mis muy ama
dos espanoles, es mas rigorosa en el di a, en que por la ausencia. y cautiviclacl ele su legítimo, 
soberano, mi muy querido hcrmano· Fern::mclo, los veo expuestos á caer eu una terrible anarquia, 
cuyas consecuencias será.I1 sin duda mas funestas, que las ele la miEma guerra. 

«Esta consideraciOJl y los cleberes que me impone el derecho de sangre, de defender y velar 
por la conservacion clel tJ.·ono ele mis muy queridos hermanos, y de los eventuales clcrechos que 
en stl clefecto me pertcneccn, me ban movido á encargarte y rogartc, que ai momento ele recibir 
esta mi carta. pongas eu pratica todos los bueuos oficios que qucdan en la esfera ele Ia jmiscli
cion ele tu. empleo, P"~·a que los indivíduos ~e tu santa religion cooperen por aquellos mecl.ios, 
que prescnbe la fidehdacl, el honor, y el b1en general ele la monarquia, y de los pueblos que 
esencialmente dependeu de ella, á que quanto antes se restablesca en su antiguo ser el gobierno 
ele mi augusta casa de Espana, si bien que yo misma convengo y cleseo para Nen de los espa
i'iol es, y de mis proprios hijos, que sea con aquellas moclificaciones que se conCPJJtuen capazes de 
acctba?· con toda especie de despotismo lan contdtrio á los vntereses ele los pueblos y á los de los 
mismos soberanos, que solo por ignorancia pueclen rje?·ce1·lo. 

"Yo creo tcner todo clerecbo para baccrte esta demanda; y no cltldo q1.1e conocicndo que :n 
c !la se incluye la scgm·iclacl ele nnestra amada patJ.·ir~, la integri clacl y n.ugmento ele la monarqma, 
y la cstabilidad el e c: a pro pia rel ig ion que gobiernas, realizarás mis esperanzas fomentando 
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ri,o de tocl? o governo em que ella não mandar despoticamente, poz-se á testa 
deste partJclo, que nada monos aspirava do que a completa violação elo principio 
tntelar da legitimidade, sobre que se funda o veneravel systema monarchico ela 
Europa. Viu-se clescle logo com horror c indignação publicado um extracto ela 
carta constitucional outorgada pelo senhor D. P edro IV, quo inteiramente a cles
~gu~·ava, a fim ele enganar o povo e ele o indispor contra a mesma carta ; nenhuma 
ln~nga se poupou para que os governadores do reino e os ministros de estado 
adta~sem ao menos a publicação ela carta constitucional e o seu juramento; e elles 
~~rvn·am tanto elo coração este infame proj ecto, quo ella não teria sido jurada no 
ta ~1 ele julho ele 1826, se os habitantes de Lisboa, do Por to e ele todo o reino1 

~eseJosos. ~e ver cumpridas as ordens ele seu rei1 não fizessem ver uma maiori
ade d'Octchda a favor ela sua execnção . 

Jurada a carta e elecbraela unica regente a senhora infanta D. Izabel Maria, 
t~ldo promettia a consolidação elo systema repFesentativo em Portugal1 porque. 
~nela então não tinha appareciclo o scisma polit·ico ela illegitimiJacle elo senho?· 

· P edr? TV, e porque a senhora iofanta parecia lutver entrado nas vistas ele seu 
.augusto trmã.o1 e deliberada a desempenhar as solemnes promessas feitas á nação 
na sna proclamação elo 1. 0 el e agosto; mas esta princeza1 assim como havia her
~ado de seu augusto pae a mesma timidez e o mesmo desejo ele querer sempre o 

em) herdou igualmente a mesma sorte de ser sempre enganada. Os homens1 ele 
que eUa compoz snccessivamente o seu ministerio 1 com mui pequenas excepções, 
011 não, eram proprios para servir em tal epocha, ou contemporisaram demasiada
mente com o aconselhado espú·ito de moclm·ação, que se inculcou necessario 1 e as 
consas começaram a marchar ele uma maneira1 que desde logo se viu que1 apesar 
ela carta ser obm dct legitimiclacle e essencialmente moncl!l'chica, não podia consoli
~lar-se. Taes eram as baterias que diariamente se deixavam f1SSestar contra ella e 
Impunemente clestruil-a! 

Não contentes os apostolicos com a nulliclacle a que haviam reduzido o go
verno da senhora infanta, porque essa nnlliclacle conduzia as cousas vagarosa
tnente ao fim que se haviam proposto, deram ordem aos seus socios de 'l'raz os 
1\!ontes, Alemtejo e Algarve para romper em rebellião aberta. Interceptou-se eu· 
tao a corresponclencia elo capitão mór elo Alanclroal com os chefes ela revolta, que 
se achavam em Lisboa; ella denunciava a conspiração1 mas Barbacena e Barra
elas) que estavam então no minísterio ela guerra e justiça, dormiram e deixaram 
q~le Maggessi, com o regimento ele infantaria 17 e cavallaria 2, assim como que o 
'VIsconde ele Monte Alegre1 seu irmão e quasi que toda a raça elos Silveiras fugisse 
co~ o r egimento 24 para Hespanha1 que os 1·ecebeu, municiou e cw17Wtt, para clç
P0l~ entrarem em Portugal com o regimento 14 ele infanteria e caçadores 71 que 
se lhe tinham ido unir! Viram-se então acclamaclos reis ele Portugal ao mesmo 
tempo o senhor infante D. :Miguel1 o infante D .. Sebastião, Fernando VII e até 
.Manuel II i. 

}~bopin.ion pt'tblica, afin ele que Ias cortes tomen sobre el indicado obj eto una pronta y justa de
I eracton, 

1 
. "J?ios te guarde en su santo scrvicio. Dada eu el real palacio ele! Rio ele Janeiro, á los 24 

Re J~ho de 1811. - Tu muy afecta infanta = Ca1·lota Joaquina de Bourbon, = AI R. P. F . José 
armrez, vocal de la junta de Sevilla," 

•· 2.o Yo os rnego que h agais presentes a! augusto congreso ele las cortes mis sinceros y con
~lautes sentimientos ele arnor y ficleliclacl {L mi muy querido hermHno Fernando, y el sumo inteb 8 que tomo por el bien y felicidacl .ele mi amada nacion, clancloles al mismo tiempo mil enbora

ueuas y mil ag,raclecimientos po·,. habe1· }twado y pttblicado la constitucion. 
~<Llena de regocijo voy á congratularme con vos otros por la bucna y sabia consti tucion 

que el au(Susto congreso de Ias cortes acaba de jurar y_ publicar con tanto applauso de todos, y 
~tu) 1Jm·tt?ttla?·mente mio, pues la juzgo como base fundamental ele la felicidad e indepeildencia 

e a ~ac1ou, y como una prueba que mis amados compatriotas dan· á todo el mundo de! amor 
~ ~cleltdad que profesan á su legítimo soberano, y del valor y constaucia con que clefienclen sus 
r erechos y los de toda la nacion, ,quarclando exactmnente lct constitucion, vence·rcmos ; y a.rrolla-
emos c~e una vez a! tirano usurpador de la Etu·opa. ' 

t . . "D!Os os guarde mucbos anos, Palacio dei Rio ele J aneiro, á los 28 de juuio, de 1812, = VuNes
,ra mfanta = Ca1·lota Joa qttina de Bourbon, = Al congrcso supremo ele regenCia de las E spanas 
'L nombre de l!.,ernàndo VII.» 

1 "Era o marquez ele Chaves. 
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A invasão d'es tes novos ucm·bcwos, apesar das prégnções cl!) clero r ebelde, ttpe
sar de ser feita ':'m força, e apesar de visivelmente se conhecer que era apoiada 
pelos nossos vizinhos os hespanhoes ~., não pôde conseguir seus criminosos fins . 
A nação declaxou-se contra t:~o abominável e detestavel t entativa, o que prova 
com toda a evidencia a adhesfio c amor que a grande rna.ioria d'dla t inha ao se
nhor O. Pedro IV e ás instituições que lhe havia outorgado. O ministerio ele en- . 
tão desenvolveu alguma enei·gia, e a bmva divisão do conde _ ele Villa Flor t l'a
tou-os ele tal maneira em o A.lemtejo, Beir a e Traz os Montes, que nem um voltaria 
a Hespanba se as outras divisões do norte tivessem apresentaclo aquella efficaz 
cooperação que era de esperar da sua força e posição 2• · 

E scurmentaclos os rebeldes e Tecolhidos a Hespanba, é verdade que não fize
ram nova incursão, mas as cons::Ls ele Portugal continum·am a correr tão mal, as 
manobras a]:lüstolicas des envolveram-se com tanta forçll, e o systema ele impuni
·dade elos r ebeldes, aconselhado pelos seus socios, que estiv eram sempre atraz da 
cortina dirigindo os negocias e prégando moderação, chegou a tào esca.ndaloso 
excesso 3, que o ministerio de sua alteza a senhora. infanta D. [zabel Maria, então 
perigosamente enferma, e por isso sem parte alguma nos negocios1 perdeu ele todo 
a. confiança publi:ea. 

E ste estado ele cansas, a molestia ela senhora infanta D . Izabel Mari a, que se 
figurou mortal, e a falsa persuasão em que o senhor D. Pedro IV estava elo cara
cter de seu irmão, o qual encobria eom a mais estudada dissimulação os mais am-
1iciosos e criminosos proj ectos \ trouxeram o senhor infante D . Mig·uel a Por
tugal na qualidade ele Tegente do 1·eino e ele logcw-tenente ele set~ i1·rnão e legitimo 1·ei 
o senho1· D . Ped1·o IV. · 

N' est~ meio tempo não se havia esquecido o partido apostolico-miguelista ele cus
por as cousft,s para cons~numar a sua obra. Os conjurados, uns prostituindo a honra, 
outros violando as leis, otltros profanando a r eligião, e todos o juramento de ficle
liclacle ao seu legitimo rei, tinham, por si e por seus emissa.rios, manclctclo p1'égct1" 
por todo o reino que o senhor D. Peclro 1V era estrangeiro, que quer ia reduzir 
Portuga.1 ·a colonia, e que era pelas côrtes de L amego excluído da successão elo 
reino. Os povos, diz um escriptor moderno, nada entendem de , questões políti
cas, !'l :p.'issq estão elles ao par .ela maior parte dos que se dizem litteratos; mas 
os h:ad~s ! Esses são os interpretes, os commentaclores e os definidores de toda a 
casta (!.e ePJbustes t? ele enredos com que se pretende enganar os povos e os mes
mos r eis. Elles persuadem no pqlpito a multidão, as famílias no ínterim: ele seus 
proprips domicílios e no confessio11-ario a cada individuo em particular. E, sobre-

1 Estamos persuadidos que este apoio foi o resultado ela infh1encia que na desgraçada 
Hcspanha hão tido em todos os t empos os apostolos da tbeocracia, r eunidos hoje em junta 
apostolica, e por est e nome conhecido~ . Sua magestade Fernando VII não podia querer apoiar 
rebeldes que atacavam o pl·incipio el a legitimidade, pelo qual reinava. Desde o momento en1 
qu e o i-izesse, s91nccionava a sua perda e collocava no throno a seu irmão, que os rebeldes ele 
H espanha pretendem exaltar. Amargas são as provas que sua magestadc catholica tem tido ela 
cxistencia d'est a facção, para as r ecordarmos aqui mais ·exten~amente. Alem d'isto, não ha
vendo sua magcstade l<~ernanclo VII r econhecido a fndepenclencia elo Brazil, nem ao senhor 
D. Pedro por imperador cl'aquellcs estados, c não podendo por isso r econhecer o principio elos 
apostolicos, de que ellc é e;:; trangeiro por ter acceitaclo outra corôa, seria contraclictol'io com
sigo se, apoiasse rebeldes que proclamavam outro rei ele Portugal. 

2 E verdade que tlma cli v~s:'io ingleza desembarcou n'esta occasião em Portugal; mas ella 
não saíu elas immecliações ele Lisboa, nem chegou a avistar os r eb eldes. Como se niio verificou 
2·nvctsão estrangeira, conservou-se estacionaria, e até abandonou Portugal precisamente quando 
priJJcipiava a usurpação ela corôa portug~1eza ao senhor D. P edro IV e quando clla era j á tão 
visível, que sir Freclerick Lamb c o general Clinton torparam sobre si a responsabilidade ele fa
zer demorar alguns dias · o embarque d11 mesma divisão á espera ele instrucções ela sua côrte so
bre aquelle inPsperaclo acontecimento. Nada, p01·éni, resultou; a divisão embarcoü, c esta r eti
rada incs11erada veiu a,ugmentar consideravelmente a força moral elos miguel istas. 

. 3 Ao me~m.o t empo que se deixava aos r ebeldes suas horu·as c seus t itulas, que se r estituíam 
a seus antigo;:; empregos indivíduos notoriamente couvenciclos de r cbelli ão e ele per:jm·io, e que 

· se deixava de punir aquelles que tinham sido apanhados com arm as na mão contra o exercito 
elo senhor D. Pedro IV, rn cttiam-se nas pri sões publicas ele Lisboa os subditos fi eis elo mesmo 
senhor, que puniam pela conservação elas suas insti tuições e auctoriclacle, c faziam-se-lhes pro
cessos como cll!lna_go,qos c re2ntblicanos. 

• "Occnlta consiJia, quibus aliucl simulatur a,gi. •> (De crn·canis imperii) 
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tt~cl0, n'este formiclavel tribunal, que elles clenominaí·am o ela penftenciaJ a.ônc1e 
exercem as mais abominaveis praticas de publica clcsmoralisação . E ali que, ar
·~ados elo t error elas penas do inferno, elles ameaçam os povos de uma condemna
çao eterna se elles não crêem nas suas palavras e nfLO seguem seus cons,elhos, tor
lland?-se por este modo a perdição e o tormento dos mesmos povos. E ali que, 
de~a!xo do sêllo inviolavel do segredo, elles persuadem: que um usu?'paclo?' é o 
legtt~mo soberano; qüe os defensores ela legitimidade são tmiclo1·es i que os ver
daclen·os realistas são ?'!!publicanos i que os honrados, leaes e verdadeiros portu
guezes são ped?·ei?·os liV?·es; e que os zelosos declamadores contra os vi cios, contra 
os abusos, contra o fanatismo, contra a superstição, c, n'uma palavra, contra elles 
mesmos, são uns he?·eJes; blasphemos e atheus 1 i e quando têem assim fanatisada 
uma milicict c1·ec1ula e obediente marcham á sua frente a combater a legitimiclacle, 
a honra e o bem estar da nação 2. 

d Apesar, comtudo, de todos estes meios iO?J.Jemente empregac1os pelos inimigos 
0 ~enhor D. Pedro IV, não poderam elles ao principio attrahir ao seu r ebelde 

fatrttdo mais elo que ·uns poucos ele vadios, facino?·ososJ lacaios · e carnicei?·os) que 
01'am os que· primeiro levantaram os grit0s sediciosos: «Viva o senhor D . Mi

gu_el I, nosso rei absoluto; morra o senhor D . Pedro IV; morra a constituição)), 
il'ltos ·que foram OllViclos pelo senhor infante, e que, longe de serem castigados, 
Oram applaudidos com· sorrisos 3! 

Os primeiros actos elo governo elo senhor D. l\iiguel animaram a conjuração 4. 

O seu ministerio, escolhido de entre os mais prommciados absolutistas, · os gover
nos das províncias, as magistraturas do reino e os commandos militares tirados 
aos subclitos fieis do senhor D. Pedro IV e entregues a hom ens conhecidos pelas 
suas façanl1 as ele ?·ebelclict; ele t1··ctiçãoJ ele pe?jt~?·io) ele assassinatoJ e, mais que tudo, 
relos serviços feitos no memoravel dia 30 ele abril, abriram os olhos aos increclu-
?8 e deixaram-os sem a menor duvida elo que se pretendia 5. Desde este mm:qento 

tirou-se a mascara e abandonou-se a dissimulação. As côrtes foram dissolvidas 6 , 

. 
1 Um facto bem recente prova até que }JOnto clles têem fanatisaclo os povos. Alguns milita

tos .~ patizanos dos que ·ultimamente emigraram do Porto lJara Hespanha, não acbamlo na po
voaçao de Villa Meil quem lhes vendesse um bocado cle,pão, instaram com a mulher em cuja 
~asa. s~ achavam aquartelados para que lhes vendesse uma pouca de farinha de milho, que ella 
fust111ava á ceva dos seus porcos. Apesar de ser tão poúca, que não chegava a 1 alqueire (me
l da portugueza), offereceram-lhe 'J..ílSOO réis por ella, mas não foi possivclresolvcr aquclla gal
e!la a vender-lh'a: clla foi mui satisfeita, á vista cl 'elles, dal-a aos seus animaes i c sendo ar-

gulcla cl'esta cles)lllmaniclacle, respondeu que ella peccct'l;a mo1·talmente se lh'a ·desse ou vendesse, 
~orque. e1·am he1·~jes, e que assim o ha:via dito a todos o seu pad1·e cu1·a. Eis-aqui a religião e 

UJu_anldade cl'estcs ch•generaclos prcsbyteros, que não fallam senão em caridade c religião!!! 
• 

2 «Les dessins ele Home aujourcl'hui sont trop vastes pour scs moyens, car ils ne vont à ricn 
f?tns que ele rétablir sa monarcbie clémembrée. Des csprits gr-ancls et harclis, .mais emportés 
01

ll de leur siécle, l'ont flatté ele cette espérance; mais les emportemcnts de l'irnagination ne 
sont pas de la nature eles cboses; c'est un monde icléal promis à une puissance icléalc. Rome qui 
a nourri Ie monde ele chimeres s'en repaí:t à sou tom: en religion, cornme en politique, les rê
;.es de monarchie universelle sont ~lissi~és _pom touj~urs. ;Napoléon :fit_Ie ~ernie~· songe en poli
âiqu~; Rome et les prêtrcs font UUJOnrcllnn sou clcrmer songe de clommatwn umverselle." (Des 

esttnés fut~tres de l'Ewrope.) · 
3 Desde ,este momento viu·se no largo do palacio ela Ajuda, em que sua alteza foi residir, 

\un bando ele facinorosos, rotos e descalços, a quem todas as noites se distribuíam .por João 
c 05 Satntos e outros 120 réis. Estes tinham a seu cargo acclamar a sua alteza rei absoluto, dar 
~orras ao senhor D. Pedro IV, c insuJ.ta1: e apedrejar tqclos os suspeitos ele fidelidade ao mesmo 
lhubor. Tão desenfreada era esta can.al11a, que nem o estrangeiro príncipe ele Schwatzcmberg 

e escapou! 
c .1 •Est humanum ingeni um ita compara~1, ut, ubi facultas et occasio est, fere ambitio eos 
apl ~' et qui potest imperare vix negligi~ occasron.es, etiam si id contra jus fiat.» (Besold.) 

t " Sua alteza, logo que chegou a Portugal, em lagar de acalmar a publica inquietação com 
~n~a proclamação que expressasse as suas intenções de reprovar a rebeldia, e que restituísse 
b llanquillidacle ao reino, lançou-se nos braços ela rainha mãe, que era o chefe do partido re
g e c e, que o tinha formado, quu o dirigia e que o pagava i e com obecliencia cega fez tudo 
uanto ella lhe determinou contra e1-rei c contra a carta. 

111 •
6 O de·creto que as dissolveu nem. e~·a .Í'~ rcfercnda~o p_or min~stro alg um, nem clecl~rava o 

§ ~t~vo por. que o bem do estado. ex ~g1a tao extraorchnana mecbd":, ?omo era necess~no pc~o 
· do artigo 74.0 ela carta const1tucwnal, a que ell e mesmo se referm; e· portanto nao clevta 

~~r cumprido. Veja-se sobre este objecto o Appendice ao PadTe Amct?·o, ele maio c junho do cor
ntc anuo, que tratou esta questão com.tocla a macllll'eza. 
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as ele Lamego convocadas, as pessoas que as haviam compor clesignaclas; c a usur-
pação se consummou. . 

Um gr;1ncle receio, porém, se tinha chu·ante todo este período apoderado elos 
fautores de tão aleivosa rebellião. Assustava-os o morno silt!ncio ela moção, a :lide-

~ liclade de parte do exercito, e o grande numero e a clisti"ncta qualidade dos subdí
tos :fieis do senhor D. Pech·o IV. O's tyrannos sabem melhor elo que ninguem que 
é uma inconsicleração de graves ·consequencias inspirar ho?TO?.t sem inspirar ter?·m:j 
recorreu-se, portanto, ao meio ele o incutir. As casas dos cidadãos foram invadi
elas, deu-se ordem a canalha para prender a quem quizesse; as numerosas for~a
lezas ele Lisboa, as naus, os navios do T ejo e as prisões ela Trafaria, as cacleia:s 
do Castello, do Limoeiro, de Belem, e até a particular do Aljube, foram entulha
das com mais ele tres mil pessoas ele todas as classes, cujo unico crime era serem 
fieis ao seu legitimo r ei e ao seu jmamento ; e os que não foram presos, ou se e~
concleram nas partes mais escusas do r eino, ou fug·iram cl' elle, buscanclo nos pat
zes estmngeiros aquelle asylo que lhes não era possível encontrar entre os naturaes! 

Alguns dos presos appareceram mortos nas prisões, como o negociante Leiria 
e um capitão ele cavallaría, que desde o primeiro dia ela prisão hàviam ticlo com 
grilhões aos pés!! lVIas isto não se julgou bastante 1Jara aterrar a nação. No;e 
mancebos, filhos de vessoas distinctas, que se achavam presos por serem ~ .. ncli_cu~
clos na morte ele dois lentes ele Coimbra, agentes apostolicos e os maiores imnn
g-os elo senhor D. Pedro IV, foram, pela mais injuriclica e barbara cla.s sentenças, 
enforcados em um só cliaJ sem lhes aproveitar n em a falta ele 1n·ova que havia no 
processo, nem a nw?w?·icladeJ que as leis ele todos os paizes -man_dam contemplar 
em taes circumstancias!!! Este o estado elo r eino quando se convocaram as côrtcs 
de Lamego e se mandou proceder ü, eleição de procnraclores para e lias!!! 

· Parecia que depois ele tantos horrores, não sendo provavel hav er um só p_or
tugnez honrado e fiel ao senhor D . Fecho IV que não estivesse preso, esconchclo 
ou emigrado, a eleição elos procuradores devia ser deixacla á livre escolha e no
meação das camaras e povos, pois que não r estavam para ser eleitos senão os cum
plices ele tão infame rebellíão, e esses mesmos exaltados com as mais incendiarias 
proclamações 2 ; porém o receio ele que alg·uma elas camaras f-izesse o seu dever, 

1 «C'est une grande faute que cl'inspircr de l 'h"?-rew· sans la teJTWJ'; mais eles regues vio
lents ne sont pas une existcnce politique, pas plus que les tempêtes ne sont pas nu état de 
l'atmosphere. Un sceptre peut ravager comme le fcu du cicl, mais tons deux ne font q1.1e passer, 
íls s'éteignent dans leurs clésastrcs. G'est !e gouvcrncmcnt clu glaive, sa ma.ximc cl'état est dans 
le sang: Cntdclilas ~mic~tm fundamentum 1:m:pe1·ii. Ou no pcut rien clirc de c e monstrueux eDl
pire, si ce n'est; qzt'il pé risse ! n est hors clu choit eles gens.n 

2 Para não tornar mais volumosa esta obra copi::trcmos unicamente a scgujntc: «Até onde 
vos deixareis arrastar por esses traidores, que, depois ele terem cm·enenado o vosso 1·ei, foralll 
veucler-vos ao 13razil como vis escravos, para levarem a eft'ei.to seus horrorosos planos e obterem 
perdão a seus crimes? Até oncle levareis essa porfiada colmrdia? Permittireis que se sustente 
com vossas armas a aleivosa usm·pação ela corôa ·pol"tugucza feita ao sercnissimo senhor iufante 
D. Miguel, e o infame grilhão elas intrusas instituições republicanas, lançado á nação com me
noscabo de suas leis funclamentaes e ele seus fóros? Querereis que se eclipse a gloria do es 
tanclarte portuguez, consentindo que se arvore para fazer ale Portugal1.una. colonia elo Brazil, corn 
opprobrio do vosso nome e com proveito ela ambiciosa Inglaterra'? Estremao-vos cl'esscs portll
guezes abastardados, indignos ela terra que os viu nascer; é tempo de ]JÔr termo á illusã<?
lmitae os hom·ados sentimentos ele vossos compatriotas, d'aquelles solclaclos i.Jriosos, que ainda 
cobertos de sangue ela passada guerra, abandonaram a patria, que é hoje o paiz elo crime, e of· 
fereceram seu corpo ás balas em clefeza elo legitimo rei e ela verdadeira religião. Não caiba elll 
vossos peitos a per:f:i.clia, nem se,jam para vós exemplo seus sacrílegos attentaclos. Arrancao o 
estandarte real ela mão elos traidores que o p1·ofanam, e arvorao-o saudando vosso rei. o senhor 
D. Miguel I, a quem v.ossas leis ele fundamento chamam a empunhar o sceptro, a cingir o dia
dema. Estae certos ele sua soberana approvação, ainda qqe o contrario sáia ele sua bôca ou se 
diga em seu nome. Resgatae a patria da escravidão em que jaz e salvae-a elo abysmo da anar
cbia, a que a facção desorgauisadora a tem arrojado. Não tcmaes seus embustes. Fazei da le
g-L'timi,clacle causa vossa, e em elesagg1~avo ele t~ntas injurias apparecei no campo e ving~e de 
um so golpe o altar, o thron.o e a naçao. Mostrae-vos dignos élescencleutes el 'aquelles bnosos 
portt1guezes, que com a esrJada n'uma elas mãos e a lr.uça na outra, foram em todos os temP?~ 
modelos de fidelidade e l10roismo, e ensinao finalmente ao munclo que no pn.iz que outr'ora fm 
da lealrlade, nada póclc ainda hoje contra ·a honra o crime. 

"Viva a santa religião ele nossos _paes; viva cl-rei absoluto o senhor D. Miguel I, nosso se
nhor·· viva a monn.rchia restaurada; vivam os portuguezes lcacs.n 
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~ ainda se achasse nas províncias alg um E gas Moniz, Martim ele Freitas ou Af-
on so ele Albuquerque, fez expedir pela secretaria de estado elos negocias do reino 

al todas as camaras as iustrucções seguintes 1: «Que ellas deviam supplicar a sua 
a teza. r eal: 1. 0 , que, a ttenclenclo ao voto gt:ral ela nação e aos inter esses elos po
v?s, se clig nasse declarar legitimo r ei cl' estes r einos e seu natural successor, não 
so. porque pelas leis fun clamentacs da monarchia r esidia em sua r eal pessoa o di
reito ele legitimidade, como por ser es te o voto geral dos povos ; 2.0

, a abolição 
das novas instittúções, por serem contrarias aos fóros da nação, destructivas do 
seu pacto primordial e filhas ela mesma facyão clemocratica que em 1820 usurpou 
a soberania 2» . 

h ~inda se não julgou isto sufficiente, tal era o r eceio que lhe r esultava elo co
n. CCllne~t~ que t inham ela iniquiclacle de suas machinações e da maioria que sa-
4iam e::o stu· na nação a favor ele seu legitimo rei ; or denou-se, portanto, á jo?"ça 
l l'IJUtdct que entrasse na conjuração; e então os g eneraes g overnadores das anuas 
las províncias e dos cliffer entes par t idos escreveram ás camaras elo r eino, por via 
c 0 8 seus presidentes, o seguinte officio: «<n.mo sr.-Sabendo com certeza que 
algumas camaras do r eino têem dirigido a sua alteza r eal o senhor D. lVIiguel uma 
re~re~e!1tação ou solieitação, em que pedem a sua alteza se acclame r ei, e cujos 
)l'lllCiplOs são os que vão transcriptos no papel incluso 3, apresso-me a prevenir 
c ~ quanto fica r efericlo a camara ele .. . , pois que estou bem certo que g ostosa 
nao perderá um mom ento, a que as suas icléas e sentimentos r ealjstas, bem como 
de toda a povoação, se inclina, e que absolutamente concorrerá para a feliciclacle ta ~ação, na entrega a sua alteza r eal o senhor D. Miguel de seus inaufer iveis 
c re1tos á corôa cl' est r.s r einos» . 

As camaras elo r eino obedeceram finalmente a tão coetctivas insint~ctções j fiz e?m as r epresentações que lhes ped iram ou antes o?·dencl!l'mn ~) e logo que ella 
oram recebidas na respectiva secretaria ele estado ~ que se julgaram j á com
~romettidas as m esmas camaras, expeclin-se-lhes a carta r egia seguinte : (( Para 
1.eco.nh:cer a applicação ele g1·aves pontos de di?·eito po?·t~tguez) e por este modo se 
l estltnu·em a concorcli a e socego publico, e poder em tomar assento e boa clirecção 
t?dos os importantes n egocias elo estado, t enho r esoluto celebrar côrtes n 'esta 
Ctdacle ele Lisboa rlentro ele trinta clias, contados desde a el a ta cl' esta . L ogo que 
receber cle::; a presente minha carta, far eis eleição na fórma costumada ele pro
curaclor ou procuradores, conforme vos pertencer e segundo as eleições antigas, 
~s quaes em nome cl 'essa cidade assistam ás côrtes, e lhes dareis procuração bas
daute para n ·atarem da~ r eferidas materias que n' ell~s ·~e propozerem . R ecommen-

o-\Tos que vos lembreis que em todo o tempo, pnncvpalmente no actual) convem 
que hqj'a g1·ande conside?'Clção na dita eleição) pm·a que se f aça ern p essoas que p ela 
sua qt~ctl-idctde e p1·oceclimento p1·etendam s6rnentc o sm·viço ele D eus e do throno) e 

• 
1 Note-se que niio são as eamaras elo reino que pedem a sua alteza que se -accla:me rei; é :n alteza que sttpplica ás camm·as que cllas lhe peçam! D'esta natureza são os t ítulos do se

or D. Miguel á corôa portugueza ! 
• 

2 ~·Il s ont comparé l'opi[lion constitutionuell e à ces opinions, qui s'engcndrent au bazarcl, qui 
~emphssent uu slecle et s'éteiguent clans une autre ; et qui prennant leur som·ce dans l'exalta-

0:U ele l 'esprit, ou du cmur, sont régnants et p:1ssag~res comme les passions, ou les préjugés, 
3_u1 les produisent. Qu'ils se trompent ! L'opinion constitu tionnelle est le fruit eles méclitations 
d cs soc~étés l1umaiJ1es ; elle est néc ele la plus longue e::-..-périence poli tique ; elle est le procluit 
d~s lum1cres, eles sentimeuts, clu génie et de la raison eles pcuplcs ; elle est !e príncipe créateur 

.un nouvel orclJ:e politique composé de clroits et de devoirs puisés dans la justice ; elle est la 
~ ~nve et la marque du plus haut clégré de civilisation, oú !e monde soit parvenu, ou, pour miem: 

t e, est elle même la civilisation.» 

P
. d3 Era uma copia :fiel das instrucções ela secretaria de estado elos negocios do reino, já co
ta as. 
l 4 O fatal espcctaculo elo palacio cht Ajuda foi tomado como ordem do clic~ e como rnodelo.?·e

~u. amentar ela eonducta política ele todo o reino. Desde este momento tudo tremeu; os subd1tos 
a 018 do senhor D. Pedro IV rcceiaram expor-se aos olhos el a canalha desenfreada, que insul.tavn, 
lupava e apedrejava todos os que se atreviam a apparecer. Esta circumstancia e a quabdade 
feozs vereadores escolhidos a dedo e_ com antecipaçã? D?achi;avclica p~ l o clesembargo .elo paço,. 

com que as mensagens e cl cputaçoes, que das provmc1as vim·am a Lisboa, fossem umcam~nEe 
h~lll,Postas d'aquelles homens, se1-vis por natureza e já calejados no exercício de uma serv 1 cl~o 

bltual, que nada tinham a temer cl'esse bando ele 1·otos que eram no largo elo mesmo palacw 
os Qtt alificadm·es dos que se apresentavam a fall ar ao senhor infante D. Miguel. 
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zêlo do Of3m pt~blico~ havendo. o ?1WÍM' cuidado em qne se não ?'ece'úa voto pr.wa jJ1'0· 

cuTadm·) qtGe não 1·ecáia em pessoa que mereça ctqtGelle conceito~ conforme as reaes 
disposições dos senl1ores reis d'estes reinos, dadas a similhante respeito desde o 
principio da monarchia. E scripta.no palacio de Nossa Senhora ela Ajuda, em 6 ele 
maio de 1828: = INFANTE REGENTE.» 

Esta carta regia continha bem visivelmente uma rigorosa insinuação de q:ue 
sé não deviam nomear JJara procuradores pessoas que não fossem cumplices ela 
rebellião contL·a o senhor D . Pedro IV, porque recommeudr,ndo-f\e n'ella a eleição 
de pessoas que pretendessem sómente o se1·viço ele Deus e do .th1·ono~ e havendo-se 
com antecipação espalhado e prégado até dos pulpitos, que eram inimigos ele Deus 
e do throno toclos os que eram fieis ao seu juramento e ao senhor D. Pedro IV, 
era forçoso que as camaras nomeassem tão sómente as pessoas que notoriamente 
se achavam implicadas na mesma rebellião i mas como era possível que alguma;; 
das mesmas. cam::vras não percebessem bem o verdadeiro venenoso espi?·ito d'aquella 
carta regia, ordenou-se ao intendente· geral da policia que escrevesse aos minis
tros terótoriaes, presidentes d'aquellas camaras, em termos mais claros, e elle o 
fez pela maneira seg·uinte em data de 17 de maio do corrente anno :1.. 

Apesar de tantas cautelas e de tão desusaclas insinuações e ordens, que tira· 
varo ás camaras toda a liberdade que ellas cleviam ter na escolha de seus r epre
sentantes, houve algumas que absolutamente não quizeram nomear procm·ac1ores2

, 

e outras que, d.esprezanclo tão indignas recommenclações, e até mesmo as tumu~
tuarias vozerias com que a canalha desenfreada, e para isso paga pelo partido mt
guelista, insultava e ameaçava a pouca gente que concorreu ás eleições, nomearam 
pessoas ele sua plena confiança e capazes ele livremente dizerem o que sentiam 
sobre a applicação elos taes pontos ele dinito. D'este numero foi a camara ela villa 
de Pombal, que elegeu a Luiz Godinho Valdez e outro, que tinha em conta ele 
probos e ele inteiros i o clesembargo elo paço, porém, receioso elo caracter cl'estes 
procuracl•)res, ordenou áquella camara que procedesse á eleição de outros que ti
vessem as qualidades que se lhe haviam recommendado; e aquelles eleitos, não 
obstante acharem-se legaes os seus diplomas, foram despedidos e pouco depois 
procurados para serem presos, o que os obrigou a emigrar pam Inglaterra! 

No dia 23 ele junho reuniram-se finalmente os chamados tres estaclos do reino. 
O bispo ele Vízeu, bem conhecido como o principal agente ela junta apostolica 3, 

abriu a assembléa por uma homilia, que muito se resente elos ultimas tempos do 
arcebispo ele G-ranada, na qual, para mostrar a:o mundo inteiro a prodigio&a ex
tensão ele sua consciencia; dá por indubitaveis os direitos elo senhor infante 
D. lY.liigu.el á corôa portugueza, . sem lhe fazer peso o ter acceitado grandes em
preg·os elo estado em nome elo senhor D. Pedro IV, a quem havia jurado e reco
nhecido como legitimo rei de Portugal~; ~ por este sm·mão se cleclarou que todos 
aquel les escolhidos va1·Ões vinham ali decidir <<se o senhor infante D. Miguel era 
chamado pelas leis do reino á successão ela corôa ele Portugal». 

1 (Transcreve em seguida a circular que está na pag. 552 elo tomo rv ela nossa obra.) 
z São as que vão designadas mais abaixo, quando se nomeiam os procuradores elos povos 

que faltaram, 
3 Sempre que empregâmos a palavra apostolico é no sentido contrario áquelle que teve na 

sua origem; n'este sentido é ella objecto dn nossa vceneração e respeito. Na significação em que 
hoje é tomada, nós não podemos deixar de reconhecer, pelas pessoas que designa, os tartufos e 
hypocritas, que tanto deshonram a religião christã. · 

4 Primeiro como bispo, no dia 31 ele julho ele 1826, e depois como par elo reino, na respe
ctiva camara, o que s. ex.• fez muito de sua Ziv·re e r.spontanea vontade. E quem absolveria a 
s. ex.• cl'estes juramentos? Em ·outra occasíão, e agora mesmo, ba ele este profundo tbeologo 
dizer a todos os que fizeram preito e homenagem ao senhor· D. Miguel, que só o santíssimo papa 
pela regra pctpa est omnia et supe1· ornnia., papa pote-t ex in}ustüia justitiamjace1·e; clejlt1'e con
tm jus dispensare; et .face1·e i11:fecta Jacta, tem auctoridade para absolver taes juramentos. Diz-se 
que o nuncio de sua santidade em Lisboa, vendo a facilidade com que em Portugal se estava 
juranclo e pet~uranclo, escrevêm ao em."'" patriarcha Patricia I, estranhando-lhe que taes cau
sas se fizessem sem bulia ela sé apostolica, e que se deixasse assim principiar na igreja portu
g-ueza um scisma que tanto prejudicava a christauclacle em geral e a igrej a romana em particu
lar. Não sabemos que resposta teve de s. em.•, mas é natural que fosse com aquella consummn.cla. 
cruclição que s. em.• a.prendeu na junta elo melhoramento t emporal elas ordens, e aos pés (por hu
milclaclc !) elo bispo inqnisiclor geral, a cujo lever ía assistir todas as manhãs ele junta, etc. 
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1 
Supposto que ninguem duvidasse qual havia ser a decisão d'esta questão, pe

a1s manobras ministeriaes que se haviam empregado fl pela promessa feita DOS 

c. ubs, que precederam a reunião publica, com tudo o desembargador José Accur-
810. das Neves, bem conhecido por ser um dos agentes da rainha mfie, e o mais 
an~1 9"0 e criminoso cmnplice da usmpação, julgou conveniente ler um discurso 
a_~edttato tempe1·amento) no qual se propoz demonstrar os presúmiclos direit0s 

0 senh·or D . lVIiguel tÍ corôa portugueza. Nós de boa vontade lhe percloâ
mos o plagio ·com que elle ipsis ve1·bis repetitt todos · esses secliços argumentos 
~e s~ achava:tl\ impressos nas Investigações polih'cas) Q1tem é o legitimo 1·ei) 

· lltltgttel e os seus di?·eitos) e no JJ1ois je ne st~is pas tm 1·ebelle. De boa vontade 
lhe. percloâmos tambem a escolastica clistincção ele sentidos natumes a Bentidos de 
aplces de di1·eito) etc ., etc.; mas o que não poelep:JOs supportar é que um clesem· 
bargaclor diga á face ela Europa, pela qual anelam os codigos da legislação por
tugu~za, que a qualidade ele nacional ou estrangeiro se cleri v a, pelo nosso direito 
P~blico portuguez, mais elo estabelecimento do que do nascimento. Uma tal asser
Çao mostrá da parte d'este desembargador, ou uma ignorancia perfeita cl'essas mes
~nas ordenações, que maculou em sua clesassisacla arenga, ou uma perfidia sem 
Igual, o que é mais provavel, vista a sua perversa conducta 1• Nós vamos dar-lhe 
a ler, por nnica resposta, a ordenação, livro n, titulo LV, no princi1)io : «Ürdenâ
n:,os e mandâmos qne as pessoas que não nasce1·em 1t'estes 1·einos e senlzo1'Íos d'elles, 
nao sejam havidos por nat~t?"aes d'elles) posto que n'elles nw1·em e ?"esidcmt) e casem 
corn mulheres naturaes cl'elles e n'elles vivam continuadamente e tenham set~ domi
cilio e bens» . 
l' Então, sr. desembargador, segundo o nosso direito publico portuguez a qua
Icla~e de estrangeiro ou ele nacional deriva-se mais do estabelecimento elo que elo 

nasczmento ~ Que vergonha! Que impudencia l 
Acabada a arenga de José Accursio elas Neves, pedia a marcha constante

mente seguida em todas as assembléas deliberativas, que se abrisse a discussão 
s?bre a questão proposta; mas nenhuma houve : tudo estava arranjado com ante
Cipação, e o senhor infante D. :Miguel foi immediatamentc e sem mais cenmo?~ia 
proclamado rei ele Portugal. 
d Não vemos que a estas chamadas côrtes assistissem procuradores das cidades 
0 Porto, Miranda, Guarda, Braga, Vizeu, Pinhel, Aveiro e das villas ele Monte

mór o ,Velho, Guimarães, Valença, Monsão e Tarouca, nem de algumas outras a 
que fo1 dado assento em 1642, como refere Thomé Pinheiro da Veiga na consulta 
sobre estas côrtes e as de 1641; e esta falta, por si só, torna nullo tudo quanto 
nas mesmas côrtes se deliberou, por se não acharem os povos plenamente repre
sentados n'ellas . Vemos, porém, assignaclos, no assento que elJas tomaram, um 
Francisco ele Assis ela Fonseca, como procurador ele João Diogo Mascarenhas, 
que era o procurador eleito por Faro; um lVIannel José Correia ele Freitas Abreu 
Caneiro ele Gouveia, corno procm-ador ele Francisco ele Paula Leite, que era um 
dos procuraclores por AlcaC'er elo Sal; um Antonio Maria Cardos.o ela Costa Ca
bral, como procurador elo ex .mo bispo ele Castello Branco, que era o procurador 
00J"?eac1o por aquella cidade ; o mesmo Francisco ele Assis ela Fonseca outra vez 
ass1gnado como procurador ele Bernardo Thomaz de Gouveia e Vasconcellos, que 
p-:a o procurador ele lVIoncorvo; um Joaquim Manuel de _1\IIoraes de Mesquita 

llilentel, como procurador de Ayres Guedes ele Coutinho Garrido, que era o 
pt·ocuraelor elo Penella; e um Balthazar ele Sousa Botelho ele Vasconcellos, como 
p~·ocuraclor do desembargador João Gauclencio Torres, que era o nomeado pela 
~:lla de Pombal; isto é, vêem-se assignaclas pessoas Sttbstabelecidas por outras que 
Jct enum J??'OctwadO?·es~ e isto sem que as procurações lhes dessem poder para as 

t . 1 Não ha em Lisboa t~a só pessoa que não conheça o sr. José Accursio elas Neves, scCl·e-
arto da junta do commercio. Elle foi sempre o conselheiro e clirector ele todas as conspirações 

coutra o defunto r ei. Algumas vezes foi preso e processado, mas os seus co ll egas, tão bons como 
elle, acharam sempre falta de prova nos processo~, c conseguintemente o absolveram. El le IJOS· 

su~ o grande segredo ele evadir todas as indagações. Quando o governo constitucional .de 1~21 
qutz tomar-lhe contas ele muitos milhões de cruzados pertencentes aos fallidos, que bav1am stdo 
~rrcc~cla~os por aquella jtmta e que não se haviam rateado pelos credores, um incendio geral 

0 eddicw e de todos os papeis ela junta o livrou immediatamcnte cl'este apuro, etc., etc. 
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stbbstabelecm·em) nem lh'o poclessem dar, por ser esta faculdade contraria á natu
reza ele taes nomeações, sempre pessoaes e nst?"Íctas aos nomeados; e para não fal 
tar uullida1le alg uma em tão illegal e monstruoso assento, alem ele não compare· 
cm·em muitos :fi.clalgos c prelados que deviam assistir ás côrtes e assignar o mesmo 
assento, vê-se, como em compensação cl 'isso, assignado um fr. Joaquim ele Car
valho, procurad,or ela ciclacle ele Goa, como se este homem tivesse sido eleito por 
aq uella cidade, e ella lhe poclesse mandar lá ela fnclia procnrn.ção para taes côrtes 
no curto inter vallo que vae el e 3 ele maio do corrente anno, em que se mandaram 
convocar, a 11 ele julho elo mesmo anuo, ' em que foi assignado aquelle assento !! 

Pelo sermão elo oraelor que abriu aquellas chamadas côrtes, vê-se que ellas 
eram convocadas para decidirem a questão como tnJ proposta pelo mesmo orador: 
«qual era o legitimo rei ele Portugal», isto é, vê-se que n'ellas se installou um 
processo formal entre o senhor D. Pedro IV e o senhor infante D. Miguel sobre 
a successão ela corôa ele Portugal, processo que havia ser decidido por aquellas 
côrtes, pois que era esse o fim para que foram convot:adas . Vê-se pela miseravel 
oração elo clesembargaclor secretario ela junta elo commercio, que este valoroso pct
·laclino havia tomado a seu cargo o ser procurador do senhor infante D. lVIiguel e o 
advogado dos seus pr('}t

1
ensos direitos; mas nem se vê que o senhor D . Pedro IV 

fosse chamado a este juizo, nem que ahi fosse encarr egada pessoa alg·uma, ao me
nos p 1·o joTma) .ele advogar a sua causa e defender os seus direitos . 

Todos os escriptores que se hão visto forçados p o1· m.otivo11 part'ioulm·es a ele
fender que em taes circmnstancias se póde proceder a tirar um r eino ao pri"ncipe 
que cl'elle se acha ele posse, smn elle sm· o1wiclo) por mais clilig·encias que têem feito 
para fundarem esta doutrina, não têem descoberto mais do que as duas seguintes 
rasões : 1. u, porque o reino n' este caso procede com poclm· su;prenw> sem reco
nhecer superior, em rasão de se verificarem os termos em que pócle tornar a reas
sumir o poder Tegio, que a principio transferiram os povos nos reis ; 2.u, porque, 
para o faz er }~bstamente) poclem concorrer muitas circumstancias e causas justas 
que os doutores apontam na ma teria, corno é : constar notoriamente não ter di
r ei to á successão elo 1'eino o principe que é excluído, etc. Não esperftmos que os 
campeões elo senhor D. Miguel sej am mais felizes sobre este objecto do que o fo
ram os homens ele grande saber que em 1641 e seguintes a.nnos trataram de res
ponder ás m·guições que por parte .ele Castella_ se f-izeram a este r espeito contra 
a accln.mação elo senhor D . João IV, dos quacs nós extractámos as rasões acima 
copiadas, e por isso nos limitaremos a r es poncler a estas duas arg·ttmentações só
mente. 

E stamos bem persuadidos que nem o senhor infante D. Miguel, nem o seu 
desembargador Accursio, nem os seus illustr es advogados, qu.erer?Lo admittir por 
verdadeira a sobe1·anicG elos povos) em que se funda a primeira rasão (supposto que 
haj am recorrido a elb para titularem a aleivosa u.surpação que fiz eram cb corôa 
portugueza ao senhor D . P edro IV, cobrindo-a com a capa ele ser essa a vontade 
da nação), mas.aincla mesmo aclmittindo-a por verdadeira, não se segue de tal prin
cipio que quem tem poder para fazer uma cousa, o tenha tambem para a fazer, 
calcando aos pés todas as regras da justiça e os i1nmutaveis princípios de direito 
natural, que vedam condemnar alguem sem ser onvíclo. Como combinarão estes 
homens, que trazem sempre a D eus na bôca, o exemplo e ·preceito que se lê no 
Genesis> capitulo IV, quando Deus, querendo condemnar Aclão, disse : rcAclam ~tbi 
es : qitCtTe hoc f ecisti ~ >> Como sal varão ellcs os t extos seg-uintes das suas adoradas 
decretaes? Nec nos cont1·a incmclitctm pa1'tem possmnns aliqtticl clefini?·e elo capi
tulo I ele Cans . possession. et JJ?'Of.J?'Íetctt ., e o outro: Non citcdttm legitime jtwis ccwet 
effectu da clementina Pasto?·alis, § cmte1·wn de ?'e ju.clicata ~ Como defenderão elles 
o senhor papa, por ter n'aquella clementina Pastoralis) pelo defeito de legitima 
citação) annnllado a sentença que o imperador Henrique t inha dado contra Ro
berto, r ei el e Sicília, sobre o caso referido no mesmo texto? Basta. 

A segunda rasão. ele notoriedade 1~ublica é cont?·aproclttcentem, porque o que 
era publico e notorJO, em todo o remo e em t oda a Europa, era ser o senhor 
D . Pedro IV o leg-itimo successor elo senhor- D. João VI, achar-se de posse do 
reino, ter sido reconhecido tal por seu augusto pae, pela regencia elo r eino, por 



287 

todos os tribuna os cl' elle, pela nação inteira, pelas côrtes estrangeiras, e até pelo 
~esmo senhor infante, qne as~im o escreveu c~e seu proprio punho e o jttrou ma~s 

e ttma vez. O que era noton o em todo o remo e em toda a Europa era a ale1-
~sa usm-pação que elo reino se lhe queria fazer. Portanto, ainda quando aquella 

egal assembléa, a que· se chamou côrtcs, tivesse auctoriclade para decidir esta 
questão, nunca o podia faz er validamente sem audiencia do senhor D. P edro IV. 

A vista do exposto, se os chamados tres estados elo reino foram convocados 
por qne_m nfio tinha auctoridacle para o fazer i se não eTa aqnelle já o modo ele 
coustttLnr a Tepresentação nacional; se apesar do terror que se havia incutido em 
todo o reino, c ela mais horroros~ das perseguições que se havia declarado contra 
08 que não eram cumplices na rebellião, ainda se foi subornar a eleiçao elos pro
~uraclllres por tão visivcis e escandalosos meios i se assim mesmo não se ajnnta
~am os ele muitas cidades e villas que tinham assento em côrtes; se mesmo alguns 
. 08 nomeados não vi eram, e foram ass ignaelos seus nomes no assento por procu
~aelores substabcl eci c~os ; se assistiram outros sem proc1.uaçâo; se uma grande parte 
? clero e nobreza faltou tarnbem ao mesmo acto de côrtes; se não houve n'ellas 

dtscussão alguma, apesar ela transcendencia ela materia; e ultimamente, se nem 
ao menos p1·o jo1·nw se nomeou uma pessoa que advogasse e defendesse os direi
tos do senhor D. P edro IV, sobre os quaes se ía proferir uma sentença, corre de 
plau? que este acto~ pelas ci.rcumstancias que o precederam c acompanharam, foi 
prat1 caclo com nullidades tão insanaveis, que não era possível produzir elle effeito 
algum válido c menos legitimar a acclamação do senhor D. lVIiguel em rei ele Por
tngal, e por isso jnlgâmos dever terminar aqui a primeira parte cl'esta dissertação. 

PARTE SEGUNDA 
CffiCUMSTANCIAS INTRINSEC~S . DOUTR INA DO ASSENTO 

Todos os escriptores portuguezes de 1700 em diante, e com elles todas as 
lncmori.as j uriclicas impressas por ordem elo governo portuguez, tê em sustentado 
qtl~ o poder e auctoridade elos nossos reis lhes proveiu do titulo ele dote e ele con
Cf!.Hsta . São factos innegaveis, cl.izem elles : 

<<_q,uc el-rei D . Fernando o Grande, ele L eão e Castella, foi o primeiro que 
depo1s. ela destruição ele H espanha principiou a conquistar. aos momos que occupa
vam esta parte de Portugal, toma.nclo-lhes as cidades e villas, que foi suj eitando 
ao seu reino ele Leão !. ; 

«_Que n' esta santa conquistct continuaram os r eis seus successores, de sorte que 
el-~·e 1 D. F ernando III e el-rei D. Affonso o Sa.bio, ele Castella, começaram a con
qutstar e a ganhar tambem aos mouros o reino do Algarve 2 ; 

. «Que n' estes termos . os reis ele Hespanha possuiam livres e independentes os 
chtos reinos e seus domínios 3 ; 

. << E que os ditos r einos, por serem conquistados em justa guerra contra os in
fieis, fi caram sendo p1·op1·ios elos r eferidos monarchas de Hespanha 1'». 

São factos de igual certeza c notoriedacle · 
<<Ql1e 0 dito rei ele Castella, .D. Fernando, na repartição que fez elos seus 

lstados entre seus filhos, deixou ao mais moço cl'elles, D. Garcia, a Galliza e os 
ogares que tinha ganhado em Portugal com o nome e titulo de reino; 

. ((Que por isso, quando este r eino ele Portugal se principiou a desmembrar do 
remo ele Leão, logo se deferiu por successão ; ' 

<<Que tornando a juntar-se em el-rei D. Affonso os r einos de Castella, Leão e 
~ortugal , fez Portugal condado livre e soberano, separando-o elo reino ele Leão o· 
c anelo-o em dote com D. Tareja, sua filha, ao conde D. Henrique, seu genro, para. 
elle e sei.1s successores 5 ; 

~ Gar1bay, livro rr , e livro xxxrv, capitulo rr. 
2 Clwonicas de· el-?·ei D. Affonso II e III de Port~tgal, capitulo vr e seguintes. 
3 Gloss, Pen. in cap . I:ladria11us II, clist. 63. Covar, Roxas e outros. 
~ Conforme a regra ela lei Nctlu?·alem, § ult., ff. de acqui?·. rerwn clorn., etc. Gru:ibay, li

Vro ~XX[v, capitulo 1v, pag. 773. João de Roxas, in Epitome success., capitulo Y. 

" Ch,.onica ele el-?·ei D. A.ffonso III, capitulo x. 



288 

((Que assim passou o dito condado soberano, por fallccimento e successão do 
mesmo concle D. Henrique, a seu filho D. Affonso Henriques 1 ; 

«Que r/esta certeza o reino de Portugal nem foi separaclo do ele Leão, por o1'
clem dos povos, nem o primeiro conde foi por· elles ele,ito, mas antes o possuiu pelo 
titulo ela referida doação, que el-rei seu sogro lhe fez por causa cl~ dote, ficando 
por isso o mesmo condado proprio para elle e para os seus successores 2 ; nem o 
dito príncipe D. Affonso Henriqnes foi eleito pelos povos ele Portugal, mas que 
n' elles succecleu a seu pae ; 

aQue o dito príncipe D. Affonso Henriques, na vcspera ela celebrada batalha 
elo Campo ele Ourique, foi proclamado rei pelo exercito e povo que estava pre
sente 3 ; 

«Que, porém, aquelle povo c aquelle exercito lhe não deu, nem podia dar, ou 
o estado ou O' governo, ou a suprema jnrisclicção que o referido príncipe j:t tinha 
a esse tempo encorporaclos na sua real pessoa pelos títulos ele dote e logo ele con
quista, ficando sómente ,a denominação ele rei subrogada no lagar da outra ante· 
cedente ele conde, e por isso o reino, emqnanto á substancia ou successão com a 
mesma natureza que tinha o condado, pela vulg·arissima regra elas subrogações '•.; 

((Que o dito rei D. Affonso o Sabia, ele Castella, fez doação ::'L rainha D. Brl
tes, sua filha, e a el-rei de Portugal, D. Affonso, seu genro, elos log·ares que tinha 
ganhado aos mouros no r eino · elo Algarve, para elle e seus descendentes 5 ; 

«E que n'esta certeza era tambem claro e manifesto que o dito reino elo Al
garve, nem foi: desmembrado elo ele Castella por o1·dem ou eleição dos povos, nem, 
sendo claclo por pura doação, em que se declarOl.l ficaria para os senhores doados 
e . seus descendentes, por via ele successão, podia t er n'elle alguma ingerencia a 
eleição elos povos. . 

aSão factos ele certeza igualmente notaria (ainda elles contümam), que o clrto 
senhor conde D. Henrique, e os senhores reis que cl'elle descenderam, foram prose
guindo e completando as sobreditas conquistas ele Portugal e Algarve; isto é, os 
senhores r eis D. Affonso Henriques, D. Sancho I, D. Affonso II e D. Affonso III 6 ; 

«Que por isso competiu sempre aos ditos senhores reis cl'estes r einos sobre o 
antecedente titu}o ela doação o mesmo direito ele conquista, que antes haviam tido 
sómente os monarchas ele Hespanha 7; 

<<E que n'estes termos os r einos ele Portugal e Algarves, por haverem sido doa
elos pela corôa de Leão e ganhados em guerra j Llsta, ficaram proprios elos· ditos 
senhores reis clonatarios e conquistadores, para se devolverem por via ele. succes· 
são,- sem mais sujeições otb partilhas) aos seus regias descendentes ou parentes 
mais proximos aos ultimas possuidores, no caso em que estes não dispozessem ou
tra co usa 8. >> 

Cont.ra taes doações e co~quistas, como títulos babeis para conferirem o poder 
real, têem-se levantaclo os publicistas ele todos os tempos, querendo que esta an
ctoriclacle e poder só venha dos povos e elo pacto social por elles celebrado coro 
os primeiros que os governaram, 

O cardeal ele Bentivoglio, cliZ"em elles, • esse colosso Hlt?·amontrtno_. amigo e 
apoio natural elo poder absoluto c arbitraria 91 não pôde deixar ele escrever e con-

r Na sua Chrunica, capitulo v. Garibay, capitulo vm. 
2 Na sua dita Chronica, capitulo r. Pala, de}ust . et.fw·. et 1·etin. 1·e.qni. 
3 Dita Chronicg, capitulo xvr. Garibay, livro XXXIV. Monanhia lusitana de -Branclão, parte rrr, 

livro 1, capitulo nr. - , 
1 Arg'lllm. text. in legi si et!m, 16, § ult., ff. si IJ!!Ís cautivn. 
" C!n·onica de el-1·ei D. A.(jonso III, capitulo x. 
6 Chronicas dos ditos monarchas. 
7 Ferret, de justo et injusto bello, etc. 
s Tcxt. in Ieg. Nattwalem, § ult. supra citat.; o:;:denação do reino ele Portugal, livro n, ti· 

tulo xx;xv, § 8.0 1 e titulo xcvr, in pxincip. · 
9 E tão notavel como verdadeira a deseripção ·que faz o propheta Samuel do poder abs~

luto e arbitrar i o. Nós a damos aqui a nossos leitores traduzida da bíblia: "Aqui tendes o di
reito do rei, que ha de governar sobre vós: ell e vos tomará os vossos filhos e os estabeleceJ;<Í 
para o serviço do~ seus carros i. elle, os estabelecm:á tambem por chefes elos s~us milheiros, pol' 
chefes das ~uas cmcoentenas (Isto c, por gabellarr~s ou exactoJ_·es elos seus tnbutos), para cul· 
tivarcm aH suas terras, para trabaJharcm nas colhe itas d'ellas, para lhe fazerem os instnunen· 
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fe~sar o seguinte : <<No princtp!O todos os reis foram em Ycrdacle cl1 cfes ele rcpu
b~tcas. c não reis ele r einos . F1w01w ve?·amente tutti ~ ?"e ela p1·incipio capi, e nun 
re; cl.t ?'epubliche, e non cli ?'e,qni >> . Eis logo provaclo, pela coufissl:to mesma dos ab" 
solnhstas, que ninguem nasceu com direito natural e primitivo ele governar, como 
estabelceeu o grande publicista Burlamaqui. Se ninguem nasceu com direito na
tural e. primitivo ele governar, foi logo n ecessario aclquiril-o ; mas esta adquisição 
que or1g·em teve ? As palavras ele um Deus ou o facto dos hom ens ? D eixemos os 
hvros clivinos para não vermos os auatbemas que elles fulminam aos reis absolu
tos e arbitmrios . Ninguem hoj e qne tenha senso commum vae procurar a origem 
da realeza aos cnygmas da política sagrada. As leis funclamenta es de todas as 
lllon~rchias conhecidas e actuaes repugnam a esta origem diYina, a não ser em 
sentt~o mystico e no sentid o lato ele que nacla se faz sem a vontade de Deus. Se 
;s lei~ di~inas nã? ~~ram, pois, as que constituíram a 1:eal~z~ (continumn os de-
eus~I es cl esta oprmao), foram as leis hnmauas que a mstrtmram como govcmo 

que Julgaram melhor, e então a r ealeza é um poder delegado e derivado ele outro 
poder ~aior , que é o dos povos ; e é necessario que seja assim, porque, a ser o 
coutrano, é tambcm necessario dizer que um ponto é maior do que uma linha, e 
que a nniclacle é mais elo que o numero . 

l 
Assim.ilhar a realeza ~t propriedade, legitimai-a, como ella, pela p1·esc1·ipção, é 

c esconhecer a essencia da verdadeira realeza. Nenhuma similhnnca ha entre ellas. 
A. realeza é toda 'Íntellectual e a propriedade to ela rnate1·ial. Na ' propriedade é a 
)?s~e que dá o clireito, na realeza é o direito que dá a posse ; porque sendo este 
c ll'eltü privativo elo mais dign o, é evidente que a leg-itimidade existe antes da 
posse. A realeza foi ao prinô pio electiva, e por isso devia merecer-se antes ele 
se o~ter. Alem d'isto a p ropr iedade, pela sua natureza, ele mate1·ial, esM ele tal 
~an:u·a aclherente ao proprietario, que não pó de separar -se d' elle ; mas a adhe
Iencw, elo monarcha ao throno não é tão forte que se não possa separar o homem 
~o po.cler, e ha muito tempo que a sabedoria politica decicliu que a pessoa do rei 
~lchstmcta c~o . seu :poder . Est pe1·sona impe1'Ctto1·is ab únpe?'io distincta, ut illa su-

ata, hoc mlulo mmus cltwet. · 
Quanto ao dii·eito de conquista (concluem elles) , o pudor do seculo prohibe 

~ar ~ste nome ás t~stwpações e á violencia . A sua cabal resposta está na sentença 
e ÜICero, De 1·epublica : ccSi P1·incipes justitiam sequi velint, ac suwn wiqtte ?'esli

tue,.e, quocl vi et a?'1nÍs occt~paverunt, acl casas et egeslatem 1'eve1·sw··i suntJ>. 
d Não interpomos nossa humilde opinião sobre este obj ecto, porque, para o caso 
e que tratâmos, é-nos indifferente que nossos leitores sigam e abracem uma ou 

outra, . pois que todos hão ele confessar que as leis que se dizem feitas em La
Inego pelo senhor D. Affonso H enriques e os seus tres estados elo r eino foram re· 
;onhec.iclas de certa epocha em diante 1 como leis fnndam entaes da monarchia, até 
'~ F>nbltcação e acceitação da carta constitucional de 29 ele abril de 1826. 

As côrtes de L amego, pois, regulando a successão elo r eÍJ:\O, dizem : « P ate?' si 

los de 1:5·uerra c arnezes de. sua cavall aria; cllc vos tomará as vossas filhas para lhe servirem 
.,/ hperfumarloras, de coz inheiras e de padeiras ; elle vos tomará os vossos campos, as vossas 
c 111 · as c os V"Qssos bons olivaes, e os dará aos seus CI'eados; elle tirará os dízimos elos vossos 
v arrqJos c das vinhas, e os dará aos seus ministros e CI'eados; elle vos tomará os vossos escra-

os, as vossas m·cadas, e os melhores dos vossos mancebos c dos vossos jumentos, e os empre•
~:rá onde lhe for neccssari.o i elle dizimará os vossos r.ebanhos i em uma palavra, vós sereis os 
et us esc?·avos, e vós clamareis depois n'esse tempo contra o r ei que houvereis pedido ; mas o 
er~o Deus não vos r esponderá nuucu,. E ainc1a huyerá quem ame o absolutismo ? 

em t O proprio Brandão, que foi sem contradicção o primeiro cscriptor portuguez que fallou 
Yl· aes côrtes, explica-se pelos termos seguintes a respei to da exist cnci.a d'Pstas côrtes no li lad x, ,capitul? xru da sua 111[onw·~hict ,Z~bsitll;nct : nD~v~closo estive se pOJ;ia n'este logar o tras-

0 d estas. cortes, porque como nao v1 esc1'1ptw·a Ol'~gma l d'ellas, e contem algumas cousas em 
tue se póde reparal·, nem eu t inha d'ellas a cel'tczct necessaria, nem a podia dar aos leitores. 

_as com dizer que não vi mais do que o treslado em um caderno que me veiu á mão, e com
a~e~eude outnts causas do cartorio el e Alcobaça, c parecer a algumas pessoas ele bom juizo que 
e. Vi a publical-as debaixo cl'esta duvida, satisfaço á minha obrigação, , Capitulo x 1v: nNão t em 
s~a cfe1~ subscripção este papel, mas com se fazer n'elle menção elos bispos de Yizeu e La1~ego, 

. eVtam celebrar as côrtes de que n'ell e se trata, depois do unno de 1143 ou no fim d cll e ; 
P?ls até este tempo me consta de escripturus authenticas, que não houve bispos pn.rt icul n.res 
11 

aqucllas cidades, n.s quacs ost:lVam sujcitrts aos bispos de Coimbra •'· ' 
l9 
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lwb·ue1·ít ?'egnttmJ ctt1n j~te1·it 11WJ'lttusJ fiz.ius habeat. Por morte do pae hcrdcrá o filho 
o reino>>. Isto mesmo é o que acl instm· da successão do reino .se determinou 
tambem pelas leis portnguczas a respeito do~; bens da corôa e dos morgados nas 
ordenações elo reino, livro rr, titulo LXV, §§ 3.0 e 4 .0

1 livro c, confirmados n'esta 
parte pela lei de 3 de agosto de 1770. 

Ordenações, livro n, titulo xxxv, § 3. 0 : « Ontrosim determinou que as terras 
da corôa do reino não fossem partidas entre os herdeiros, nem em alguma ma
neira alheiaclas i mas andassem sempre inteiras em o filho maioTJ val'ão legitimo 
cl' aquelle que se :finasse e as ditas terras tivesse)). 

Ordenações, livro IV1 titulo c: «Por tirarmos as clnviclas que se movem em al
guns casos sobre a successão dos morgados, orclenâmos que na successão cl'elles 
e dos bens vinculados, posto que o filho mais velho mOJ'1'a em viela de seu rpae ou 
do possuidor do morgãdo, se o tal filho mais velho deixar filho, o1t neto, ou des
cendentes legítimos, estes taes descendentes por sua ordem se p1·eje?·ú·ão ao filho se
gwulo» . · . 

Esta ordem ele successão pelo direito do sangue, formalisacla pela referida le1 
fundamental das côrtes de Lamego e pelo constantB costume do reino, attestaclo 
n' aquellas ordenações, veiu a constituir o direito publico cl' elle 1 i e então, não ha
vendo mna só pessoa que duvide ser o senhor D. Peclt·o IV filho varão maior do 
senhor D. João VI, ultimo possuidor do reino, como se pócle duvidar que é elle 
tambem o legitimo rei de Portugal chamado á snccessão pelas leis fnndamcntaes 
ela monarchia? 

Tanto não ha duvida em ser o senhor D. Pedro IV o legitimo successor elo 
reino, e o rei natural de Portugal, que foi logo n'essa qualidade r econhecido por 
seu pae o senhor D. João VI, e depois da sua morte, pela regencia elo r eino, pe
los trib1maes d'elle, pela nação inteira, por todas as côrtes ela Emopa1 e até pelo 
mesmo senhor infante, que hoje lhe usurpa a corôa. Nós vamos apresentar as pro-
vas d'estes reconhecimentos . · 

O senhor D. J oão VI reconheceu em sua viela ao senhor D. Pedro IV por seu 
legitimo successor ao reino de Portugal: 

1.0 Na carta patente de 13 de maio de 18251 entregue a lorcl Stuart1 quando 
elle foi para o Rio de Janeiro . N'esta carta patente sua magestade fidelíssima, não 
só r econhece desde logo a separação e inclependeneia elo Brazil, mas r egula a 
fórma ele successão ele ambos os reinos, e mui expressamente declara o senhol' 
D . Peeh·o IV po1· seu legitimo successor no reino e corôa ele Portugal. Esta carta 
patente, a que sua magestacle se refere na que. abaixo transcrevemos, vae a ser 
publicada competentemente por tun representante elo senhor D. Pedro IV, e se ella 
? for antes d'esta dissertação saír ela imprensa, daremos a sua integra no fim d'ella. 

2. 0
- Na carta de lei, constituição geral e eelito perpetuo de 15 de novembro 

de 1825, nas palavras «houve por bem ceder e transmittir em meu sobre todos 
mtúto amado e prezado filho D. Pedro de Alcantru.·a, herdeiro e successor d'estes 
r einos 2 1) 1 etc. • . 

3.0 Nas instrucções particulares que de ordem de sua magestacle f~ram clnclas 
em data ele 19 de novembro de 1825 ·pelo conele ele Porto Santo, então ministro 
dos negocias estrangeiros em Lisboa, ao marqtíez ele Palmella, embaixador em 
Londres, para solicitar el' esta côrte o reconhecimento elo senhor D. Pedro IV, 
como legitimo rei de Portugal e successor elo senhor D. João VI, não obstante o 
trataelo de indepenclencia e separação elo Brazil ele 29 cle .agosto ele 1825, o que 
obrigou aquelle embaixador a escrever a 'mr. Uanning a nota ele 7 ele dezembro 
de 1825, do teor segtúnte: 

«Ü abaixo assignado, embaixador extraordinarío e ministro plenipotenciarío 
ele sua magestacle ficlelissima, tenclo ticlo a homa de se dirigir officialmente a. 
s. ex. a mr. Canning, principal secretario de estado dos nego cios estrangeiros ele sua 
magestacle britannica, a fim de reclamar em nome ele seu augusto ·amo a garantia 

1 Esta mesma é a ordem ele successão estabelecida em todos os reinos heretlitarios ela Ell· 
ropa. Veja-se em Inglaterra a carta magna, em França a lei salica, c'm Allemauha n. bulia de 
oiro, e em Dinamarca a lei regia, etc. 

2 (Vide tomo r, pag. 912.) 
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de sna magestacle Lritannica para a execução elo tt•ataclo e convenção assig'lutda 
llo Rio de Janeiro em 29 d.c agosto ultimo, tem agora de submetter a · s. ex. :• ou
tra reclamação, a qual sua magestadc fi.delissima considera ele grande importm1cia, 
e a qual, bem como a primeira, tem origem nos ajustes feitos no Rio de Janeiro 
sob a.mediação amigavel de sna magestade britanuie.a . 

. «E iuquestionavel que o silencio obse1•vaclo no .tratado de 29 de ag•osto; ares
p~tt? da successão á codb. de Portugal, não póde de modb algum prejudicar o 
direito que sua l11agestade o imperador do Brazjl eletiva c1o seu nascimenio á he· 
~·ança de seu ~ugusto • pae; mas é igualmente claro que pela distancia em que o 
unpe~·~dor · D . P edro se acha de PortJLga1, o período da sua accessão ao throno 
poclena ser um período de difficuldades e agitações para a nação portugueza, as 
quaes a paternal provideneia de sua magestade gostosablente havia querer afastar 
á custa de quacsquer sacrifícios. . · 

((O abai~o assignaclo se abstem de í:nebciol1ai· ao illustraclo ministro de sua m~t
gestaele britannica, algumas das consider ações de estado, que, na sua nianeira ele 
contemplar este assumpto, internamente ligam o interesse ele Inglaterra com a 
conservação das clttas corôas de Portugal e Brazil, na mes1lla linha da real casa 
de Bragança; taes considernçõcs sã.o tão obvias, que não é preciso aqui 1'epetil-as, 
l11as seja-lhe pe1•mitticlo advertir a s. ex.a ror . Üan11ing-, que~ alem dos motivos 
suggel'idos por interesses políticos, ha outros identificados com a boa fl!l e com o 
P?nto de honra, os quaes o gabinete de Londres não peide certamente pm·cler ele 
VIsta quando se faz necessai'io dar o ultimo passo indispensavel para o compl:e· 
lhento de uma negociação, concll1ida conforme os seus desejos e debaixo elos seus 
auspícios, e a qt1al, seiu este 11ecessario passo, longe de concluzü· ao proposto fim 
de. restabelecer a paz entre as duas parte~ da atltiga monarchia p01~tugueza, seria 
(~encar a intençff.o elo venerave1 soberano que se pi·cstou aos conselhos do seu a.n
~go e poderoso allia~o, etn_ estacl~ de. perplexid~de , e. ame~ç.:'tria Portugal; depois 
( a sua morte, com chssensoes, CUJO resultado nao sena facil prever . 

~Do que o abaixo assignado tem exposto, s. ex . a mr. Cannirig terá já sem 
duvida entendido que o objecto da presente nota é exigir form::tlfuei:tte em ~ome 
d.? sua magestacle fidelíssima que a Inglaterra haja ele garantir a successão á CO· 

roa ele Portngal na pessoa c1e seu filho e legitimo herdeiro o imj:iei·aclor D. Pech:o . 
«Ü abaix o assignaclo, no desempenho das ordens que recebeu para este :fim 

de seu augusto amo, aproveita a nova opportunidade que se lHe ofterece para l;ei
t;rar a s. cx:.a a segurança ela sua alta consideração. = Jlif.a?'qMez de Palmella. = 
C:~. s. ex.n. mr. Canning-.» 

. 4.0 No decreto ele 6 de ·março de 1826 1, rio qnn.l, nomearic1o üma 1'egencia Íli· 
ter•na para o r eino ele Portugal, acrescentou : «emquanto os pol'tuguezes não' obti
verem posteTior d c;Jt erminação elo rnetL legitimo successo7'» ~ o qual não podia ser 
outro, segundo o declarado nas citadas. cai•tas de lei ele 13 ele màid e ele 14 ele 
novembro ele 1825, c nas instrucções dadas aci marquez ele Palmella, senão o SC· 

nhor D. P edro IV, já designado tal. • . . 
. A r egencia do reino reconheceu igualmente o senhor· D. Pech'o IV por legi-
t~mo rei ele Portugal: . 

1 
1. 0 ~a circular ele 20 ele nÍ~1:po ele 18~6 2, pela qual se manclar"am passai· to

c os os drplomas, ordens e prov1soes dos tnbunaes . em sen real nome . 
. 2.o. Na deputação que em 'nome do reino mandoU: a mesma reg€meia a com

~rnne.ntar sua magestade o senhor D . Pedro IV e a fa:6er-lhe preito e homenagem 
0 remo. Esta deputação, que ?ra composta do ai·cebispo de Lacec1emonia , do clu-. 

çue de Lafoes e elo bacharel Francisco E leuterío ele Faria e Mello, dirjg in a sua 
nagestacle a seguinte falla3,. . 
t 3. 0 Em todos os actos ela sua publica achnini.stra.çEto e governo1 todos ellel:l' fei · 

0 3 em uome elo senhor D. P edro IV . 
. . 4. 0 No facto c1e mandar cnnlmr, e effectivarn:ente seT cunhaclà; a .moeda elo 

1e1no em seu real nome, e ser assim accei.tacla por toda a naç"!iü". 
1 (É o transcripto no tomo u, pag. 10.} · 
2 (Está no tomo H, pag. 18.) 
3 (Alguns excerptos elo discurso que n.presentúm.os na integra a pag. 7G do tomo rr.) 
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Os tribunacs elo reino r econheceram o smllwr D. Pedro IV, como l'ei de PM
tugal, expedindo toclo5 os n1varás, ordens, provi~ões e scnten~as ~m seu roa~ _nom e, 
e isto mesmo :fizm·am tambcm todas as auctondacles ecclcsiastiCas 1 c mllttarcs, 
que, ou exercitamm jurisdicção, ou tiveram algum governo em Portugal depois da 
morte do senhor D. João VI. 

A nação portugueza ela mesma fónna reconheceu o senhor D. Pedro IV por 
seu legitimo rei; nílo só obedecendo desde logo liv1·e e espontaneamente ao governo 
installado em seu r eal nome, mas dando depois uma decisiva prova da boa von
tade com que o fazia nas festas e regosijos publicas com ªlue celebrou o dom da 
carta constitucional que o senhor D. P edro lhe havia outorgado, e até concorrendo 
por sua livre v ontade e sem a menor coacção a votar nas eleições de deputadas 
para a r espectiva cama1·a, facto que, não só importa um reconhecimento completo 
da soberania do senhor D. P edro IV, que havia mandado fazer essas eleições, 
mas uma formal acceitação ela nova lei fnnclamental ela monarchia já jurada, emn 
extincção, aboliçã9 e revogação cl'essas côrtes ele L amego, que até ali tinham :re
gidoJ fundadas em mera tradição. 

Foi tambem l'econhecido o senhor D. Pedro IV legitimo r ei de P <!rtugal por 
todas as côrtes estrangeiras, não só pelas notas o:fficiaes q ne dirigiram ao ministro 
elos negocias estrangeiros em Portugal, em 1·esposta {Ls em que se lhes pm·ticipon 
a successão do senhor D. P edro IV no goveTno el'aque1les 1·ejnos, mas pelas no
vas creclenciaes com que fizeram acreditar os seus ministros junto ao governo Í'D.
stallado em Portugal em nome do mesmo augusto senhor, e ultimam ente pelo fa
cto de mandarem retirar ele Lisboa os seus ministros e encarregados ele negocias 
logo que pela aleivosa nslU'pação do senhor D. Miguel deixou ele governar n'aquelle 
reino o senhor D. P edro IV. 

Da parte elo senhor infante D. Miguel não podem ser mais livres 1 mais con
stantes, mais repetidos e mais expressos os actos ele reconhe.cimento elo senh01· 
:0. Pedro IV por seu legitimo rei; sobe1·ano e senh01· natm·al. Nós vamos fazer ,n 
enurp.eração dos principaes . 

E o primeiro a ca1·ta ele 6 de abril ele 1826, referida na ele 12 de maio do 
mesmo an:ri.o, cujo original se conserv.a na côrte çlo Rio de Janeiro, na qual o se
nhor infante D. Miguel, não só expressamente 1·econhece a seu augusto irmão o 
senhor D. Pedro IV por seu le,c;itirno soberano e q•ei de Portugal, mas lhe faz as 
maíqres protestações ele obediencia e acatamento· 

E o segundo a carta ele 12 ele maio de 1826, na qual sua alteza diz o se
guinte2. 

E o terceiro o juramento pu1·o e simples ela carta constitucional outorgada ao 
r eino ele Portugal por seu augusto irmão o senhor D. P eclro IV, prestado em 4 de 
outubro ele 1826 nas mãos elo barão ele Villa Secca, mini stro ele Portugal na côrte 
ele Vi enna, escripto todo elo proprio punho elo senhor infante e por ellt~ remetticlo 
clirectainente a seu aug·usto irnião, como assevera o barão de Villa Secca no seu 
o:fficio ele 6 ele outubro de 1826, transcripto no Appenclice ao P acl1·e Amcwo do mez 
de abril e maio ele 1827 2. . 

É o quarto os esponsaes que o senhor infante D. Miguel celebro'u em Vienna 
com a rainha ·fidelíssima ele Portugal e elos Algarves, a senhora D . Maria li, aos 
29 ele outubro de 1826, nos quaes se encontram repetidos actos de r econheci
mento ela soberania do senhor D. Pedro IV e de sua augusta :filha. Elles ·clizero 
assim 2. 

É o quinto as conferencias ele Vienna anteriores á sua partida para Portugal, 
com os ministros de Austria, Inglaterra, França, Braz;il e Portugal, em cujos pro
tocollos o senhor infante D. Miguel prometteu e assignou nma peTfeita obecliencia 
{ts ordens de seu augusto irmão, como legitimo rei de Portugal, nos dias 18, 20 
e 23 cl'e outubro ele 1827 .. 

1 Não houve uma só em Portugal., comprehendiclas as das ordens l'Cligiosas, que não juras~e 
obedecer ao senhor D .. Pedro IV e que effectivamcnte lh e não obedecesse. Como se absolverão 
ell as agora cl'este juramento? Úomo illuclirão esta obediencia? . 

2 (Os tres documentos a que se refere o dr. AntoJ;tÍO da Silva Lopes Rocha foram jA p uLh
cados no tomo u, png. 31, 249 c 370.) 
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É o sexto a carta cscripta aos dignos pares do remo aos 25 de fevereiro de 
H32~ . .Sua alteza se explica n'elb pelos termos seguintes f. 
. E o se'timo a carta de 19 de outubro de 1827 a sua augusta irmã a senhora 
IU~anta D. Izabel :&faria, na qual sua alteza o senhor infante D. Miguel diz o se
gnulte :1. 

Dlti~1amente1 por não gastar mais tempo sobre ohjecto já tão demonstrado e 
lo~v:nciclo, o senhor infa,nte D. Miguel ainda mais uma vee; reconheceu por seu 
egihmo soberano ao senhor D. Pedro IV, quando perante toda a nação, repre

sentada pelos dignos pares do reino e os senhores deputados ela nação portugueza, 
e perante todos os ministros das côrtcs estrangeiras, solemnemente disse, pondo 
a mão direita sobre os Santos Evangelhos 2. 

Parece incrivel que, depois de tantos c tão solemnes juramentos, e de tantas 
romessas, tão livre e espontaneamente feitas, um'a grancle pa.rte elas quaes até o 
ora1u sem ningnem lh'as exigir nem pedir, o senhor infante D. lVIignel trahissc 

todos e. todas, e poucos dias depois se levantasse com o reino e se fizess · accla
lllar . rei, empregando a esse fim . os mais baixos e torpes meios ele que ·aincla se 
se~·Vlu usurpador algum; mas a Europa o está vendo, e com ella esses mes~nos 
l'eJ.s a quem elle illucliu e esc.o'Lrneceu nas reiteradas promessas que lhes fez de obe
decer a seu irmão, e de respeitar as instituições que e1le havia outorgado á nação 
portugueza. 
, De reconhecimentos tão solemnes como os que ficam apontados, e de obedien

C'Ia tão espontanea ao senhor D. Pech·o IV, como rei de Portugal de todas as clas
ses da nação portugueza, sem excepção de ~tma s6) era consequencia natural a 
posse do senhor D . Pech·o IV em todos os exercícios da soberania de Portugal, 
c o mesmo aug-usto senhor effectivamente a teve desde a morte de seu augusto pae, 
at~ ~ue 'ultimamente lhe foi usurpada pela mais aleivosa das traições e pela mais 
~~·1mmosa rebellião; de maneira que nem este mesmo titttlo ele ZJOI5se, a que os ju
ltsconsultos ele todos os paizes 'unem tão vantajosos direitos, veiu a faltar-lhe para 
elle ser considerado legitimo rei de Portugal. 

Estamos naturalmente chegados áquella parte ela nossa analyse, que é desti
nada a confutar os argumentos que contra a legitimidade elo senhor D. Pedro IV 
~e a.Ue~am no monstruoso assento feito pelas que se dizem côrtes ele Lisboa, aos 

1 de JUlho ele 1828; seguil-o-hemos passo a passo n'esta refutação 3• 

Os primeiros dois paragraphos do assento são destinados a dar-nos a rasão 
por)que, havendo-se feito tres autos differentes e especiaes de cada braço, não fo
~am assim publicaclos, ~ apparece_ um só ele ~oclo~ _elles. Esta rasão, diz o assent~, 

«porque pareceu assrm convemente, e ass1m fo1 decretado pelo senhor D . lVIr
fneh · Nada temos com isto; mas a pa?·ticulcwiclade cl'estas duas rasões dá-nos 
. em a entender que os taes autos especiaes eram redigidos de maneira que se 
JUlgaram incapazes de ver a luz do dia e de cobrír a enormidade da, usurpação, 
e que por isso é que foram reprovados e mandados fazer outros . E nota_v~l à 
~emceremonia com que por e·sta maneira foram tratados homen~ que se drz1am 
Iepr~sentantes ele uma nação que se ((achavam gravemente determmados a manter 
a le1 fundamental da nação, a sua dignidade, e a fazer uma cousa que viesse a 
ser a voz unica da nação inteira>>. Não foi, porém, esta redacção objecto de tão 
pouca monta, que não lhe levasse clezesete dias, que tantos decorrem de 23 de ju
Dh~ a 11 ele julho, tão mal arranjada e tão emmaranhada ía a primeira papelada! 

erx:emos isto. 
O uasseuto começa por estabelecer as seguintes proposições : 
1. Que o senhor D . Pedro IV é estrangeiro. 
2.a Que, pelo menos, o ficou sendo de 15 de novembro ele 1825 em diante, 

em Ct"0o dia acceitou independente a corôa elo imperio elo Brazil. 
tr 3. a_ Que as côrtcs de Lamego excluem da succes~ão do _r~il;w os princi~e~. es

angetros, e aquelles que, sendo naturaes, se acham rmpossrbrhtaclos de resrdn no 

c 90
1 (As citadas cartas dos filhos de el-rei D. João VI acham-se insertas na integTa a pag. 426 
~elo tomo ni d'csta obra.) 
3 (V~d e tomo 1v, J?ag. 2G3.). . . · 

(TllLnscrcvc o t1tnlo do d1ploma c os §§ 1.0 c 2." ; vtclc tomo rv, pag. 789.) 
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reino, o que se prov:J,: 1. 0 1 pela petição d~s povos nas côrtes de .T1omar a e~-rei 
Filippc de Castclla, c res1Josta cl'cste soberano; 2. 01 pelo acontecido com a ramba. 
D . Bcatri"; 3 .0

1 porque o ter sido rei ele Portugal o senhor D. Affonso III, cond.e 
sobcr::mo de Bolonha, e como tal, segundo elles, estrangeiro, veiu n~(o dos direi
tos de success~Lo, mas ela nomeação do papa e da eleição dos }JOvos; 4. 0

1 pela con
veniencia do reino em sm: governado por quem resida no mesmo reino . 

4 . a proposição, :finalmente. Que sendo o senhor D. Pedro IV estrangeiro, pelo 
menos de ló de novembro ele 1825 em diante, não podia transrnittir a seus :filhos 
direitos que só podia adquirir pela morte elo senhor D. ·João VI em 6 ele março 
do seguinte anno. A tudo isto pertencem os§§ 3 .0 até 12.0 d'aqnelle assento . Nós 
os vamos copiar, para se ver que ainda que nos foi penoso reduzir a m·clem o 
contm.í.Llo n'elles, não deixámos ele fazer commemoração ele circumstancia alguma 
que n'elles se achasse 1• · 

Analysaremos e refutaremos cada uma elas proposições conteúclas n'estes pa
ragraphos. 

Proposição primeira 

b senhor D. Pedro IV é csk:tngci>'O 

Refutação 

A qualidade de natural elo reino ou ele estrangeiro não ficou po.r decidir no 
nosso clir eito publico portugnez1 como o desembargador Accursio inculcou no seu 
discurso. Nas ordenações actuaes nós temos um titulo que se inscreve assim: 
«Das pessoas que elevem ser havidas por naturaes cl'estes reinos»: é o titulo J~v elo 
livro n elas ordenações :filippinas, pelas quaes se governa Portugal. Blle cliz assim : 
. <<Para que cessem as duvidas g_ue podem succeeler sobre quaes pessoas devam 

ser havidas por naturaes d' estes reinos ele Portugal e senhorios cl' elles, para effeito 
ele gosanm dos p1·ivilegios, g1·aças~ mercês e z,ibm·dctcle8 concecliclas aos natu1·aes cZ' el
les, ordenâmos e manclttmos que as pessoas que nrio nascerem n'estes reinos e se
nhorios cl'elles, não sejam havidos por natm·acs cl'elles, posto que n'elles morem 
e residam e casem com mulheres naturaes d'elles, e n'elles vivam continuada
mente e tenham seu domicilio e bens. 

<(§ 1. 0 Item, não será h::wido por natural o nascido n'estes reinos ele pac es
trangeiro e mãe natural d'elles, salvo quando o pae estrangeiro tiver. seu domici
lio c bens no reino e n'elle viver clez annos contínuos, porque em tal caso os · 
:filhos que lhe nascerem no reino serão havidos por n:1turaes; mas o pae estran
geiro nunca poderá ser havido por natural, posto que no reino viva e tenl1a seu 
domicilio, por .qualquer tempo que s~ja, como :fica dito . E os nascidos no reino ele 
pae natural e mãe estrangeira, serão havidos por naturaes. 
· . ((§ 2. 0 E suoceclendo que alguns naturaes elo reino, sendo mandados por nós 
ou peios r eis nossos .successores, ou sendo occu1Jados em nosso serviço ou do mesmo 
reino, ou indo de caminho para o tal serviço hajam filhos fóra do reino, estes taes 
serão havidos por naturaes, como se no r eino nascessem. 

<<§ 3 . 0 Mas se alguns natnraes se saírem elo reino e senhorios cl'elle por sua 
vontade, e se forem mo1'ar a outra província ou qualqum· parte sós, ou com suas 
famílias, os filhos que lhes· nascerem fóra. do reino e senhol'ios d'elJe, não serão 
havidos por nafuraes, pois o pae se ausentou por sua vontade do reino em que 
nasceu e os filhos não nasceram n' elle. '' 

São, portanto, estrangeiros relativamente n. Portugal: 1.9, os que nasceram 
fora elos reinos e senhorios cl'elles, posto que n'elles morem e residam, casem, vi
vam continuadamente e tenham seu domicilio e bens; 2. 0

1 os que 11asceram no 
reino, mas de pae estrangeiro e ele mãe natural elo reino, salvo quando o. pae es
trangeiro tiver seu domicilio e bens no r eino por mais de dez annos . continuas i 
3 .0

, os que nascerem fóra do reino ele paes que, supposto fossem natm·aes elo re~
no, se ausentaram d'elle por sua vontade e foram viver em outro. Todos os mms 
que não são comprehenclídos em alguma cl'cstas tres classes, são pelo nosso direito 
Jmblico e preceito d'aquella lei havidos por naf:I.G?'ctes do 1·eino . E a qual d'estas 
.trcs classes pertencerá o senhor D . Pedro IV para ser havido por estrangeiro? 

1 (Srgucm os. §§ 3.0 a 12.0 ; vide tomo rv, pag. 789.) 
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Nlío á. primeira, porq uc clle nasceu em Portngal; não á segunda, porque é filho 
d~ pae portuguez, que sempre viveu nos reinos de Portugal e seus senhorios; c 
nao á terceira, porque nem é nascido fóra do r eino, nem ele pae que por sua von
tade (e mesmo sem ella) se ausentasse cl'elle. Logo é indubitavelmente portuguez 
e natLu·al do reino, e eis o primeiro erro de jurisprndencia e a primeira falsidade 
que apresenta o assento. 

Proposição segunda. 

O senhor D. Ped•·o IV fieou sendo estrangeiro, pelo menos, do dia 15 de noycmbl'O em dlanle 

Refutação 

Somos obrigados a confessar que, apesar ele termos visto a violencia com que 
os acczwsianos torcem os textos elas leis para as fazerem servir á sua criminosa 
rebel!~ito, não sabemos como elles concluem das palavras elas côrtes c1 Lamego, 
que citam: c< Não venha o reino a estrangeiros. Não queremos q\le o reino em 
tempo algum pa,sse a estrangeiros, que o senhor D . Pedro perdeu a cort\a de Por
tugal por se haver declarado imperador elo Brazil, que é um imperio independente 
ele Portugal !>. Estas palavras foram postas n'aquelle logar para darem a rasão por 
q~le se prohibia ás filhas do rei o casarem com estrangeiros; e nunca quizeram 
~Jzer senão que aqucllas côrtes não queriam que o reino passasse a pessoa que não 
f?sse nascida no 1·eino de pae natttral d'elle, mas não que fosse estrangeiro o prín
Cipe. natural do reino e filho ele pae portuguez, que ou habitasse em outra parte 
ou t}vesse acceitado outra corôa. 

. E isto tão verdade, que, mesmo aqtwlles ele nossos reis que viveram mais pro
}timos ao tempo em que começou a fatiar-se nas côrtes ele Lamego, nunca assim 
as entenderam, ant,as residiram fóra elo reino e acceitaram quantas corôas lhe vie
ram por herança. E notavel, e tira a este r espeito toda a duvida, a segtünte carta 
ele lei que vamos transcrever : 
l' «D . Manuel, pl)r gTaça ele Deus, rei ele Portugal e dos Algarves, cl'aquem e 
c alem mar em Africa, senhor ele Guiné . A quantos esta nossa carta virem, faze
Dos saber que, considerando nós, como a Nosso Senhor aprouve, que o príncipe 

· Miguel, meu sobre todos muito amado e prezado filho, ser herdeiro de Cas
tell.a e de Leão e ele Aragão e ele Granada e ele outros muitos senhorios, etc. E 
ass-tm como agom é hm·deú·o d' aquelles ?'e inos e d' estes nossos de Po1'tugal e dos Al
ga1·vesJ assim quando a Nosso S enho1· ap1'0iwm· de os hm·dm· todosJ se1·á 1·ei cl'elles 
~odos i, e por isso é muita rasão que assim como d'esta maneu·a estes reinos serão 
Juntos, que se dê fórma como possam reger e govet·nar estes nossos reinos, como 
~u~pre a serviço ele Deus e nosso, e do clito príncipe ineu filho e dos outros her-
eu·os que depois d'elle vierem, e bem el'estes ditos nossos reinos, c o mais sem 

esc~ndalo d' elles que ser podér; e porque a principal c ousa que para isso é neces
sana é que o clito príncipe meu filho, e os que depois d 'elle vierem, governem as 
cousas cl'estes reinos por officiaes natmaes d'elles, e que toclas as causas d'elles 
encommendem a elles, e não a estrangeiros, que não sabem os costumes da terra, 
nem se podem tambem conformar com os outros natmaes d 'elles ; porém, consiele
raudo tudo, accordâmos ele por esta nossa carta ordenar e declarar a maneira que 
se em todas causas d'estes reinos tenha, assim em ·vida do dito princi1)e meu filho, 
c como de todos outros herdeiros e successores que depois cl'elle vierem c d 'elle 
clcsccnclerem, que estes ?·e i nos todos juntamente he?·da1·em 2, e queremos, e nos praz, 
que esta nossa carta e a determinação que por ella fazemos, com toclo o n 'ella 
co~teúdo, tenha força e vigor ele lei, assim como se fosse feita em côrtes, em ma
neu·a que estes ditos noflsos reinos possam gouvir do privilegio que por ella outorgâ
lUos para sempre, jamais, para que estando juntos c'om os ele Castella, sejam scmlre regi~os .e governados, ~ as cousas d 'elles aclministraclas ~a maneira seguinte. 
tem, pnme1ramente 0rdenamos e mandâmos, e pomos por le1, que, quanclo quer 

qne a Nosso Senho1· aprouver ele o dito principe meu :filho herdar estes reinos ou 

l . • 1 Então podem ou não podem unir- se cliversos reinos na posse elo mesmo soberáno? Que 
c trao a isto os auctores elo assento? · 
r . 2 Jnlgitmos que não pócle haver expressão mais tenu inaute àeerca da retnüão de diversos. 
cmos 113. pessoa çlc um uwsmo soberano ! 
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qualquer ele seus herdeiros que depois U.' qlle vierem; que to elos os officíos da jns
tiça cl' eliE(s, assim o reg·eclor da casa da supplicação, como o da casa elo cível e 
chanceller mór, e cbanceller da casa elo civel c desembargadores elo aggravo e 
das petições, e juiz dos nossos feitos, e conegeclores, e todos os outros desembarga
dores de ambas as casas, e corregedores elas comarcas e meirinhos, assim da nossa 
côrte, como quaesquer outros escrivães de todos os ditos officios, e bem assim ele 
todos os outros officios ele justiça de qualqner qualidade que sej a, assim gran
des como pequenos, e meirinhos, escrivães e tabelliães1 que todos não se dêem nem 
os possam haver escrever estrangeiros e os tenham todos IJOrtuguezcs. Item que se 
n' estes 1·einos se houveT de pô1· logctr ·tenente ou vice-1·ei, ot~ go vernc~dor, ou assist~<nte, 
ott adicmtado 1, ora sej a um ou mais numero de qualquer cl'estes officios ou ele 
outros similbantes qLle se não possam dar senão a portuguezes, em maneira que 
nem no reino, nem nas comarcas, nem nas cidades, villas e Jogares se. não metta 
na governação, nem officios. d'elles, outm pessoa a.lguma se11ão portnguez. Item 
que a casa ela supplicaç~io nunea seja tirada fóra cl'estes reinos, an~es sempre estej a 
residente n'elles. Item que quando quer qüe o dito príncipe meu filho, ou qual
quer elos seus herdeiros, vier a estes r einos, que logo n'elles ent1•ar, todos os offi
ciaes de Castel la c ele Arag·ão, que trouxer, deixem as varas da justiça que trouxe
rem e as tomem os offióaes portuguezes, o cl'ahi por diante toda a justiça ele sua 
casa e côrte se reja pelos officiaes portuguezes, e ne11hum outro official estrangeiro 
tenha juriselicção em cousa alguma omquanto em Portugal estiver, salvo que os ele 
seu conselho e officiaes ele Castella e de Aragão possam entender nos negocios e 
cousas que elos ditos reinos vierem. Item qtle n'estes reinos sempre haja estes offi
cios, a saber : mordomo mór, camareiro mór, ahnotacé mór , guarda mór, porteiro 
mór, monteiro mór, aposentaclor mór e aposentadores, capellão m61· e esmoler, os 
quaos sejam portuguezes, e quando o dito príncipe meu filho, ou cada um de seus 
hercleiros, vier a estes reinos cntrétanto, que n'elles estiver 2, estes todos sirvam seus 
officios por si e não outros alguns. Item quando o dito príncipe meu filho, ou cada 
um de seus herdeiros estiverem em Castella ou em Aragão, ou em qualquer outra 
pm'to dos ditos reinos e senhorios cl'elles, ou onde quer que seja fóra ele Portugal, 
sempre tragam comsigo chanceller mór e desembargadores ele petições, e escrivão 
da pmidade e escrivães da. camara, e algum vedor da fazenda e e~crivão d' ella, 
·que sejam portuguezes, para que por elles e oom elles se clespachmn todos os nego
cios ele Portugal,- e:rn q_~6e lá se lwuvm· de entende1·3, e todos os despachos q'ue a Po?·
tugal se envia-rem, e todas as cartas e doações e privilegias e sentenças, e quacs
quer outras escriptmas ou alvarás que se h01.6VeTem de mwia1· 01.6 faze?" ele cottsas 
·d'r:stes Teinos, tudo se faÇa em linguagem portugueza. Item que os vedares ela 
fazenda d'estes r einos, ou ele Lisboa e elo J.->orto, se os ahi houver, escrivães ela 
fazcucla e contador mór, e contadores das comarcas, e eontaclores elos contos ela 
clita cidade ele Lisboa, e almoxarifes, e recebedore.s, e juiz ela alfandega, e juiz 
elas sizas, escrivães de toclos estes officios, e quaesquer outros officios ue fazenda, 
grandes e pequenos, se não dêem, nem os tenham senão ·portuguezesz nem assiro 
mesmo nenhum ouh'Q officio do r eino, assim de capellas e resíduos, e orphãos e 
captivos, e obras, como quaesquer outros de qualquer qualidaele que sej am. lteiU 
que os officios elo conc1estavel, almirante, fronteiros mores, alferes mór, mare
chal, capitão do mar, capitão elos ginetes e quaesquer outras caj)itanias do reino 
nff.o se dêem nem as possam haver senão portuguezes. Que quando quer que se 
houverem ele servir .de alguma gente do r eino, assim por mar como por t erra , 
que sempr e o capitão que for cl'ella sej a portuguez. Item que as capitanias das 
partes cl' alem ·em Africa, ele toda a conquista que pertence a Portugal, assim elo 

I Que impudentissima falsidade não é, pois, asseverar que as leis f=damentaes obrigavam 
/ os nossos reis a residir dentro do reino? ' 

2 Então aonde está aqui a obrigação da residencia na capital? Podem ou não podem os l'eis 
ele Portugal reger outros estados e residh fóra cl'este reino? 

3 I sto é alguma eousa mais (e bem mais !) do que o que aetualmentc acontece, porque estas 
di~posições m•am tomadas p.,.ar~ ~1c outros reinos estar govemando activa, directa e immciliata
mcnte o de Portugal; e nao c 1sso o que prqclcntementc ha. determina.do o nosso rei o senhor 
D . Pedro IV, que abdica a corôa. em sua. {-ilha a senhora. D. Maria TI, rainha de Portug~tl , a 
qnem rnnnda para a Eurova, a fim de residir o viver entre os portngnezes. 
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ganhado como do que esM por ganhar, quando se ganhar, não se dêem scn?io a 
portugnezes, e bom assim todos os outros officios o cousas se r ejam n'aquellas 
parte~, assim como por esta nossa carta está declarado que se faça em Portugà!, 
e ass1m mesmo as capitanias elas ilhas, assim elas que são achadas, c_omo das qnc 
se acharem d'aqui a diante, que pertençam a Portugal, não se dêem senão a 
portuguezes, e todos os officios e co usas d' ellas se rejam, como por esta nossa 
carta está declarado que se faça em Portugal. Item que -o trato ele Guiné e a 
casa d'ella esteja sempre n'estes nossos r einos de Portugal e d'elles se trate e 
governe, como ora faz, c os feitores, thcsoureiros e escrivães d'ella, e todos os 
outros officiacs, e o capitão e alcaide mór, e feitor e outros officiaes e pessoas 
que estão no castello ela cidade de S. Jorge da Mina ou em quaesquer outras for
talezas que n'aquellas partes es tão feitas ou se fizerem, e os capitães, escrivães 
e marcantes que forem e vierem nos navios que anelam no dito trato, e todas 
as ~utras pessoas que no dito trato anelarem, sejam portuguezes e naveguem em 
navws do reino . Item que os officiaes elas casas elas moedas cl.' estes reinos sejam 
todos ~ortugnezes, e todo o oiro que vier da Mina e ele Gu.iné se lavre n'ellas 
em cruzados. Item quando quer que se houverem ele fazer côrtes sobre cousas 
tocantes a estes r einos e senhorios, façam-se dentro n'elles e não em outra alguma 
parte, . e não se 1:>ossaru chamar procmadores d' elles para côrtes que se fóra dos di- -· 
tos remos fizerem, nem se possa em côrtes que fóra dos ditos reinos de Portugal 
f?rem feitas, tratar, · propor nem determinar cousa que aos ditos reinos e sonho
rws ou pessoas d'elles pertença ou pertencer possa, por qualquer modo ou maneira 
que s:ja. Queremos, e manclâmos, .e estabelecemos, e orclenâmos do nosso motu 
proprw, certa sabedoria, absoluto e plenario poder, supprinclo qual<]uer defeito 
que ~ícerca elas ditas cousas ou cada uma cl'ellas elo feito ou ele direito se possa 
oppor, que todo o em cima conteúdo se guarde, se cumpra e mantenha para todo 
s~rnpre, e haja força e vigor ele lei ou privilegio, ou ele qualquer outra conces
sao e beneficio, ou por qualquer outro modo, porque todas as sobreditas cousas 
~/ad~ uma el' ella~ mais compridamont~ possam va~er .c haver effeito, como dito. é . . 

andamos, e rogamos, e encommenclamos ao pnn01pe, meu sobre todos mmto . 
~ll1ado e prezado filho, e a todos os que d'elle descenderem e os ditos reinos de 

ortugal herdarem, que cumpram, guardem e mantenham, e cmuprÜ\ e guardar, 
e ~anter façam tudo o ac(ma conteúdo, sem minguar cousa alguma, e fazendo-o 
~ssim, como cl'clle e seus succcssores esperâmos, sejam bentos da benção ele Deus 
. adro, c Filho, e Espirito Santo, e da Virgem gloriosa 1\faria, e elos bemaventu-

1 ados apostolos S. Pedro e S. Paulo, e de toda a côrte celestial e da minha. E 
em testemunho ele tudo, manclàmos fazer esta nossa carta, assignacla por nós e 
assel lada elo nosso sôllo de chumbo. 

«Dada em a nossa mui nobre e sempre leal cidade ele Lisboa, a 27 dias do 
1l10

Z de março . Antonio Carneiro a fez. Anno de Nosso Senhor J esus Christo 
ce 1499. = EL-REI.>l . 

Aqnella mesma lei ele L::nncgo, que excluía ela corôa as filhas que tivessem 
casado com príncipes estrangeiros, ficou sem effeito algum desde as côrtes de 1385, 
em que foi eleito r ei o senl10r D. J o~io I . Não é asserção nossa, feita a dedo para 
e~te caso; é de fr. Antonio Brandão, chronista portuguez, na sua J.Wonm·chict lu
Sttana) livro x, capitulo xrv. Eis as suas palavras: 

«Ü que parece nfto ter duvida é que o vigor cl'estas côrtes ele Lamego, ·assim 
~rn excluir todos os estrangeiros, como em tudo o mais, ·durou sómente até ao 
0~P? ele el-rci D. Fernan.do, que foi o noveno cl'este reino, porque como n'.este 

tllnc1pe se acabasse a closcendencia legitima de el-rei D . Affonso Henriques . . . 
~con o reino outra vez, não só vago, mas clevoluto ao estado antigo, para o povo 

e ege~~rei com as condições que lhe parecesse . . . Ficando, pois, vago o reino n'csta 
occas1ao, e senclo acabada a concessão elas côrtes ele Lamego, no que tocava ~í des
:enclencia, celebraram os tres estados novas côrtes em Coimbra, e n'ellas acce!ta
tam por rei a D. João I; e como então se não poz condição alguma que impcchsse 
casarem as infautas com cstrano·eiros ou ficarem por esta via impossibilitadas á 
snccessão do r eino comecot6 a co~'1'e?' out1·o estylo dijfm·ente elo passado) e cl'aquelle 
tempo em diante s'e hon~erarn as inütntas portugnezas como as dos outros reinos 
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de Hespanha, as quaes são admittidas á herança real, ainda que estejam casa
das com príncipes estranhos ·1• 

O § 3. ~ cb orclenaç.ão acim.a copiada, mui clara e expressamente diz CJ.lle «OS 

naturaes do reino e senhorios d 'elle, que por sua vontade saírem do r eino, e se 
forem morar a outra qualquer parte, não pm·cam a qualidade ele nat~~1 ·aes~ e que 
só não sejam havidos po?' taes os filhos cl' elles, que nasc01:em fóra do reino» . Logo 
o senhor D. Pedro IV, ainda aclmittindo que por sua vontade, e não po1· obeclien
cia a set~ augusto pcte, e pelas únpe1·iosas â?·cwnstancicw em qzw se achott collo
caclo, é que começou a residir fóra ele Portugal, não perdeu, pelo direito 1mblico 
portug·uez

1 
a qualidacle ele natural elo reino, que antes tinha; n em mesmo a per

deram aquelles de seus filhos c1ue haviam nascido no reino ou senhorios cl'elle; 
portanto é falsa a proposição correspondente, tão a esmo avançada no chamaclo 
assento . 

As côrtes de Lamego consicleraram os casos em que um príncipe portuguez 
11odia pe1·dm· por facto ZJ1'07}1'ÍO a C01'Ôa que lhe pe1·tencia hm·da1·, e cleclararam que 
este caso era só o de «elle consentir em domínio alheio e pagar tributo a outro 
rei 2 >l. Ora não se verificando m:nhuma d' estas circumstancias pelo facto . de o 
senhor D . Peclro IV haver acceitaclo independ ente a corôa do Brazil, como se pócle 
concluir das côrtes de Lamego q ne eU e perclêra por isso a ele Portugal? 

V ein ainda em auxilio ela doutrina que estamos defendendo que o edito elas 
snccessões é prolübitorio, e que não deve estender-se alem elas lJessoas que ex
pressamente se acham prohibidas de succeder; e portanto, que ,..não havendo uma 
só lei que exclua ela successão do reino um príncipe que acceitasse .uma corôa 
estrangeira, não podia tambem, por esta cabeça, ser ex:cluido ela successão de 
Portugal o senhor D. Pedro IV. 

V em ainda em apoio cl' esta doutrina o direito nas successõcs dos morgados, 
em tudo reguladas pe1a do reino, como é opinião corrente e o asseverou o clr. Joã_o 
elas Regras nas côrtcs ele Coimbra. Nos morgados succedem sempre os :filhos pn
mogenitos, ainda qtle morem em clifferentes reinos e províncias. Nenhuma lei lhes 
prohibe esta success3o1 e que ella lhes pertence, o asseveram Meires1 De maio1·atu1 

parte. r, q . 57, n. 0 69; Alcia.to, Cons~dt. 638; Petrus, Ant. cleficlei conun.~ q . 11, 
n .0 521. Logo, por que principio se havia faz er a respeito elo senhor D. Pedro a 
primeira exccpção cl'esta regra geral? 

Os nossos contrarios dizem que «uma seric ele resoluções em iclenticos facto s 
constitue um direito a,). De bom g rado estamos por este principio . V ejamos, por
tanto, se encontrâmos alguns reis portuguezes que perdessem a corôa. por have
rem acceitaclo a de outros paizes estrangeiros. 

· Apesar da mui reflecticla attençãÓ com que lemos a historia portugueza c as 
chronicas elo nosso reino, confessâmos com toda a ingenuiclacle que não encontrá
mos um só facto que poclesse apoiar a doutrina dos migttelistas a este r espeito; 

1 O que se passou eom o easmnento ela prineeza D. Beatriz, filha ele el-rei D. Fernando, 
, prova que no tempo d'este rei, ou não eram aincla conhecidas as côrtes de Lamego, ou que já 

este artigo não estava em uso, assim como o não estava o outro elos filhos elos irmãos elos re~s 
não serem reis sem serem eleitos. Aquella princeza, clepois de ter estado prom ctticla success1· 
vnmente a todos os tres filhos ele D. Henrique, com os quaes contrahiu csponsacs, veia iinnJ
mente a easar com este rei ele Castella, sendo concliyão expressa elo casamento que, fallecendo 
.ella sem filhos, lhe succccleria na corôa ele Portug·al el -rci de Castclla, seu marido, o que jura
ram em Elvas os plenipotcnciarios portuguezes, el-rei ele Castella, a rainha, os ])relaclos e se· 
nhores cl'aquelle reino. · 

~E disse o procurador de el-rei, Lom·enyo Viegas : ccQuereis que el-rei nosso senhor vá ás 
côl'tes de el-rei ele Leão, ou lhe clê tributo ou a algmna outra pessoa'?, E todos se levantaram, 
e tendo as espadas nuas, postos em pé, disseram: ccNós somos livres. Nosso rei é livre. Nossas 
mãos nos libertaram, e o senhor que tal consentir morra, e se for rei não reine, mas perca o se
nhorio,. E o senhor rei se levantou outra vez com a corôa na cabeya, e com a espada nua na mão 
fallou a todos : "Vós sabcis muito bem quantas batalhas tenho feitas pm· vossa liberdade ; sois 
cl'isto boas testemunhas, e o é tambem meu braço e espada; se algum tal consa consentir, morra 
pelo mesmo caso, c se fo1' filho meu ou neto, não i·eine,. E disseram todos : ccBoa palavra nW?'1'a. 

El-rci, se ±or tal, que consinta em domínio alheio, não reine ,, E el-rei outra vez: c· Assim · se 
fava•. · 

3 Quem é o le,qitimo 1·ei? Investigaçc'io política sobre o legitimo successor á cm·ôa poTtugueza, 
pag. 17. Lisboa, 1828. 
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ta~vez cllcs sejam nu~is felizes, e, n'esse caso, folgaremos muito que o seu ngvo 
?'e-t lhes dê o I rivilcgio exclusivo ele imprimirem essa descoberta. O que encontrá
lUos foi o seguinte : 

Havendo-se el-rei D. Sancho II cntregaclo todo aos encantos e formosura do 
J?. Mccia, sua mulher, e achando-se sem forças nem meios ele castigar as violen
Clas e orgulho elos grandes, do clero e de D . Pedro de Portugal, que proj cotava 
tambem tirar-lhe o r eino, veiu pôr r emate á sua desgraça a infeliz, mas honrosa 
~ort_e ele D . Paio no assalto ele Paclerne, a qual abriu as fronteiras elo r eino aos 
lUfie1s, que fizeram n'elle os ultimos estragos. Os revoltosos então, mais incapa
zes. de serem governados, do que de provar em ao infeliz D . Sancho negligencia 
o_u mcapacidade que o privasse ela corôa, pediram ao papa I nnocencio IV que lhe 
tl~·a~se a administração elo r eino . E sta petição injusta, 'despotica e tumultuaria ele
VIa 1m!llediat~roente ser repellicla por aquelle pontifico, mesmo porque nenhuma 
attctondacle tmha para tirar ou dar r eino que não fosse o elo céu j ruas Roma nunca 
~ercleu occasião alguma ele usurpar aos reis c aos povos juri dicção e àuctoridade ; 

cpoz _a el-r ei D. Sancho II pelo breve que se acha encorporaclo no capitulo 
g?·anclt ele supplencli neglige preelat . ~ livro VI", e foi chamado ao throno seu irmão 

· A_ffonso, que era conde soberano ele B olonha por haver casado com a condessa · 
~~athücle , soberana cl'aquelles estados, os quaes continuou a governar ela mesma 
orma que o reino ele Portugal, aonde foi chamado Affonso III. 

El-rei D . F ernando, tomando o titulo ele r ei de Castella, como bisneto de 
D. Sancho o Bravo, mandou cunhar dinheiro com as armas ele Portug-al c de 
?astella, e que na cô?·te se não fizesse clijfm·ença ent?·e as pessoas elas eltbas nações~ 
c anelo com a maior brgueza terras e outros estabelecimentos aos senhores de Cas
tella íl . 

1 
El-rei D . Affonso V, passando à segundas nupcias, r ecebeu por esposa a rai-

1~ ~a D . . Joanna, cujos desposorios foram celebrados em P lacencia, e ahi 'acclamaclo 
1e1 de . Castella, ele L eão c ele Portugal, nomeando por seu herdeiro c successor 
-~o.s remos ele Portugal ao principe D. João, seu filho, pela .carta ele 16 ele feve
l eJro de 1476, escripta cru Toro . 
. . El-rei ele Portugal, D. Manuel, casando com a rainha D . Izabel, herdeira dos 
Ietnos de Castella, de L eão e de Aragão, foi ser r ei e governar aqu elles trcs r ei
nos, o que elle fez até por uma solemne deliberação das côrtes que se ajuntaram 
e~ 1498. - · 

O príncipe D. Miguel ela Paz, filho ele el-rei D. Manuel, e nascido em Sara-
1oça, foi jtu·aclo herd eiro elos r einos ele Castella, Leão c Arag·ão em 7 ele março 
c e 1499, e depois jmado tambem herdeiro elos reinos de Portugal e dos Algar
Ves, na igreja de S . Domingos de Lisboa . 

. Ora se uma serie de r esoluções em iclcnticos factos constitue um direito ; se 
tffonso ID, apesar ele ter acceitaclo a corôa soberana ele Bolonha, não foi excluído 
ta de Po~-tugal, ant~s chamado á corôa cl' estes r einos; ~e J? · F ernando, apesar de 
bomar o "htnlo ele r e1 ele Castella, ele mandar cunhar clmhmro com armas ele am
d 0 8 os r einos, c até el e orclenar que na côrte se não fi zesse clifferença elas pessoas 
te uma e outra nação, não perdeu a corôa de Portugal; se Affonso V foi ao mesmo 
elnpo rei ele Portugal, ele Castella e ele L eão; se el-rei D. Manuel foi da mesma 

n:anei ra r ei ele Portugal, ele Castella, ele L eão e ele Aragão; e se seu fillio o prin
Clpe D. Miguel ela Paz foi ela mesma fór ma jmado herdeiro e successor ele toclos 
est~s reinos ind ependentes ; se nenhum d 'elles, pelo facto ele haver acceitacló estas 
d?~ o_as, foi l'eputaclo estrangeiro e sem direito á corôa de Portugal ; e se este é o 
~~~lto l)~lblico portuguez, por que direito, rasão ou fatalidade ba de ser r eputado 

es Iang-e~ro o senhor D. Peclro IV, e excluido da corôa? É, portanto, çonclusão 
~~~edsan·1 c verc1a.clciral á vist~ c~e tnclo ? que íica expencliclo_, qu~ é inteiramente 
llar~ ~~ falsa c cont~·ar:a ao cln·elto pubhco portuguez _e á lnst?na da nossa r~o
:li chta que um prmc1pc portuguez, pelo facto de haver accmtado outra coroa, 

cou sendo estrangeiro ou perdeu o clire it9 ~1. sucecssã.o ela de Portugal. 

c·tl 
1 Est~ pontifico ainda n'csta mesma occasião e auno ele 1245 manchon mais o seu pontifi

, c~ co1n a deposição do im]Jcmclor F r ederico. 
· Ntu1es, l<,m·ia de Sousa, l!'crrcu:a, Lc Qui en c outros. 



300 

P roposição terceira 

As côrtes de Ln.mego cxclncm da. .succcssão elo rc iuo os priucipcs estrangeiros c os que não rctsiclircm u 'cllo 

Refutação 

Na analyse da primeira e segunda proposição j á esM elemonstracla ·a falsidade 
cl'csta terceira, e 1Jor isso nada r esta senão responder aos argumentos ela }Jctição 
elas côrtes de 'rhomar, ela exclusão da rainha D. Beatriz .J, da successão elo conde 
ele Bolonha, e ela conveniencia elo r eino, com que ellcs pretendem corroborar 
esta proposição; é o que vamos fazer. 

Petição da.s côrtes ele Thomar 

Da resposta que Filippe de Castdla deu ás côrtes de Thomar por occasião ele 
ellas lhe pedirem que residisse no r eino o mais tempo que lhe fosse possível: << Eu 
procurarei de vos satisfazen , é impossível concluir a obrigação de resiclencia dos 
reis em seus respectivos reinos, antes a nat'l.weza da petição e a gene1'alidade da 
1·esposta proyam que isso não era considerado como uma 0brigação imposta por 
lei alguma, e menos por lei ftmclamental. Ha, comtuclo, n' este paragrapho elo as
sento uma falsidade, e vem a ser, que a falta ele resiclencia dos Filippes em Por
tugal é que deu occasião á revolução de 1640, a qual os auctores elo assento con
ceituam «uma gentileza ele nossos maiores para sacudir o oppressivo j ugo que os 
opprimia» . 

Bem quizeramos n6s não r eco rdar a historia d'esscs calamitosos. successos, para 
não trazer á lembrança o que se está agora passando no desgraçado Portugal, mn 
tl~do similhante ao tempo dos Filippes; mas somos a isso provocados; c já que as 
circumstancias são as mesmas; oxalá que os opprimiclos portuguezcs obrem tam
bem a gentileza de sacl~di1· po1· uma vez o opp1·essivo jt~go T-~e estão so.ff?'énclo . 

Eis as causas da revolucão ele 1640. 
<< Üs castigos dos que f~Uavam qualquer palavra contra o governo, e dos qtte 

não haviam sm·vido el-1·ei na conquista do 1·eino, eram tantos, ainda que occultos, que 
se não perdoava a pessoa alguma ; porque aquelles que a tyrannia suppun_ha de
linquentes eram w·1·ebatados de improviso e levados á to?Te ele S . Gião; cl'onde 
os lançavam ao mar; que, não querendo occultar tanto clelicto, trazia os corpos ás 
ree1es elos pescadores , e r etiravam-se el'ellas os peixes offendiclos elo insulto, r e
cusando ser mantimento de homens, que, mudanelo as disposições de Deus, lhes 
queriam dar homens por alimento 2. » 

«Cobriu-se o r eino ele muitos malsins e olheiros; que procuravam saber o que 
se dizia ele el-rei e elos ministros, e de suas acções, e quem as approvava ou fal
lava mal d'ellas a. >> 

«Havia muitos a?·bit?·ei?·os; que davam m·bit1·ios iniquissimos para se tirar fa
zenda elos vassallos. Estes e os olheiros eram bem vistos, amados e premiados, c 
se lhes davam todas as entradas faceis ; ao contrario, os homens honrados eram 
ameaçados; pm·seguidos e ob1·igados a sctÍ?' do 1·eino 4• » 

«Muitos fidalgos e homens de outra sorte eram p1·esos; p1·ocessados e t1'C~taclos 
com ext?·emos de 1·igo?'; e ou mandados levar presos á H espanha ou punidos capi
talmente, não se pe1·doando nem a mulhe1·es; ct~j os bens se confiscavam, sendo al
[Jltmas d' ellas enca?·cm·adas c outras levadas a Castella 5. 

«Muitas das famílias elo r eino achavam-se n'um perfeito estado ele indigencia, 
e sobi·e isto aindt~ se pedia clinhei?·o ás que não estavam exhaustas, para as arrui
nar de todo, c se o negavam, eram maltratadas elo governo 6. 

aNão se guardavam ao reino os j 61·os e libe1·dades que seus ?'eis lhe haviam con-

1 Br.ites, Briatiz c Beatriz se acha nas cbrouicas e historia d 'cstc t empo ; nós acloptámos 
este ultimo nome por seguir o assento. 

2 O concle ela Ericeira, no seu Pm·tugal1·estau1·ado, parte 1, livro r, pag. 39. 
3 Francisco Vcllasco de Gouveia, J1tsta acclamação de el-1·e·i D. J oão IV, parte u, segundo 

ponto, § unico, n. 0 42. 
• O mesmo auctor, no logar citado. Historia de Po1·tugal. 
5 Histo1'Íct de Pm·l-ugal, por uma sociedade ele l.itteratos, tomo u, pag. 228. 
6 Ibi.clem, secs:ão 7 .•, pag. 243. 
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cedido, antes oram desprezadas c se fazia em tudo o contrario do que ellas ou
torgavam -1 . » 
· . <<Eram levados os portugnezes a gum•q•as injltstas, tudo para enfraquecer o 
relllo, sat·isfaze?' caprichos de qttem o gove?"'WVct, e pmticcw injustiças e cnteldacles 2.>> 

. «Estava arrazaclo inteiramente o conww?·cio e ag1·iczdttt?'ct poTtztgtteza, ele ma
nen·a que nem os operarias achavam jornal , nem os commerciantes modo ele ga· 
nhar a sua vida e menos de manter seu nome e creclito 3. >> . 

Estas e as outms acç~es ele ty1·annia, praticadas pelos Filippes de Castella, que 
0?Ustam ele todos os documentos cl'aquelles tempos, e que por Filippe II haviam 
Sldo. recommenclaclas a seus successores 4·, é que obrigaram os portuguezes a sa
cnclrr o jugo de Castelb, e não a falta ele resiclencia dos mesmos Filippes em Por
tugal, a qual ele maneira alguma podia embaraçar a execução elo systematico 
plano ele destruição que elles haviam acloptadg. 
. Combinando nossos leitores o que acabâmos de escrever com o que se acha 
Impresso do que actualmente se passa em Portugal, conhecerão que os usurpaclo
re~ são sempre os mesmos em todos os tempos, e que só a gentilez.a de gmncles 
feztos p6de sacttdi1· sett pesado jugo, como diz o assento de Lisboa, unica cousa que 
escreveu com exacticlão. · 

Exclusão da rainlla D. Beatriz 

D Os reclactores elo assento. querem n'esta parte assimilhar o caso elo senhor 
· Pedro IV ao ela senhora D. Beatriz, para dizerem que, assim cu mo ella foi 

ex:clnicla ela successão ela corôa ele Portugal, tambem o senhor D. Pedro o deve 
ser. Tudo é notavel no discurso que fazem a este respeito . 

. Para estabelecerem que ella foi excluída da successao pelo motivo de estran
geu·a, causa de que ningttem então se lemb1'0t~, respondem aos outros motivos, por
que ella realmente foi excluída com rasões taes 1 que mai,., parecem dos mechani
dos de Lúboa e Santcwem, a cuto puncl01i01' e asseTto .att?·ibuem a. exclusão, elo que 

os _representantes de uma naçao, como se querem mculcar. D1zem elles : <<Que 
lllotrvo a excluiu? A rasão do sexo? Mas succedem as mulheres á corôa nas Hes
~auhas ». Esta é melhor. Pois tratava-se ela successão da corôa ele Hespanha ou 

a ele Portugal? A questão era sobre a successão ela corôa de Portugal, e elles 
respondem com a~ leis de Hespanha? Os esc?·uptGlos sob1·e o casamento ela minha 
D. Leonor ~ JI!Ias estes escntpulos, como é patente ela histo1·ia, só tomamm, algurn 
coTpo e vulto nas cô1·tes de Coimbm. Pois não foi n'essas côrtes que se decidiu 
esta questão? E esses escrupt~los caíram ahi do céu1 foram o r esultado ele uma re
velação clivin.a ou foram apresentados n'essas côrtes como cousa·publica e patente 
a todos? Por elles então tomarem corpo, isto é, por serem allegados e attendidos1 

segne-se que não fossem antes conhecidos? Que miseria l Enüa1· com a?'11WS e?n 
Portugal~ JJ1as a ent1·acla com a1·nws foi fá p1·ovocada pela 1·esistencia. Estjmamos 
que elles estabeleçam este principio como verdadeiro, para logo o virarmos con
tra elles. Nct qualidade ele est?·angei?·ct esteve o motivo. 

~ Francisco Vellasco ele Gouveia, no logm· citado. 
2 O mesmo Gouveia e todas as historias elo tempo. 
3 La Clede, Damião Antonio e todos os outros historiadores. 

11 
" FiliplJe li deixou a seu filho a segub.<te recommenclação por escripto : ccQue era absoluta-

111~~1te necessario subjugar ele to elo o reino ele Portugal ; que para o consegttb.·, em vez ele oppri
c~lt os pol!tLtguezes com impostos e subsidios, conviria outorgar-lhes todos os privilegias c mcr
u es que elles pedissem; dar-lhes pouco e pouco juizes e magistrados hcspanl10es; acabar a 
3~breza, trazel-a a Maclricl e manclal-a servir em Italia, Allemanha e Flandres. Que, depois de 
fa g:l~ngca~· c?m estas artes o animo elos povos, seria conveniente fomentm· dissensões entr~ _as 
08111~ ~as pnuc1paes e ter sempre os olhos no clnque ele Bragança e nos senhores d'esta fmmha, 
0 '111 eltauclo azos favorftvcis de ir pouco c pouc:o destruindo pelos alicerces os seus privilegias, 
mrtie, dada ou procurada qualquer. occasi:'Lo ou pretexto, se havia J)r enelcr o. duque e a sua f a- · 
do a, con:f?.scar-lhe os bens, e clcpo1s ele temperar os povos com algum expecl10nte suave c brau
no' se devmm abolir todos os vestígios ele um governo separado c fazer-se ele Portugal, <>C não 
serllome, a? menos na substancia, uma província de Castella. No emtauto mandava que se desse 
cu~~Jre? ~1ce-rei!1ado de Portugal a algum pr.iucipc ou princcza da fami lia real ela Hcspauha, 
8 J 8 mnnstros somente soubessem os segredos elo govP.rno. Que havendo portuguczcs ele quem l't poclessc fiar, bom seria servir-se d'elles expondo·os assint ao oclio dos seus natu.racs, com quem 
._res tolheriam todas as intclligc!lcias, est~rv:1nclo que podessem n'ellas ter a menor utiliclacle." 

nes eram as lições do Salomão da HespanJ1a a seu filho! La Cledc, tomo u, pag. 392. 
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Os nossos leitores têcm já de certo conhcciclo que, por muito que ~tlguma.S pas
,·agens c1'0Ste bom asse.nto nos convielem a empregar contra cllas a arma do rieli
culo, temos cuidadosamente fugido de lauç::w mão el'cste meio; a mGÍ. fé com que 
os redactores apresentaram os motivos por que a senhora D . Beatriz foi excluída 
da successão da corôa ele Portugal, era uma d'estas occasiões; parece i~crivel a 
maneira pouco sensata por que elles julgam refutar as verdadeiras causas. da ex-

. clusão, e tão gratLlitamente dão por existente uma em que então se n~io fallou! 
Ora, pois, nós vamos apresentar-lhe em resposta o proprio eliscurso do dr. João 
das Regras nas côrtcs ele Coimbra, e então se julgará da verdade do facto e da 
conclndencia elo argumento que estamos confutando : 

«A rainha D . Brites nos podia fazer espocie, como filha elo ultimo r ei D . Fer
nando. Mas vós não clesterraes todas as· imaginações que ella vos podia causar, 
pela certeza ele ser uma esJ.nwia nascida ele matrimouio nullo? Vós ignoraes que 
a rainha D . Le6nor foi casada com João Lourenço da Cunha, de quem teve uma 
menina que· moneu logo, e a Alvaro da Cunha, que aZ.i está p1·esente ~ Vós não 
sabeis que eUa enganou a el-rei D. Fernando, dizendo que Alvaro ela Cunha não 
era seu fi lho, mas da sua m·eacla Elvira e ele Lopo Dias de Sousa; que J o fio Lou
renço mmca a conhccêra, e que o re i, como enfeitiçado, se gabava de que a 
achára virgem? Vós tendes alguma duvida que Jqão Lourenço ela Cnnba, outro 
di.a morto em Lisboa, clcclarou <t hora ela morte que Alvaro da Cunha: era sen 
fi. lho, e que como tal o deixou IJOr herdeiro ele todos os seus bons? Vós não ten
des uma sciencia certa, qne, sem embargo de João Lçrurenço ser parente de 
D. Leonor em grau prohibiclo, que elles foram dispensados pela sé aposto]ica, clis
pcnsa· que teve em seu poder o conde velho, tio ele D. Leonor, c que muitos dos 
que estaes presentes a vistes com os vossos olhos? 

uN'cstc caso, e consnmmaclo o matrimonio, não podia D . Leonor r eceber outro 
marido em vida elo primeiro, c por consequencia é esptwia a rainha D . Brites, 
filha de D. Fernando . Alem el'isto, ella não pócle henla1· pela TOt'unt do tratado 
mat?·imonial, que tern jo?·ça ele lei . Ella e seu marido prometteram e juraram não 
entrar armados em Portugal, nem pretenderem o governo elo reino emquanto não 
tivessem filhos; que faz endo o contrario, perclm·iam o direito á herança, e se su
jeitaram a taes penas pecnniarias, que, se houvessem ele as pagar, não o fariam 
vendendo toda a Castella duas vezes. Pois qual é de vós que ignora quo estes 
reis, antes ele tm·em successão, pretenderam o governo ela nossa monarchia, entra
ram n'ella com mão armada e nos fizeram guerra tão cruel como estão mudamcnte 
publicando as mesmas pedras de nossas praças? Depois d'estas rasõcs, ponelerae 
se priva ou não ela successão de Portugal serem os reis de Castella scismaticos, 
jattto?·es do cmti-papct c sentenciados como taes pela santa sé apostolica ?» 

Ora á vista elo que cleixâmos transcri1Jto, que similhança terá o caso ela se
nhora rainha D. Beatriz com o do senhor D. Pedro IV, filho legit'Ímo do senhor 
D . João VI, e a quem se não aponta a rotw·a de tratado a1gum matrimonial? 

Succeasão do conde do Bolonha. 

A malicia e a ·má fé r cspü·a em toda a parte cl'cstc assento . Em que se fnn
dan't elle para chamar desnatttralisaclo de Portugal ao · conde ele Bolonha? O se
nhor D. Affonso, conde ele Bolonha, não perdeu a qualiLlade ele portuguez, nem 
de natural elo reino por ter casado com estrangeira ; até este ponto não foram as 
côrtes de Lamego, e muito menos perdeu a qualidade de nahu·al por ter accei
taclo uma corôa estrangeira, pois que a tudo isto repugna o direito publico por
tuguez <]tle fica expenclido; logo é a maior inconsequencia chamar-lhe desnattwa
lisado. Convinha-lhes, todavia,. que esta palavra, solta assim ao acaso no principio 
de um periodo, passasse sem r eflexão, para clepoi::> fazerem a applicação da elon
trina da desnat'U?'ctlisação ao senhor D . Pedro IV, Que arteirice tão vergonhosa! 

Não ha puerilidade maior do que o dizer que o senhor D . Affonso III não co
meçou logo a governar c1escle Bolonha! O govemo elo senhor D. Sancho II conti
nuou em Portngal até que o atreviclo D . Gil, frade eloiDinicano, que julgava ser 
nada a vida quando se perde em serv iço elo papa, lhe intimou o breve da depo
sição 'ÍLlliDinada por Innoccocio IV. Entfio o senhor D . Sancho, sabendo que j:i 
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e;·a .chcg~do a Portugal o senhor D. Affonso III, c que este j<í havia prestado em 
I_uns o JUramento de observar as leis portugnczas c guardar os fóros c privile
~Ios da nação, não querendo accendcr a guerra civil, ahanclonou o reino e se re
tn·ou para Castella. 

. Nt~lca houve dois reis a governar ele dú·eito um só estado ao mesmo tempo, 
~por Isso é claro que não podia o senhor D. Affonso começar a governar lá desde 

olonhct, obedecendo ainda Portugal ao senhor D . Sancho II; mas começou a go
~ernar logo qLw cheg·on ao reino, aonde as terras pelas quaes passava lhe foram 

esde logo obedecendo. . 
O que decididamente revolta a paciencia é a asserção de que o senhor D . Af

f~nso III fôra chamado á corôa de Portugal por nomeação da sé apostolicct ou -elei
Çao dos povos) quando elle foi chamado pelo di?·eito he?·eclitctTio) que r egulava a 
successão do reino . Do senhor D. Sancho nã.o havia descendencia alguma ao tempo 
bll?- que foi deposto, neAm depois a houve. _que mandava ~'este caso o cli.reito pu· 
l hco portuguez? As cortes de Lamego d1z1am: «Se o rm morrer sem filhos (ser 
~eposto está no mesmo caso), succec1ení na corôa seu irmão ». O senhor D . Af-
o~so era este irmão, por ser dos filhos do senhor D-. Affonso II o mais velho cle
~Ols do senhor D . Sancho. Logo pertencia-lhe a corôa pelo cli1·eito he?·editcwio) in-

ependente da ele1:ção dos povos) eleição que não existiu i, pois o vemos, apenas 
~hega_do a Portugal, comeyar a governar com o titulo ele «procurador e defensor 
F o ~emo», c depois acclamar-se r ei em Coimbra~ logo que o honrado lVIartim de 
'rertas, teu elo ido a Toledo certificar-se ela morte elo senhor D . Sancho, l~e en
t~gou as chaves d'esta cidade. A designação que algtms magnatas fizeram do se
u or D. Affonso III ao papa Innocencio IV, como successor da corôa, nem foi 
llem póde ser considerada como eleição elos povos . Elles não estavam auctorisa
dos para representar a nação, e nada mais fizeram elo que designar ao papa quem 
D·a o principe que as leis elo reino chamavam á successão na falta elo senhor 

· Sancho 2. 
Convonicncins do reino 

J , É em verdade pathetica esta clescripção, e capaz de commover até as pedras. 
Nos não queremos fazer a apologia elos governos subalternos, mas, entre outros, 
conhecemos um ainda peior, e é o governo chamado legitimo e naffl.wal) que ao 
llr~seJlte está regendo de facto em Portugal. Este governo, consultando os vercla
c ei~·ol;; interesses c liberdades elos povos, conserva em horrorosas masmorras os 
IUars cljstinctos, os mais virtuosos e os homens ele maior saber que tinha a nação, 
rNque não tiveram meios ele deixar 0 reino, nem qtúzeram transigir com a rebel
~~ao i :,'1. titulo ~e s~q uestro rouba-lhes quantos bens pos~uiam, c d_e~xa acaba~· assim 
~ lll~tos da m1scna e do. nudez suas honmclas c desditosas fam1has; segmndo as 

~Isadas elo humano e benefico Scyla, suja todo o tenitorio portuguez com a mais 
gera~ e iníqua elas proscripções, mandando conhecer de crimes ele opiniões políti
cas que a sabedoria elo senhor D. João VI e do senhor D. Pedro IV havia ou 
esq_ueciclo ou perdoado· e, para nada faltar á felicidade elos povos, tira aos proprie
~fb·~~s os meios de cuiclarem ela agricultura elos seus predios, ao jornaleiro a pos
. Ihc~acle de achar quem lhe pague o seu jornal, e acaba com o commcrcio ele tal 1naue1ra que se não vê um navio estrangeiro nos portos ele Portugal senão a busL:r gente, que foge ~í miseria, á perseguição ·e á morte, reduzindo a alfauclega ele 

Isboa. a nfio render por mcz mais de 300t$000 réis, quando cl'antes passava ele 

vor 
1 "'ra~bcm s~ collige. a :pouca verdade c imprude1~cia de ~m, que,_ escrevendo u_ma fals~ ,?-r

d ? ~la g?~ealog1a elos rms ele Portugal, para pcrsuadu· que n este remo houve mmtas ole1çucs 
111° ~~ls, du1 ~a que o conde ele Bolonha foi eleito pelo povo todo para governador, e depois ele 
fo~~- 0 .el;ret I?· :Sancho fôra pelos mesmos eleito para rei i senclo certo que, para governador, 
80 

_csu> ... ttclo, ttraudo dois ou tres escandalisaclos que ao ]lapa o requereram i e ]Ja.ra succeclcr a 
~e 1: ~~· 1n:,to não pod-ia nem devict se1· eleito, pois o reino se não podia dw· a outrem senão a elle, ]~O r 
cl r ym~o elo rei defunto e filho legitimo de cl-rei D . Affonso.» Duarte Nunes ele Leão, Clt?·onwa 

e e ;'·e~ D. Sancho o 11, pag. 225. 
centr "O papa,_ que estava bc~ info1:t"?aclo1 lhes disse que elegessen: quem ~~1es ]Jarece~se pe?·ten
lh . i· Os etnbatxadorcs, que trnham Ja clehberado quem fosse, clepo1s ele beiJarem os pesao pa12a, 
Ul ~ c Jsscram que o mais apto para o tal cru:go era o infante D. Affonso, conde ~le Bolonha, Ir
~,ao do mesmo rei D Sancho a quem o reino vinh·1 IJOr clh·eito não havendo el-rc1 filhos.» Duarte 
·~ un d . ~ · ' ' ' .es e Lcao, dita Chronicct, p~g. 208. 
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300:000 cruzados, e tudo isto pura ter occasifto ele praticar o acto de humiltlade 
ele andar })elas ft·cguczias elo r eino pedindo es mola para as clespczas c nrgcncias 
elo estado ! ! ! :l 

Não somos apologistas elos governos subalternos, tornâm6s a dizer; mas subul- · 
terno foi o governo ele Portugal desde 1808 até 1814, e todavia este r eino obrou 
os prodígios de valor, que sustentaram na cabeça ele seu rei a corô.a que havia 
herdado de seus maiores, e que lhe queria USLlrpar o vencedor ele quasi totla ~ 
Europa; c não obstou a isto achar-se o senhor D. João VI precisamente na mesma 
distancia em que está hoje o senhor D. Pedro I V. 

Supponha-se, porém, que ha ttldo a receiar ele um g·overno subalterno, prin
cipalmente se forem empregado's os bispos ele Vizeu, os condes do Rio Pardo, os 
viscondes de Santarcm, os Furtados, os Bastos ,_ os Bm•atas, Scmblanos c outros 
d'este j aez, a que vem isto ao caso, se o senhor D. Pedro IV havia abdi cado o 
reino em sua filha e esta se acha já na Europa para residir entre nós? 

Proposição quarta 

O w nhor D. Pedro !Vnüo podia em G do março do 182ti tmusmittir a se lls filhos direitos, que elle lmvia perdido 
em 15 de novembro de 1825 

RefutaQãO 

Do que expozemos na analyse da primeira e segunda proposiçã.o do assento 
já corre elo plano, que, não se verificando a exclusão do senhor D. Pedro IV da 
corôa p throuo portuguez, porque nem é estl-angeiro, nem começou a sel-o por t er 
acceitaclo em 15 ele novembro a corôa elo Brazil, não se verifica tambcm o ana
thcma político que fulminou contra a sua descendencia o assento de Lisboa; mas 
esta escola accu1·siana apresenta-se n 'este monstruoso papel t ão ignorante de di
reito publico portuguez, que não viu que, segundo esse mesmo direito pttblico, 
ainda quando o senhor D . Pedro IV tivesse adquirido impedimento legitimo para 
ser r ei de Po1·tugal, ·nunca a corôa devia passar a seu irmão o senhor infante 
D . Miguel cmquanto houvesse um só clescenclcnte da linha elo primogenito, e avan
çou por isso a erronca e absurda proposição ele que « exchticlo legalmente o pri
mogcnito, se devolvia a corôa ao segundo irmão, que ent n'essc caso o chamado á 
s~tccessão>>. Não fiquc.isto em simples declamação , como ãs elo assento; vamos á 
demonstração, que ha de ser, a nosso modo c costume, com as leis na .mão. 

A s côrtes de Lamego dizem ass im: «P or morte elo pac herdará o filho, depois 
o neto) então o filho do neto_, e, finalmente, os filhos elos filhos em todos os seculos 
11a1·a sernp1·e 2 >>. 

A ordenação, livro rv, titulQ c, no principio, diz: <<Por tirarmos as duvidas 
que se movem em alglms casos sobre a successão tlos morgados, orclenâmos que 
na suecessão d' elles e elos bens vinculados, p osto que o filho mais velho 11W1'1'Ct em 
vida de se~t 1Jae ou elo posstüdor elo morgado, se o tal filho mais velho clcixar filho, 
ou neto, ou descendentes legítimos, estes taes descendentes) pó?· sua o1·dem) p?·Pje
?'i?·ão ao filho seg~tndo ». 

O mesmo diz a lei ele 3 de agosto ele 1770. 
Ora se pelas leis de Lamego, que se dizem flmclament::tcs cln. nossa monarchia, 

c pela legislação que se lhe foi seguindo, ficou sendo principio incontestavel, que 
os descendentes do filho primogenito, em todos os seculos pw·a semp1·e) se prefe · 
rissem por sua ordem, na successão da corôa, ao filho segundo, é consequencia 
natural que ainda quando · o senhor D. Pecl.ro IV tivesse algum impedimento pn,ra 
succeclm; na de Portugal (e nenhum maior elo que o ela morte, de qne expressa
mente fallou a lei), não podia o senl1or D. Miguel, filho segundo, succecler n'clla, 
por existirem filhos legitimos do senhor D. Pech·o IV, chamados á successão com 
preferencia aos filhos segundos, e portanto não pócle aclmittir clnvida alguma que 
a senhora D . Maria ela Gloria, nascida portug ueza e filha do senhor D .. P edro IV, 

1 Todas as frcguczias tiveram ordem par a pedir esmolns, c a Gazeta de Lisboa tem publi
cado a lista dos cm·itativos i1·mãos que hão soeeorrido o estado com a sua bemclita esmola. 

2 crPatcr si lmbucrit rcguum eum fuerit mortuus, filius habeat,JJOstea nepos, postal jitübs ne 
JJOtis, et postca filii filionun in saceula sacculorum per sempcr.u 
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a qual a este direito hcreditario unia os que lhe resultavam da legal abdicação de 
seu augusto pae, é tambem a legitima rainha de Portugal, como a nação j ~t a re
conheceu e jurou, antes que fosse arrastada ao pe1jurio e traição pelos cumplices 
,do senhor D. 1\liguel. 

Se este e1·a o _q1·ancle e inconmbsso júndamentoJ como tal apregoado por aquclle 
assento, que levou os seus auctorcs a devolverem a corôa ao senhor infante D. 1\li~ 
g_uel, c se se acha assim demonstrada a sua falsidade e inconcluclcncia, não é pos
Slvel deixar ele classificar o sorenissimo senhor infn,nte D. Miguel como um usur
paclor el e direitos que lhe não pertencem, e como intruso na posse da corôa por
tugLleza, que indubitavelmente pertence á senhora D. Maria II 1. 

Parece que os doutores ela escola accu1·sianctJ r eclactores elo assento, que esta
mos confutando , não leram o pedido da nobreza nas côrtes ele 1641, qúanclo as
se:eram no§ 7.0

, aonde tarnbem tratam esta mesma materia., que elle foi feito 
«nao porque houvesse duvida a respeito ela exclusão dos estrangeiros pelas côrtes 
de La~nego, mas para se repetir, r eforçar e tornar superior ainda ás duvidas mais 
cerebrmas elos inter essados a legislação já conhecida e sempre seguida» . 

. Ora, pois, nós lhe copiân-.os a parte do z1eclido da nobreza que é relativo a est,e 
objeoto, e dLlas co usas serão patentes ao mundo inteiro : 1. a, a r asão verdadeira que 
a nobreza allegou para fazer aquelle pedido i 2. a, a má fé com que aquellas chama
tas ~ôr,tes ele_ Lisboa se at~·e:em a ~alsiücar os_ documentos antt:gos do ?·ein? par~ os 
_azerem servrr aos seus cnmmosos fins! O pechdo elo estado da n()breza drz assrm: 
r<~ porque esta lei (elas côrtes de Lamego sobre a exclusão elos estrangeiros) se 
1~0 praticou mais elo que até ao tempo elo nosso r ei D. Fernando, que foi o novena 
c este reino, e nas côrtes que depois fizeram em Coimbra pelo senhor r ei D. João I, 
se 1:ão poz condição alg uma que impedisse casarem as infantas com estrangeiros 
lu ficarem por esta via impossibilitadas á successão elo reino, e depois, no tempo 
co senhor D. João I, tratou o dito senhor :rei de renovar esta lei, ele que se acha 
l1lemoria em papeis e chronicas clp reino: P ede o estaclo ela nobreza u, etc. 
ll Deixemos estas vergonhosas falsidades e estas desca-radas impuclcncia.s, porque 

E as não s·ão elos r epresentantes da nação portugueza, mas de um pzinhaclo de J"e
Vldes, facciosamente juntos para roubarem a h erança elo senhor D. P eclro IV. 

amos aos que se dizem argumentos cl'esta parte elo assento. São doi s os que ella 
estabelece, e que affirma, com a boa fé costumada, terem sido outorgados pelo 
senhor D. João IV: 1. 0 , que a successão elo r eino nunca potlessc vir a estrangei
;o, nem a filhos seus, ainda que parentes mais prox imos elo r ei ultimo possuidor; 
(' 9-ue o mais velho elos filhos varões, q uanclo o rei possuí sse dois distinctos se

u lOrtos, succeclesse no maior, c o menor coubesse ao segundo. 
Supposto que o mesmo assento nos di spensasse ele responder a es tes dois ar 

gumentos, quando no fim do nltimo paragrapho que estamos confutanclo, por co
nhecer a fraqueza d'elles, acrescentou: <<Üs estados, com tudo, não duvidam p ) r 
c~e parte este frmdamento, que, com ser, como certamente é, muito IJOnderoso, n~1o 
1 01JUtam necossario)). Com tudo não queremos nós aproveitar-nos ele seus descuidos 
Para. não cleixarmos a menor cluvicla em tal obj ecto. 
1\ri E verdade que os estados fizeram estes dois pedidos ao so:n:hor D . João IV. 

as que lhes respondeu sua mag-estacle ? O seguinte : «Mandarei fazer lei na fórma 
que tlilbn, ordenado o senhor rei D. J oão IIJ2, com a cleclamçâo e modm·ação que 
Parecer convem ao bem commum elo r eino>>. 

F ez-se esta lei e enecn·porou-se ella no co cligo ela legislação portugueza, como 
~s estados tambem pediram? Não. Nem a lei foi feita, nem se encorporou, porque 
r une~ a houve. Logo que argumento se pócle fazer com as côrtcs ele 1641 a tal 
espeito? 

Aqucllas côrtes tanto conheceram que o seu pedido não ficou resolvido polà 
~ (Segne o ~ 13. 0 do assento dos tres ostaLlos ; vide tomo rv, pag . 792.) 

de ~Em t empo de el-rei D. João IH se tra tava de r enovar esta clausula da.s côrtes de Lamcg·o 
lcutuao sncccC!;crcm .em Portugal as in:fantas que c~s11.ssem f?ra elo_ r eiuo, c vi, wn ,Papel _e~cel 
l) c' que. cutao . se fez sobre este ponto c outros. D1zem que 1mpcdm a oxccuç,ao cl clle a r .. :'tmba 
s:\ . atharma, por não ficar excluída ela hcnw ç.a a princeza D. Mari.a, sua filha, _q tte e~tao ca-. 
d/ a em Castclla,, c poder vir de a lg um modo o reino a alg-run de seus filhos. l:i'r. Antomo Bran-
'to, Monanltia lusita,na, livro r, capitulo x11·. . 

20 ' 
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resposta de :;ua rnng-cstal1c1 que ainda n' essa rncsrna occasi[o rc11icaram, instando 
que se :fizesse a lei; mas o mais qnc podcrarn obter foi que se nomcn sscm os 
clrs. Thomé Pinheiro da Veiga, Luiz Pereira de Castro, Jorge de Araujo Estaço 
e Ant01üo Paes Vicgas, para considerarem a matcria e r rugirem aquelJa lei. 0 ne
gocio, porém, :ficou aqui, c a lei não chegou a fazer-se, talvez porque estes juriscon
sultos consideraram que era melhor deixar nos casamentos a mesma liberdac1c a 
todos que exprcssamen~c lhe tinham deixado as côrtcs de Coimbra ele 1385 '1• 

As chamadas côrtes de Lisboa reconheceram que a lei nunca tinha sido feita, 
c que .o negocio não tinha passado de pedido dos estados; e por isso recorreram 
ao ·absurdo estratagema de dizerem que a carta patente ele 12 de setembro de 
1642, que con:firmon os capítulos d'aquellas côrtes, outorgêlra o pedido. Valha-nos 
Deus . com tal modo de argumentar. 

Todos sabem que n'aquellas côrtcs, assim como em todas as outras, que mmca 
foram senão consultivas, fóra do caso de vacatnra elo reino 2, houve pedidos dos 
tres estados, que foram logo concedidos pelos nossos reis, e outros que ou foram 
negados ou ?:ese?·vados; para se decidirem por lei especial, conforme parecesse 
conveniente á conservação e bem commum do reino. A car-ta patente, portanto, 
que se seguia ao encerramento d'essas côrtes, só conji1·mava o que n 'ellas se havin 
definitivamente concedidoJ mas não o que se tinha deixado pam lei especial; fcitn 
com mais vagar, e que havia de ser o resultado dos trabalhos de unia commissão 
especial para isso nomeada. Se isto assim não é, c tudo o que pediram os estados 
n'aquellas côrtes :ficou outorgado pela carta patente de 12 de setembro ele 1642, 
a que fim se havia publicar depois a lei ele \) de setembro de 164 7, so br o jurl1-
mento dos reis guardarem os priv.ilegios c fóros da nação, tainbem pedida n'estas 
côrtes, e como a lei de succcssão, adiada. para se fazer depois como parecesse 
conveniente? 

Nús queremos d'<?sta vez condescender com os collaboradores elo assento elas 
chamadas côrtes de Lisboa,. Supponha-se que effcctivamente :ficou outorgado «que 
os estran_geiros não podcssem suceeder na corôa ele Portugal", e que o mais velho 
elos :filhos varões, quando o rei possuísse dois distinctos senhorios, sncceclesse no 
maior, o o menor coubesse ao filho segundo» . Que se segue cl'ahi? J á -está pro
vado, pelo direito publico portuguez, que o ·senhor D. Peclro IV, nascido em Por
tugal c ele pac portnguez, nem 6 estrangeiro, nem perdeu a qualidade de natural 
por ter acceitado a corôa do Brazil, c, portanto, não lhe podia empecer a primeira 
cl' estas deliberações; a segunda, tão longe de lhe empecer, é absolutamente con
trap?·oducentern. O senhor D. João VI, depois que o Brazil se separou ele Portu
gal, pelo tratado da sua inclepcndencia ele 15 ele novembro de 1825, nunca mais 
possuiu o Brazil nem governou n'aquelle imperio . O primeiro rei portuguez que 
relmiu as duas corôas, depois ele distinctas c indepenc1cntes, foi indubitavelmente 
o senhor D . Pedro IV, e portanto só em seus filhos é que se verifi cava a disposi
çao d'aquellas côrtes; c é isto precisamente o que_ se fez, reservando o senhor 
D. Pedro IV o imperio do Brazil, que era o maior, para si o seu filho primoge
nito, nascido no Brazil c1cpois de nação indcpend ntc, e abdicando o menor, que 
era Portugal , na primogenita de suas :filhas, a senhora D . lVIaria li, nascida no 
Brazil emquanto era parte da monarchia p01·tngucza 3 • 

· 1 Nas côrtes de Coimbra de 1385 onlenou-se positi~'amentc que não se obrigaria pessoa nl· 
guma a casar, porque o casamento ele toclos det:ia ser tivre. 

2 A Deducção clt?·onologica e ctnalytica, parte r, dh'isão 12.", § 669.0 , diz o seguinte: ,.pcl:.~ 
:inspccção oculaJ: de todas as r eferid as côrtcs se manifesta: primo, qt1e tudo o que :/:izcr::un os 
estados, que n'ellas concorreram, foi reqt1crercm o que julgavam qu e era util para os seus inte
resses; secundo, ouvirem os respectivos monarchas a todos os que lhe apresc11tavam as referi· 
das supplicas, não só com toda a summa auctoridacle de supremos senhores, mas t..'l.mbem com :t 
benigna clemencia ele pacs dos seus vassallos · t01·tio, p011dcran~m com madnros conselhos aqucl· 
les requerimentos, dcfcri:em aos que aclHLvam que eram justos, nos termos que l11cs parecia, e 
l'~j e i tarcm com a mesma 1!1dep?ndcnte soberania as propost.as ou petições que julgavam que, ou 
não necessitavam de J?roviClcHcJa ou eram destituídas de jnstiça, explicando -se a um c outro res· 
peito por te1·mos tão 1mperativos, como são os que se fazem notorjos pela inspecção ele todas e 
cada uma das 1·efericlas côrtes; de sorte que nunca mais passou pelo pensamento elas refcridns 
côrtes que tinbam a mcnol" ::mctoridadc para darem as lei s como soberanas». 

3 (Trm1scrcve o § 14 .o; vide tomo 1v, png. 792. O auctor acrescenta depois rlns })a]a·n-as ,.que 
vem ús leis da sua formalidade cxterion, a seguinte nota: .. se os reis admittem c tolermn este 
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. Aqui não ha nem a resignação na justica da Divina P 'I'Ovidmcia, nmn a ca. 
?'tdacle clwi.9tã, que pretende inculcar· a hypocrisia elo s redactores elo :issento; o 
~ue ha é o refinado machiaveli smo, já, mui conhcciclo, ele recorrer aos factos ge
~aes c ás. expressões estrondosas ((violação afl'rontosa das leis patrias, arrogaçáo 

e auctonclacle exorbitante e antes clespotica, furor hostil, e dignidade ela vene
~·avel e insultada patria>>, para ver se por esta maneira conseguiam illudir os povos, 
J~ que o não podiam fazer pela exposiçfio franea, sincera e verdadeira da separa
Ça'o elo Brazil e cansas que imperiosamente a determinaram. 
t' .·A Europa sabe que já em 1817 se havia desenvolvido em P ernambuco o ver
Pglllo~o espirito republicano, e que e:;;ta província, assim como a elas A lagoas, 
l ~·ah1ba elo Norte, Rio Grande elo Norte, e uma parte elo Ceadt, se havia subtra
i~l, 0 á o~o~iencia do senhor D . João V~. Sabe igualmente com quanta rapidez as 
t ~as poltt10as de Portugal sobre emancipação elos povos se communicaram a 
or 0 o Brazil, sem exceptuar a mesma capital ele S . Sebastião elo Rio de Janeiro, 
L~n~c sua magestacle ~oi obrigac~o ?-jurar a constituição que fiz c~sem as côrtcs cl: 

1
18 oa, e, pouco depois, a constltmçao hespanhola 1 na celebre nmte ele 21 de abnl 

de 1821, 01~ qu e alguns demagogos pretenderam ela: a lei a, ,todo o Brazil.. Sabe 
d~ mesma fórma que sua magost.ade o senho,r D. Joao VI sam cl'aqnelle remo no 

1~ 2? elo n1esmo mez e anno, d01xanclo seu fJ iho, o senhor D . Pedro ele Alcantai'a, 
~1~ 11C.Ipe real! cqm,o regente elo Brazil, e n 'elle seu logar-t~ncnto .' As província~ do 
l razll aclhorn·am a causa ele Portugal e mandaram para L1sboa os seus respectivos l eJ;>utaclos a formar parte elas côrtes constitt~intes; mas a política elo congresso, re-
a.~lvamente ao Brazil, foi a todos os respeitos tão má, desenvolveu-se poT tal ma
~eJra o systema de dominação elo Brazil, que os seus deputados ausenta.ram-sc elo 
0 ?ngrosso. Desde este momento, todas as pessoas que tinham algum uso ele rasão 
VIram qne ent infall ivel a separação elo Brazil ele Portugal, por não ser possível 
qt\e _pevos tão clcciclidamente pronunciados pela sua liberclacle e emancipação 1 se 
~~~~Itasscrr~ ao theoreti~o e mal concebido plan_o c~e governo que as côrte~ ele Por- -

oal lho t1nham arranJado. Algumas das provmCias cleclataram-se effect1vamento 
co~tra Portugal, e os · desejos de separação começaram a apparecer em tocla a 
Pb~~e . Que fez então o governo de Portugal? Enviou tropas ele mar c t erra para 
0 ngar os brazileiros a acceitarem pela força a dominação e fórma ele governo 
~ue ell~s Lav.iam recusado. Os habitantes do Brazil prepararam-se para a clefeza 1. 

p e~ect1vamente a conseguiram, obrigando as tropas portuguezas a recolher-se a 

8 
Oitn~al. D e que parte está aqui a a[jg?·essão e o ju?'O?' hostil elo que "falla o as

-B e? to? Dos btazilei1'os, que só trataram ele se clefencler, ou ele Portugal, que os 
01 -atacar? · 

d As ~rovincias do Brazil apresentaram n'este mesmo tetnpo todos os signaes n: ,Pro.xima explosão .ele u~ ;ul cão~ e .o senhor D . Pedro I,Y viu-se na imperiosa 
Se cess1dacle ele dar clu·ecç.ao a sua J:O'L fi.un~g-aute la v?', por uao pocler OJ?por- se-~he, 

Pu a~1gnsto pae e seu re1, quando se retu·on do Rw de Jaumro, havnb-lhe chto: 
(( edro, se o Brazil se separar, antes seja para ti, que i:ne has elo respeità.r, elo 
J~~ para a}gum aventur~iro ':l >> . E ste .mo?-tent? era chegado; se o senhor D. _P C5-
l' IV hcsltasse um só wstante, o Brazll tona nadado em sangue; e ver- se-wm 
)ePl'? c~u.z.iclas as scenas ele car11agem que têcm abysmaclo outras nações . Na im
~~ssiJ:nhdnde ele. se retirm: para Portugal, o que repeti~as .vezes h~via pecliclo ~ seil 
]3 .gu~to pac, fo1 neeessarw condescencler com os brazlle1rOs na mdopenclenCla elo· 

1•0
1
azd, pela qual elles se agitavam, c dar á revolL1ção a clirecção que tocla a Eu:

e pa ~~be . Que accüsa.ção se p6c1c fazer, pois, ao senhor D . Pedro pela corage!'n: 
tloh~1?a quo então desenvolveu? Qual outro príncipe se teria portado melhor eü1 
'~ critiCas circumstancias? 

Prin. · · . 
npp~;glO .~c que os pov~s lJoclcm , sem. concurso elos s.el!s r'eís,, dar· for9a ele lei ao q~c p edem', cles 
craci cerao as momuch1 as puras c m1xt as dar superficw da terra, c :hca em Jogar cl elles a demo 
do la Pura. Eis os auctores elo assento. Nós pocliamos chamai-os ?'ezmU icanos com mais rasão v e aqll~lla com qne ellcs accusaram c perseguiram os processados em julho de 1?27 ·:·) o 

Porfc .'' On·m1bus mortalibus Iibcrta tis clesiclerium est innatúm, ct ii s qui inviti, et coact1 , m1sen as 
2
1 ~~t, q~mevis vcllevissima occasio adros novas iclonca vicletur,. Dio11ysius. . 

vVa.Jt ldc A letter to thc ?naJ·qu,is oj L anclsd&wn on t!tc aj]'cti?·s nf Port?tgctl anel Spmn, by \Vm. 
on, png. 37 . . 
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l\Jas snpponha-se por um pouco que o senhor D. Pmlro IV não ac houve n'esta 
occasião como filho c subclito obediente a se u pae c rei; perderia por is.so o direito 
á succ'1f'são ela coTôa? O assento assevera, quando falia da senhora D . Beatriz, 
qtlC clla não pcrdêra os direitos á corôa, pm·que a sue~ entntda com w·nws fô1·a j á 
p1·ovocadc~ pel.a 1·esi:>tencia . Então :J. provocaçfLo c rcsistcncia ha ele produzir a 
favor ela senhora D. Beatriz um direito que tão aber tamente se nega ao senhor 
D . P edro IV? Que contradicção t ão indecente ! Mas nós queremos ainda aclara.r 
mais a nenhuma concludencia d'esta arguição. 

Na falta el e leis portuguezas, que nenhumas ha que regulem este caso a res
peito dos príncipes presumptivos herdeiros da corôa, não pócle deixar de recor· 
rer-se á histo1·ia da naçfio, para ver se ella nos fornece alg1~rna s;e1·ie de factos q1u3 
constititct?n direito e possam servir-nos ele exemplo. 

O infante D . AfFonso, filho do senhor rei D . Diniz, por conselho ela rainha 
mãe ele Castella, que em o seu omculo e quem o excitava á 1·evolta 1) depois ele pu-

t (É nccessario esclarecer melhor este ponto da dissertação do habíl jurisconsulto para evi
tar duvidas relativamente á perso.na.gem que promoveu a discorclia entre o rei e seu :fi lho. Na 
Hütoria de Po7·ti,gal, escr ipta por uma sociedade de homens ele letras, segundo se lê no fro~
tispicio de toclos os r especLivos volumes, mas .que geralmente e com bons ftmdn.mentos se attrJ
buc á festejada penoa do sr. conselheiro Manuel Pinheiro Chagas, cncontrámos a narrativa so
bre as dissensões ela família real d 'aquella remota epocha expostas com muito criterio, e de que 
apenas transcrevemos alguns excerptos : •Em maio ele 1319 determinou D . Affonso ir visitar sua 
sogra., a rainha D . Maria, mas D. Diníz, que sabia da funesta influencia que a mãe da princeza 
D. Beatriz exe1·cia no animo de seu filho, prohibiu a vi sita, q·ue apesar d'isso se realísou, en
contranclo-se o príncipe e a rainha em F uerite-Gúmalclo, junto de Ciudad Rochigo. D'cssa con
ferencia resultou ter a rainha D. Maria a audacia de escrever a D . Diniz, pedindo-lhe que ce
desse a seu filho a governança do reino. D. Diniz r espondeu cortezmente, mas com firmeza, o 
que irritou o infante de moclo que, partindo todas as peias, lançou-se r esolutamente no abysmo 
da g tterra civil. - Congregando os fidalgos do seu par tido, e, o que era peior, admittinclo no seu 
exercito bandos ele malfeitores fugidos á acção da justiça, o principc D. Affonso começou a de
vastar as terras de l]:ntre Douro e Minho, o que penalisou sununamente el-r ei, pm·que se viu 
obrigado cmfim a r eprimir severamente esta revolta ele seu filho.-D evia ser bem fnnda. amar
g ura para os ultimos annos elo velho rei ter que desembainhar a espada, não contra os inimigos 
da fé e contra os inimigos da patria , mas contra os seus proprios subclitos, e, o que era mais, 
contra seu proprio filho. Estava-lhe reservado esse es_pinbo, que nunca se entretecêra com os 
florõ es elo diadema elos monarcbas seus antecessores . P01·tugal vú·a j á o seu solo ensopado ero 
sang ue nas luctas fratricidas de Affonso II com as irmãs, e de Affonso III com Sancho II, mas 
não prcsenciára nunca o espec~nculo r epell ente do filho em armas contra seu proprio pae . .A 
gurrra, que deu o governo do paiz a D. Affonso H emiques, não se póde dizer que fosse diri
gida contra sua mãe D. 'l'hcreza, mas sim contra o conde de Trava, que era então o verdadeiro 
soberano. A dor pungente de ver apontaCJ_as contra o seu pei to as lanças dos cavallciros de seu 
filho, c talvez a. propria lança cl'este, estava r eservada a D . Diniz, sendo elle comtudo o monar
cha illustra.do e justiceiro, que tanto levantou o nivel moral c iutcllectual do reino. Eram como 
que tms restos da barbaria da idade média revoltando-se contm aquelle que lhe acenava o pri
meiro golpe· e derramava o primeiro raio de luz nas suas trevas densas. - Entretanto D . Af
fonso passá.r a á E:l..-trcmaclura c apoclcrára-se de L eiüa, que lhe foi entr egue por traiç.ão de ul)'l 
Domingos Domingues. Marchou cl-rei a retomar esta villa , e então D . Aii"onso dirigiu-se para 
Santarcm, onde entrou ; foi -lhe el-r ei no seguimento, o príncipe reti.J:ou-se para Torres Novas 
c cl'a.li para Thomar. Como que um resto ele pudor fazia com que D. Affonso não ousasse en
contrar· se em campo aberto com seu pae. - Parecia que esta guerra contra a natureza tinha 
al terado em todos as noções mais elementares ele mora l. O sopro das más paixões, como brisa 
ru:im, fazia desabrochar nos anímos mais isentos e puros essa planta perniciosa que se chama 
desconfiança ; não escapou D. Diniz á influencia funesta el'ease vento ele maldição que pcrcor· 
ria o r eino. Conselheiros perversos lhe suggeriram a idéa ele que sua esposa, a sllllta raiuha 
D. lzabel, se concspondia secretamente com seu filho e lhe enviava soccorros em dinheiro. Deu
lhes D. Diniz ouvidos, e privou a rainha das suas r endas, exilando-a para Alemqucr. A rainb'a 
obedeceu com a 1ccsignação que era a face ,principal do seu caracte1· angeli co."- Referindo-se 
mais adiante á índole conciliaclora ela rainha D. lzabcl, ácrcsccnta o ;mctor da Histo1·ia de Po1·· 
tugal: "Não lhe soffrcu o animo assistir e!ll silencio .a. essa clcsol~cão, ver a orphanrlade e a viu
vez entra rem, espectros luctuosos, no SCI? elas faro.üias, conclttzidas muitas-vezes por aqnelles 
mcsm~s que c~mt:a essas c1es$'ra<(as as dcVlam proteger, po1:quc a guerra civil arma o pac .co~· 
tra o filho, o mnao c~ntt:a . o trmao, d~spedaça emfi m os. m~ts sagrados laços: não pôde prmc.'· 
palmente pensar sem mclizlVcl angustta que ? seu p1·opno filho, acccso em oclio ímpio, se ],avi[L 
ele encontrar c~1 camp? abc1·to com seu pae, .m~amm3~1o em justa. indignn.ção. S::dndo, poisl. de 
Alcmquer, partiu a r amha ao encontro do pnnmpe; fo1 achal-o diante dos muros de Guim3raes, 
que sitiava. Nada conseguiu, porém; os seus rogos, as suas ordens, a.s suas lagrimas encontra
ram cerrado o inflexível coração do futuro algoz ele Igncz ele CastJ:o. Não clescoroçoou com isso 
a r.n.iJth: santal.... e ~ão clesis.tiu do cumprimen~o ela sua missão; quando o infante marchou de 
Gu umu-acs }Jara Counlmt vem lh clla no seguuncnto, c, temendo o honor de uma l.atnlha cn-
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blicar um ·f · a l . . ~an1 csto contra sen pao, no qnal o accusava a~ haver pedido ao pa].)a 
t egitnnaçao de Affonso Sanchcs, seu filho natural, não só ~t testa do sett bando 

8en~o~ apoderar-se ele Lisboa, obrigando assim el-rei a ajuntar o seu exercito para 
l'e e encl?r, mas marchou contra elle com m?Lo armada, tornou-lhe Leiria, Santa
qem e Coimbra, poz cêrco a ünimarãos, e tendo abrazado e estragado as terras 

11 
ue Lse ~antinham fieis a seu proprio pae e rei, cl1egou a ferir batalha com elle 

l 
0 

nm:ar: depois ele lhe haver fugido em Cintra e nas Alvogas, e a tal ponto 

0°~~u a UlC1Ig·niclacle ele snas acções, qne matou com a maior cleslmmaniclacle o ar
a0d181?0 _de Evora, D. Gerardo i, que seu pae lhe havia enviac\o para o persuadir 
c es1sti~· c1? seu rebelde e iníquo procedimento. 
v . 0 prmc1pe D. Pedro, filho do senhor D. Affonso IV, logo que soube que Al · 
8:1 ~ Gonçalves, Diogo Lopes Pacheco e Pedro Coelho haviam barbaramente as
fossmado a D .. Ignez ele Castro, tornando-se furioso e exasperado da dor, poz a 
8 go : sangue toda a província ele Entre Douro e 1\!Iinho, e faria maiores extremos 
~~ 11~0 se entremettessem a rainha e o arcebispo ele Braga, representando-lhe 6 a~ a deshmnaniclade era castigar a injustiça de seu pae no povo innocente, que 
avra governar com~ seu em breve tempo . 

·se 14-mbos estes príncipes eram os herdeiros presumptivos da cqrôa, ambos elles 
e e~antaram em gtte?'?'Ct abm·ta. contra seu pae e rei, e ambos entregaram ao fen·o 

0 ~~JOgo uma parte elo desg-raçado Portugal. E inhabilitou-os este seu mau pro
a~ dmento ele succecler na corôa? Não. Ambos elles foram reis e bons reis. Logo, stll a quando o senhor D. Pedro IV tivesse effeetivamente feito uma guerra offen
rev~ a Portugal, por que motivo devia a respeito d'elle haver uma conducta cliffe-

n e da que houve com o senhor D. Affonso IV e com o senhor D . Pedro I? 
D : .as quem se rebellon mais claramente contra seu pae do qne o senhor infante 
80' 1.gue~ no fatal dia 30 de abril de 1824? O senhor infante prendeu seu pae no 
00 u Plopno pala.cio, c ordenou que d'ali não saísse algum elos seus creados, nem se 
ci ns

1
entrsse a entrada a pessoa alguma. O senhor infante poz de guarda ao pala

lU~ c f Bcmposta, em a noite de 29 para 30, um batalhão inteiro ele caçadores, com
fa ~c aclo por um primo do barão de Sande, que estava no segredo. O senhor in
qun e poz em armas toda a guarnição de Lisboa sem dar parte a seu pae, com 
30 em estava vivendo no mesmo palacio. O senhor infante, em a noite ele 29 para 
ta;esrnando_u arbitrariamente prender um grandíssimo numero ele indívic1uos 'mili
nad e p_a1zanos de todas as classes, sem estar auctorisado por seu pae, que de 
~ma .~abia. Entre os immensos presos foram os condes de Villa Flor e Paraty, 
est . allst~s de el-rei; o marquez de Palmella, secretario ele estado dos negocios 
ga{angerros, um dos mais habeis servidores do estado, hoje embaixador de Portu
s~m P~lo senhor D. Pedro IV na côrte ele Londres, e cujos crimes consistiam em ter 
irrf: Ple aconselhado a el-rei que desse uma constituição aos seus povos. O senhor 
eu:~te, depois ele ter juntado na praça do Rocio toda a força armada disponível, 
est~du par~ o palacio chamado n'outro tempo da inquisição, e ali, cercado do .seu 
R 0 ma1or e dos seus conselheü·os privados, o marquez de Abra.ntes, Parva 
ra~pos~ e outros homens de reconhecida perversidade e da mais completa clesmo
D ~~~~ao (e foi sempre a gente com quem, desg-raçadamente, o senhor infante 
só. Iguel viveu), passou ordem para que se fechassem todos os tribunaes, o que 
bero soberano podia fazer; nomeou novos ministros ele estado, o que só o so
tes auo podia fazer; nomeou novo intendente geral ela policia e dois ajndan
nh~roi 1_1e só o soberano podia fazer; em uma palavra, n'aquelle fatal dia o se
tudo 11 ante_ exerceu todos os actos ela soberania que usurpou a seu pae. O que 
rei. quer cl1zer que o senhor infante D . Miguel se rebellou contra seu pae e seu 

' e de rebellião foram tnüaclbs por el-rei todos os actos que o senhor infante 
t~e tnarid . fi . . . . . - • . . 
Ctdade e 0 e lho, cousegum á força de mtutas supphcas que o pnnClpC m1o m;resttsse l ogo a 
car as .. se demorasse por algum tempo no mosteiro ele S. Paulo, emquanto ella ta ter:ta~· api~
lJopula .11 a~ .d~ D. Diniz,, Vide a citada obra, tomo r, lpag .. 135 e seguintes.- No D~ccwnano 
Princi 

1 '~ll'lgtclo pelo mesmo escriptor diz-se : crQtwm ao-gravava a situação era a sogra do 
genro páe · A:ffonso, a rainha D. Maria' de Castella, turbulenta c intrigante, que incitára seu 

1 'J ~~ublevação. . 
born c~~~ll~~~ da casa de Louló, ma.s foi mui distincto por seu sa.!Jcr, cbri standacle, Vtrtucles c 
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exerceu n'aquel.lc fatal dia. E oncle m a p arar es ta cleciclicla rebelliào 1 se todos os 
minir;trós estrangeiros não corressem ao p alacio ela Bemposta, e n ão cer cassem el
r ei, qLw estava quasi morto ele affi icÇão e · susto, e ali n ão protestassem contr!L 
qualquer neto que se p erpetrasse contra a c1igniclac1e ele el-rei !!! 2 

E st e paragrapho d o assent o é destina do a mostrar a rasã,o el e ordem elos IJa
ragTaphos seguintes elo m esmo assento com os antecedentes , e a dar-nos a ra são 
por que se entra no encontro cl'essas nws11WS objecções especioscts e plwntctsmas, que 
se 9ppõem aos direitos do senhor D. 1\{jguel, e ao gntncle e inconcttsso f~mdamento 
com que os tres estaclos o acclamaram r ei de Portugal. Vamos a esse encont1·o a.. 

Este par agrapho contém tres partes : primeira, a confissão ingenua ele que o 
senhor D. Pedro é primogenito, e qne teve os direitos de primogenitura; segunda, 
que est es direitos se podem alienar e p erder como quaesquer outros ; t er ceir a , qne 
o senhoT D. Miguel seria o primeiro a r epugnm· á s tentativas elos povos paril· o 
acelamarem r ei, se este titulo fosse roubado. 

Nós acceitâmos a confissão ele qüe o senhor D. P ech·o IV era o primogenito 
elo senhor D . J or(o VI e ele que lhe p ertenciam os direitos ele priruogeni tu r a , as
sim como a outra confissão ele que esses direit os podem ser alienados; e então 
dizemos : se o senhor D. Pedro IV ora o primogmüto, i sto é , _o legitimo succ~ssor 
da corôa portugueza, e podia alienar os seu s direitos, elle o fez legalmente pelos 
decretos do 3 ele maio d e 1826 e 3 ele março d e '18)Z8 ; e então a corôa p ertence 
à senh01·a D. Maria II, sua filha, em quem elle a r enunciou, pois que elle não. 
p erdeu no dia 15 de novembro ele 1825, segundo este pan1 g r apho continúa a sup
por, esses. direi tos el e priwogenitura, depois abdicaclos e m sua :filha., como já de 
mais iica c1emon.<; trac1o, para aq_ui .o tornarmos a r ep etir. 

Quanto {L ásserçã.o ele que o senhor infante D . Miguel seria o prime iro a re
cusar a corôa que os por:os qLte?·iam da?· -lhe~ se ella fo sse roubada , comb'inem os 
nossos leitor~s quanto escrevemos na primeira parte sobre os manejos e medidas 
empregados para obter este fim e l~var os povos a t ão criminoso resultaclo, e en; 
tão se conh ecerá a sinceridade cl'estas expressões e a consciencia com que se eshL 
possuindo o mesmo 1·eino 1'. 

Todos est es par&graphos t êem um só 0bj ecto, e é responder à tranquilla posse 
do senhor D. Pedro IV, logo depois ela i..uoTte ele seu pae, e ao direito que lhe 
r esultava elo r econhecimento ela nação, feito n~io só logo em março ele 1826, m~s 
quando acceitou, jurou e deu á execu ção a carta constitucional ele 29 ele ::cbnl, 

1 Não sabemos ]JOr que fatalidade sua alteza o senhor infante D. Miguel adquiriu o habito 
<lo ab usar sempre da auctoridacle que ll1 e é confiada. Quando em 1823 sua alteza fugiu pm.~rL 
Santarem, levando comsigo e reunindo ahi uma parte do exercito, já era o plano cl' este mov L
mento ckclarar o senhor D. João VI inca_paz de governar o r eino e estabelecer a rcgencia en1 

sua augLlsta mãe a senhora D. Carlota Joaquina, que tal passo lhe havia aconselhado. A desc~
ber tn cl'cste attentaclo acarretou a morte ao subclito fi él, que d 'elle lmvia avisado a el-rei, po1s 
expirou tts mãos ele atrevidos assassinos dentro do mesmo }Jalacio e quasi ao l:tclo elo sobcnwo
No dia 30 de abril sua alteza se serviLl da auctoriclade de general c commandante em chefe do 
exercito, que seu pac lhe havia confiado, para lhe usm·par a soberania e verificar o mesmo pl~no 
de Santarem. Veja-se o processo do t enente general l\1osinho, impresso em Lisboa cn.1 1828, nu· 
pressão- r egia, c n'elle os juramentos das testemunhas, n.o• 8, 25, 56, f>7, 65 e 7R, que aiJirmanJ 
quanto levâ.mos dito n 'esta notiJ.. 

2 Carta segunda, em resposta ao auctor da carta que appareceu em o N ew 'rimes e no Cmt· 
?'ÍCr de 23 ele maio ele 1827. (Segue o § 1-6 .0 ; vide tomo rv, pag·. 792.) 

3 ('Transcreve o § 16.0 ; vide o meSQ.l.O tomo e pagina.) . 
~ O senhor D. Pedro IY, na sua proclamação de 25 ele julho elo corrente anuo, suppue co;:· 

c to o senhor infante D. Miguel; mas sua magestade imperial e real acrescenta as rasões, e sttO · 

"por não ]JOder persuadir-se que sua alteza é capaz de t anta maldade que seja traidor aos 
protestos que lhe fez quando seu rei, e pm:juro ao juramento que tão li~re e espontaneamente 
prestou em Lisboa permite a nação legalment e representadan . Sua map:estacle imperial e real 
não sabia ainda até que ponto sua alteza l1 avia conduzido as co usas em Portugal; não sabia que 
em tod~s as acções, por sua alteza praticadas, clle ten:i desenvolvido tal liberdade, que uipguen; 
ousa oppor-se á sua vontade, e menos governai-a ; não sabia que tudo treme diante cl'ell c, a~e 
os seus proprios conselheiros e ministros, c que em taes circumstancias elle não pódc ser cloml· 
nado senão pela ambição que o devora. Nós estamos persuadidos que sua ma,gestacle imperia,l 0 

real, por mui doloroso que seja ao seu coração, ha de nas primeiras orclcns vindas do R io d.c 
Janeiro, como tutor de sua augusta filLl:t, explicar -se por outros termos. An"l'icus Plato,, secl ma · 
_qis mnicct ·veritas. (O auctor transcreve em seguida os§§ 17." a 19.0 do assento; vide torno 1' '' 

pag. 783.) 
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Pbla qual se gover.uou até aLr.il elo corrente anno, e a r esposta é : a Q ue o reino 
, de ccleceu ao senhor D . . Pedro .IV pela mesma rasfio por que o fi~cr: aos ~ilippes 

D Cas~ella; que não faltou otro, nem promessas, nem a negocraçao arcltlosa de 
.~ Chr: to vão elo Moura; que se repetíra a sccua de Ayan10nte ; que se embar

g 11 a SlUcera voz ele um conselho sabio e zeloso, e que tudo se fez sem se con
vocarem os tres estados do r einov. ÜLtsta a acreditar como estes doutores se atre
veram a fazer uma pintura fiel ele seus proprios Cl:Ímes, se~n que lhes lembrasse 
q\tle ella podia ser competentemente n1Jplicacla! Vejamos até que ponto este aran
ze é verdadeiro . 
h Todos sabem que, morto em Afr.ica o senhor D. Seb-astião, lhe sncceclêra o se

~ or cat:eleal D. Hcmiquc. o ua alteza houve-se muito mal no seu governo; apa?'-

tou. ele st p essoas ele m e1·ecimenlos, muitas m::t is ele talentos) e se1·vitt-se no selt minis-
él'ZO de p · · t ' · · · E t d . essoas tnconven~en es as cz'i'Cumstancws e C011!JUnctw·a. 's a esg1·aça) a 

sua W?·esolução natw·al; (t stta falta de valo1·J finn ezct e indust1··ia neassm·ia pm·a 
Usa~· dos meios mais efficazes ele atalhct1' ClS· elesgmças que llze es tavam Ímminentes

1 

asszm como os 1·ecdos de ateia1 · a gu e? '?"<.t civil, fizeram que elle se não atrevesse 
~ nomear sua successora a senhora duqueza de Bragança, fazendo-a jurar em côr-
~s por sua herdeira, o que facilmente c<mseglliria; e que r esolvesse qne o nego-

010 ela successão fo sse clecicli clo por onze pessoas, escolhidas de vinte e quatro que 
os estados lhe haviam apresentar. · 

ru El-~·ei Filippe, posto que não quiz mostrar que defendia as suas pretensões, 
na? cle1xou de mandar D . Cbristovzto de Moura como embaixador orclinario, e ele
pois 0 duque ele Ossuna com o titulo de embaixador extraorelinario, para olha1;em 
pe os seus interesses. Escreveu ás priucipaes cidades do reino, lembrando-lhes 
como e~escendia ele seus antigos reis, e os beneficios que fizera aos portuguezes 
em Afnca, offcrecenclo-lhes acrescentamento em seus privilegios; em uma palavra, 
pondo-lh.e á vista, de uma parte tudo quanto podiam esperar cl'elle., e ele outra o 
qne pocltam receiar do seu podei'. Seus embaixadores serviram-se elo dinheiro, e 

lc~m grandes sommas cl 'elle com1Jraram muitas pessoas, a quem fizeram maiores 
JI ornessas i . . 

C?s governadores elo r eino que succecleram ao card eal rei, tres elos quaes erarn 
Parci~es ele Castella, dissol·vemm as côrtes que haviam decidir esta questão, logo 
~ll~ VIram que os seus membros queriam obrar como delegados ele um povo livre, 
fiel jnclo mostras ele confiança, clespachm·mn pa1-ct os governos elas j1·onteims os 
f a gos que lhes eram suspeitos ou seguiam as partes ele Castella; estes para que 

la~orecessem 11. usurpação, e aquelles para que poclessem logo ser surprehenelielos 
le 0 exercito ele Filippe II. · 

1 
.
1 

O duque ele Alba tinha já entrado n'este tempo em Portugal na frente ele vinte 
;\. ho1uens, e fui só então que se proferiu a sentença de Ayamonte) eleclaranclo a 
cl 1 1PPe II r ei ele Portugal, conforme as leis, quando elle estava a sel-o por meio 
a força· ele suas armas. · 

Ora que similhança tem esta historia com a successão elo se"uhor D. Pech·o IV 
:~Portugal? A morte elo senhor D. João VI foi tão precipitada, quanto inespe-
1.a a. Ainda não havia passado a dor e o sentimento ela sua morte, quando o 
g~verno, por elle mesmo crcaclo, cumprinclo a sua vontade e ordens acima transcri
p as lla primeira parte d'esta dissertação, declarou legitimo r ei ele Portugal e suc
~essor elo senhor D. João VI ao senhor D . Pech·o IV, quando toda a nação, sem 
lH ~enor clifficuldade, o reconheceu como tal. Aonde esM, pois, a similhança ? 
D~ni~ acharão ~ossos leitores com ? q1~e se .\:assou no go:eruo ela senhora iufauta 
lls . zab~el Man a, contra: as propn as mtençoes cl'esta prmceza, para preparar a . 
ac lypaçao elo senhor D . Mignel, e muita ainda mais no governo d' elle até ser 

c amado. Se n'este tempo appareceu algum Qhristovão ele Moura, a nação o co-

I ' 
nuel dE 0,uri.osa a mcmoria cscripta toda elo proprio punho de D. Christovão ele Moura, qtle Ma
da 5 e l• ana e Sousa achou no arclüvo da casa de Castello Rodrigo, a qual copiou no tomo m 
noLll~~ E!:l·opa 1J07"lttg~teF;1. , parte n , capitulo r,, pag. 119, em. cujo logar, depois ~le tra?~crevcr ~s 
goro . dos que se veudm·am a Castclla e trabn·am o seu rC1, acrescenta «que 1sto fo1 a uma n
g-01105~ almoeda, sicnclo li'ul ipc cl comprado!', csas pcr son::tgcs los vendedores, y ol Moura ol pro-

lO ele cst:t almonccla,. 
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nhecc nos .cmnpliccs L1o senhor infante D. Mig-uel ; c se honvc a sent,,i2ça ele Aya
rnonte, foi sem duviLla a profcriLla pelos chamados trcs estados, cujo assento esta
mos confutando . As gazetas ela Europa publicaram n' esta epocha de quem era o 
oiro que então se espalhou, e a r ebellião ele uma parte do exer cito, a sua fuga 
para H esp anha e invasão subscq Llcntc no r eino, proclamando rei ao senhor infante 
D. lVIiguel, prova a favor ele quem elle se di stribuiu. 

A convocação das côrtcs para r econhecerem como r ei ao senhor D. Pedro IV, 
filho legitimo e primogenito .elo senho1· D. J oão VI, u ltimo r ei de Portugal, era . 
contraria ao direito publi co portuguez. Esta convocação nunca se exigiu senão no 
caso do legitimo herdeiro da corôa ser filho do irmão elo r ei, e então mesmo de
clararam as côrtes de 1697, com approvação elo senhor r ei D. João V, que esta 
convocação era clesnecessaria segund o o espirito elas proprias côrtes de Lamego. 

S e os reclactor es elo assento, quando faliam n'este paragrapho ela convocação 
dos tres estados, se referem ao facto ele ser dada uma constituição á nação portu
gueza, que maior prova querem elles da acceitação cl'essa constitlúção, elo que a 
que deram todos os povos nas festas publicas que fizeram por o ocasião elo seu ju
ramento, festas que lh e nâo foram encommenclatl.as pelas auctoriclacles superiores, 
como foram as que frouxamente se fizeram pelo r egresso elo senhor infante ao 
r eino? Que maior prova da espontanea acceitação cl'essa constituição elo qne o so
lemne jm·amento que lhe prestaram os dignos pares do r eino e os srs . deputados 
ela nação portugueza na abertura das côrtes ele 18261 aonde se achavam represen
tados todos os estados elo reino, e o elos povos melhor elo que nas antigas côrtes, 
pois que não havia uma cidade, villa ou p equena aldeia que não tivesse votado nos 
seus r epresentantes, quando nas a,ntigas eleições s6 figuravam algumas cidades e 
v illas privilegiadas? . · 

E ste argumento da falta de convocação de côr tes, por ser a r espeito de UJn 
obj ecto que s~ diz importante, faz-nos lembrar que, se os chamados tres estados 
ele Lisboa n ão r econhecem a successão do senhor D. P edro IV e a eonstituição 
que elle outorgou a Portugal, poT não ter intervindo audiencia e conselho elos es
tados elo r eino, então não podem elles reconhecer válida a sepatação elo Brazil, 
feita tambem sem audiencia e conselho dos tres estaelos, e portanto não podem 
deixar ele reconhecer o senhor D. Pedro IV por legitimo r ei de Portugal, p01·que 
n'esse caso cessa inteiramente o fundamento inconct~sso e g?·ande ele t er elle ac
ccitaclo uma corôa estrangeira e independente 1. 

Nós tinham os lido em outro tempo no appenclice ao capitulo n ela segunda parte 
elo Compendio histo?·ico do estado da tmive?·sidade de Coimbm no tempo da úzvasão 
dos denorninados j estbitas, que a de cima quarta atrocidade cl' elles era, par~ acres
centarem a conft1são elos estaclos, perturbar em n'elles toda a administração ela jus
tiça e estab elecerem toelos os meios de vencerem os pleitos qtLe intentassem pa?·a 
a ttSlL'tpação elas f azendas alheias; inventaram e ensinaram que era licito o peijll
rio, e julgámos que esta perversa e abominavel doutrina de lVIn.m10l ele Sá nos 
seus AphO?·isrnos dos confessO?·es; ele Francisco de Toleclo, · na sua Inst?·ucção de 
sacm·dotes; ele André Enclremon, Francisco Soares Granatense e outros, depois ele 
ter sido tão completamente convencicla n'aquella, obra e na Deducção chronologica 
e analytica~ ambas impressas por orclem ele nossos r eis, nunca mais tornaria a ap
parecer; ruas para vergonha ele Portugal, no reinado elo senhor infante D. Mi
guel, e para prova elo estado de. clesmoralisação a que o tem levado uma usm·pa
ção, que, sem ella, não podia effeituar-se, vemos r eproduzida esta doutrina, até 
po?· bispos e ecclesiasticos, n'um congresso que se diz ser ela nação portugueza ! 
Que vergonha ! Que infamia! E ainda faliam em r eligião ! De certo a que elles 
seguem não é a ele Jesus Ohristo, porque esta, longe ele ensinar t ão horríveis roa
x imas, as condemna e m,cvncla o cont?·m•io. Vejamos. 

O capitulo XLV elo quarto concilio ele Toleclo, congregado com a presiclencia ele 
Santo Izicloro, metropolitano ele Sevilha, e com o concurso ele sessenta e dois bispos 
e seis vigw·ios dos impedidos no anno ele 633 2, se explica por estas formacs palavras: 

1 (Mencionam-se os§§ 20.0 e 21." do assento; vide tomo rv, pag. 793 e 794.) 
2 Veja-se o tomo m, pag, 363 da Collecção dos conr;ilios ele HeSJ.JCtnhct, feita por Aguirrc, 

impressa em Roma em 1735. 
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t~ «Porquanto a per fidia dos arrimos ele 1mli.tas nações (segundo nos informam) é 
.fi10 g-rande, quo com despr ezo não guardam a fé que têern j1t1·ado aos seus 1·eis, c 
n~em com as palavras darem o juramento ao mesmo tempo em que retêem no 

ammo a impiedade ela pe1jicUct. Porquanto juram ao seu rei c prevaricam na fé 
que lhes promettem, sem de nenhuma fórma temerem o livro da sentença ele Deus, 
pe1o qual a grande malliçEi.o e grande ameaça ele muitas penas se acham fulmi
~a ~s sobre os que junt?n falso pe~o nome ele D etts. ~ue esperança p?cl.e, .Pois, 

car ~ estes povos nos casos ele affiicção contra os msultos dos seus m1m1gos? 
~ue fe empenharão no futuro com as outras nações para fazerem com ellas a paz? 
, ue c?nvenções não serão por elles violadas? Qne promessa, posto que jurada, 
eu.mprrrão elles aos seus inimibo·os, quando não observa.m a fé J·uracla aos seus 
re1s ( ~"' · · · Escttlae a 1WSSlt sentença: <<Qualquer ele nós, que, por qualquer conjura-
çao ou clesignió d'clla, rnancha1· o ju1·amento de fidelidade po1· elle promettida .•. 
ou pozer as mãos no seu rei para o matar, og o despoja?' elo pode1· ele seu Teino, og 
1•1siwpa~· a g1·andeza 1·eal, seja excommungaelo na p1·esença ele Deus Pacl1·e e elos an
Jo~) seJc~ seprn·aclo clct ·igTe}ct catholica que hottve?· p?·ofanado com o seu pe1·ju1·io, e não 
seJa ma~s adrnitticlo ern algurnct assernbléa de christãos, nern e.lle nem os cumplices ela 
81ta im.piedacle. >> 

O capitulo XVIII elo outro concilio sexto de Toledo, no anuo ele 638, diz igual-
mente I: · 

«~cljurâmos diante tle Deus ... Qne ninguem conspire para a morte do rei: 
que nmguem o faça morrer; qtte ningw:-m o p1·i·ve elo gove?"'W elo seu 'reino. . . Que 
se algum elos nossos se achar, que com temeraria ousadia se atreveu a attcntar 
contra algum dos sobreditos artigos, seja por Del~s je1·ido coin excomrntmhão sem 
espe?·ança ele algum ?'emeclio) e tido po1· etemamente conclemnado. E qtte aquelle que 
succ~clm· no tlwono, se qu.izer ser tido por innocente ele um tão grande insulto, 
~asttgue a morte ele seu antecesso1· como castigaria a ele seu p?·op.?·io pae, pena ele 

car .em opprobrio no conceito das outras nações.» 

11
. · Frnalmente, por não fazer mais extensa esta obra, o concilio geral e ecume

b rco, qu~ se congregou na ciLladc de Cons_tança no anuo de 1414, procurou tam-
em extirpar este erro pestilcncia l pela sessão 15. a, da maneira seguinte: 

e .. «Este sacrosanto concilio, querendo prover c:om cu.iclaclo na extjrpação elos 
v~ros e ber~sias, foi · avisado nos dias proximos precedentes de que se clogmatisa 
t ~e pubhcavam algumas p1·oposições e1·roneas contr·a ct fé e bons costumes, e no
bl~e mente escandalosas, tencl cnt(:Js á subversão de todo o estado e ordem da repu
(( Ica, entre as quaes proposições se acha .inserta e referida esta: ((Um tyranno, 
((qualquer que ellc seja, pócle e eleve, licita e meritoriamente, ser morto por qual
(( Juer dos seus vassallos ... não obstante qualqum· jtwamento que se lhe tenha p?·esta-f" · ·.» ~ste santo concilio, desejando com ardor oppor-se a este erro, c extir
~a -o rnterramente, depois elo haver deliberado maduramente, cleclcwa, o1·clena e 
e.fi~e que esta doutrina é e?·ronea cont?·a ct fé e cont1·a os costumes, e a ?'ep?·ova e 

c_onJ:, emna corno hereticc~, esccmclalosa e machinacla pa?·a ab?·i?· e most?·cw o caminho 
~ls~?'etttdes, enganos, mentints, t1·aições e pmjtwios; alem cl'isto declara, ordena e 
te ne que aquellcs que defendem e sustentam esta doutrina são herejes, e como 
aes:É1eve~n ser punidos; conforme as disposições dos sagrados canones . » 

re , 
1 

á VIsta ele tã.o expressas sentenças e definições ela igreja catholica romana, 
doPiesentada n'aquellcs concilios, ainda haverá quem defenda ser licito o pmjurio 
lJO ,serenissimo senhor infante D. Miguel e ele seus excommtmgaclos cumplices? O 
çõ' 0 P~r•tuguez, que sempre teve a religião catholica como bussola elas suas ac
nuos, nao póde, por obcclieucia a estes concilios, deixar de separar-se ele homens 
:1. e est" j'' ell ao O?·a da commtmhão ela Ig1·e}a, excommtmgaclos na p1·esença ele Detts e po1· 

e ~tm:namente conclem.naclos. Mas continuemos com a analyse . 
a s Juramentos que o senhor D. lYiiguel prestou foram de obecliencia e sujeição 
ca~~u augusto irmã.o, na qualidade ele r ei ele Portugal. Como é, pois, que elles re
aco' a~ em causa illicita? Pois a obcclicncia aos reis, . mandada prestar por Deus c 
00 nse.h~~a por todos os concílios qLlC representam a igreja catholica romana, é 

usa IihcJta? . 
1 0 mesmo Aguirre, tomo m, pag. 407. 
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Quanto á coacção que se figma feita ao senhol' infante D . :Miguel na côrte de 
Vienna, par:1 ellc escrever a seu irmão e rei as protestações de obedioncia que 
lhe fez nas cart:1s ele 6 de abril e 12 ele m:1io de 1826, no juramento á carta con
stitucional, nos esponsaes com a senhora D . Maria II c na outra car~a ele 1 O ele 
outubro de 1827, emquanto o ministerio austríaco lhe não dá a conveniente res
posta que é ele esperar ela sua dignidade e caracter, lirnitfimo-nos a dizer o g_nc 
os nossos leitores sabem perfeitamente, que nenhuma coacção 1Jodia ser-lhe fmta 
el:!l um paiz estrangeiro aonde elle gosava ele toda a liberdade necessaria para 
eleixn,r ele fn,zer actos que aquelle pn,iz n?í.o tinha direito algum de exigir-lhe, como 
effectivamente nào exigiu. E como é possível considerar coacto o senhor infant_e 
para escrever .cartas a seu augL1sto irmão, as quaes ninguem lhe pediu, e consl
deral-o em plena liberdade ao mesmo tempo para recusa,r obedecer ao senhor 
D. Pedro IV, eleixando-so ficar em Vienna quando elle o mamlou buscar em uma 
nau para a côrte elo Rio ele Janeiro? 1 

Quanto á primeira proposição d'estes paragraphos, de que a designação do se
nhor D. Pedro IV na lei de 15 ele novembro ele 1825, como hcrclei1·o c successor dos 
reinos ele Portuga], fôra em conjO?·midacle com, o 1tso, nct?"?"CGtivct 'Íncl-ifle?·ente ozt 1t?IW 
?"epetição ?nenos culve1·ticla das antigas jO?·nwlas, nós já clemonstràmos na primeira, 
parte i:l'esta dissextação que o senhor D. João VI havia effectivamente r econhe
cido o senhor D. Pedro IV como seu successor na corôa de Portugal, não só n'es~n 
lei, mas nas iustrucções que havia dado ao marquez de Palmella em Londres, 
para exigir esta garantia elo gn,binete de Saint-.J n,mes, no decreto de 6 ele março 
de 1826, e na carta patente. de 13 ele maio de 1825, na qual .sua magestacle fide
líssima, não só reconhece o senhor D . Pedro IV por seu legitimo successor na co
rôa ele Portugal, mas, á maneir:1 de seus antecessores, r egula o modo de governar 
uns e outros estados, o que tira todas as duvidas que tão grattlitamente se que
rem suscitar. 

Quanto ao consen~imento elos tres est~dos, que o assento suppõe uecessario 
para se verificar a successão elo senhor D. P edro IV, já r espondemos qne nenJmroa 
lei portugucza o exigia, para que os filhos succedesscm a seus paes na corôa; po
rém como o assento acrescenta (cque ao reino sómente compete julgar e declarar 
a legitima successão do mesmo reino», e se refere á auctoridacle elas côrtes ele 
1.641, cnmprc -nos dizer alguma cousa mais sobre este objecto. 

Todos os homens, ::tinda que medianamente instruidos, sabem que certos espí
ritos extravagantes, elos que se procuram fazer celebres no mnnclo com invenções 
exquisitas, sem repm·arem nas conseqm:ncias d'ellas, abortaram a horrorosa seita 
que na republica li.tteraria se clenominou moncwclzomachict. 

Esta seita foi exterminacln, em França no auno ele 1595, por se ter verificado 
a pratica ele sua doutrina no horroroso assassinato commettiêlo contra el-rei Hen
rique III; na eleshumaua, ímpia e escand<llosa mortandade, feita a sangt1e frio no 
memoravel dia de 8 . Bartholomeu, e nos attentaclos commettidos contra a vida ele 
Henrique IV2. 

Foi exterminada nos annos ' de 1604 e 1606 de Ing·latena, Escocia, Irlanda 
c todos os seus domínios, por haver síclo auctora e instigaclora ele to elas as conj u
raçõe,':l e sedições que se tinham formado contra as reaes pessoas de el-rei.Ja
cques I e ela minhn, Izabel, induzindo os seus va.ssallos pam a rebellião e desobe· 
diencia 3. 

Foi exterminada no anno ele 1 G06 dos cstaclos de Veneza., da ciclacle hansea-
ticn, de Dantzik e elo reino da Prussía'•. · 

Foi exterminada nos annos de 1618 e 1619 do reino ele Bohemia, do reino da 
Htmgria e elos estados ela l\'Loravia por haver incitado assassü1os para matarem os 
r eis, e haver siclo auctora de todas as seclições que tinham agitado os mesmos rei
nos e estados 5• 

1 (Seguem os §§ 22.0 a 24.0 elo assento ; vide tomo rv, pag. 794.) 
2 .Annaes da sodedadejesuitica, impressos em París em 1764, tomo r, pag. 592. 
3 Sentc.nça de cl -rei Jacques I, carta e sentença ela rainha Izabel, no tomou ela mesma obrn, 

a pa~. 29 e 69. . 
~ Dito tomo, pag. 75, 85 c segu intes. 
5 Ibidem, desde pag. 650 até 657, onde se acham tamlJem transcriv~as as sentenças. 

' 
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1 E f~Ji exterminada no anuo de 1622 dos estados geracs das Províncias Unidas, 
c euuncmnclo estes a todo o universo esta seita como perniciosa e homicida do gc
nero humano i . 

. ~pesar ele tudo isto, a companhia denominada de J csus,· que tinha por objecto 
)l'J~crpal ele suas largas vistas a machinaç:ão elos meios e elos modos com qne po
~ : :·Ja anninar o supremo I odor dos monarchas e príncipes soberanos, para rcclu
zt~ 0 rnnuclo ::í confusão e :.\. desordem, que se tinha proposto promover para o clo-
1111nar; vendo levantada a clita seita, a adaptou com o maior empenho, e entrou 
at es~rever e publicar os muitos livros com que estofou os sophismas elos ditos se
~ ar!os com outros sophi smas armados pelo artificio ela sua logica cwabigo-pe?·ipa-
~e.t~c a, e surprehenclenclo a religião e a fidelidade dos muito dignos e respeita

Yets varões, que fizeram as principacs figuras nas cô?·tes elo mez de y'anei?·o de 1641, 
~~ tbn~<tnclo da innocencia elas suas intenções, int?·oclt~zi?·am no principio das ?'efe
Hc as cortes, para ser virem de bases ás deliberacõcs que n'ellas se tomaram, não 
?Jlrws que um comp1·ehensivo compendio elos m·1·os ~ cl' ap.~ella detestavel seita, e eu tre 
e es 0 de que ao 1·eino sómente compete }t~lgcw e cleclct?'a?' a legitima successão do 
mesmo ?'eino . , 
g A falsidade d' este principio não precisava, alem elo qué fica dito, de outra al-

uma demonstração, pois era snfficieute ser el le uma elas maximas d'aquella seita, 
e e~ta condemnacla por toda a Europa, e muito principalmente em Portugal, pelo 
se~ :or D. José I, em tantas leis quantas decretaram e conclemnaram a seita j e
s~u~rca, para ella não ser mais considerada; mas como dcsgraçaclamente este prin
Clp.lO é feprocluziclo pelas 1noncw-chomachas, jest~iticas e apostoUcas cô1·tes ele 1828, 
a_crescentaremos que elle foi se mpre reprovado ·pelo nosso direito publico portu
~uez ~ por ag nellas das nossa.s antigas côrtes em que os j esuítas não tiveram in-

ucncra. . 
Nas côrtes ele Coimbra de 1385 disse J oão elas Regras que o reino se achava 

v a~? pela morte elo senhor D . Fernando, que ninguem o possuía, e g_tw po1· isso 
~Jo tam elles escolhe1· e nomear· 1·ei. · Assiguou-se um auto solcmne cl'isto, e clecre 
porl-sc a vacatura. elo reino·; e sú depois ele lido e assignaclo Pste cleC?·eto é qne se 

8 
asbsou á eleição ele r ei, que, pelos esforços do mesmo J oão elas Regras, recaíu no 
en or· D . Joã.o 12. 

s . ~as côr·tes de Almeirim do 9 do janeiro de 1580 os procuradores elo povo, 
e~-~.ll~ucl,?. ?- Phcebus :M:oniz e conhecendo c1uc o senhor cardeal rei se entendia com 
d f1 ] th ppc ele Castclla, c promovia que ellas o clcsignassom rei ele Portugal, 

0 
et~ araram abertam ente ccquc cll es só tinham o direito ele eleger soberano quando 

D tJo:;o vagasse>> 3. Ora não estando nós em similhantc caso, porque o senhor 

1 
• o~to VI clcixou um filho primogcnito já com deseenelcncia, que as ·leis e elle 

~ e~mo chamou :i snccessão ela corôa, como se poclerá fazer uso ele um tal prin-
01plo? 

Uma só vez . fizeram as nossas côrtes uso cl'este clireito, alem elas ele La
D~go $se ellas existiram),. e foi nas ele 1385, quando foi :;omeaclo rei .o .senhor 
. 

1
.Joao I. Em 164.0 o remo devolveu-se ao scn1wr D. Joao IV pelo clrrmto ltc-

1 ec Itar·J·o l · 1 i "' d · "' l · "' l .~ . , que sempre 1avra regu ac o a successao o remo, c nao po1· e e~çao a as 
~O?tes ele 1641; convocadas já depois d 'clle acclamaclo, reconhecido e obedecido 
011Io rei. 

D· ~e~clo pnbli caelo em Portugal um livro intitulado JastcG acclmna~ão elo senho1· 
n: · o ao IV:, attribuiclo ao clr. Franci sco Vellnsco ele Gouveia, em que se procla
c~a~a.e defonclia este principio, tomou-se, po1· ordem do senhor D. José I , na se-

e ana ele estado, o seguinte assento: 
pro~~S.eud~ apresentados po;· OI'clem ~le. SLla mag~staclc, . cxpeclicla ~ inst.aucia do 
01 D aclor ela sua real coroa, aos nnmstros aba.txo assJg-nados, o hvro 1mpresso 
G n rsboa no anuo ele ] 644, debaixo elo nome do clr. Francisco V cll::r.sco ele 
G onve!a, c os tratados ou commentarios que o mesmo clr . l!ranciseo Vcllasco elo 

OUYeJu, havia clictaclo na universidade ele Coimbra, r egendo n'ella as caclcin1s 

! g:m~~s clct socieclacle j es-uit·ica, tonv> rr, pag. GGU c scgui.J1tcs. 
3 1~ ·tl~tao Antonio ele Lemos llisto1·ia de Portuyal, l iv ro n, ca.pi tul o xv nr. 

.... 'll'l'' t.• , ' ·• c ·~onsa. l"crrcras, tomo x, pan·. 343. 
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de clementinaa, texto, decreto c vcspcra, c especialmente ao titulo ele ln intefj'1'U?1~ 
q·estittdione; o outro De otficio et potestate jtGclicis clelegati ; o outro ~í r egl'a Q:t6~ 
p1·io?· 54 de ?·egt6lis jtwis in 6 . o; o outro á regra In alte?'1Wtivis 7. o) elo mesmo ti
tulo; o outro ao capitulo Is qui conque1·itw·, final ele solt6tionibus; o outro ao t itulo 
de Ficleijt6SSo?·ibus; e o outro ao titulo De alienatione j16clicii nmtancli ccmsa Jacta_; 
e sendo muita attenta e circumspectamcnte conferido e combinado o sobredito li
vro intitulado JL~sta acclamação) com todos e cada um elos sobreditos tra.taclos, que 
certa e indubitavelmente foram publicamente clictaclos n::t universidade de Coim
bra pelo mesmo .Francisco V ellasco de Gouveia : assentaram os mesmos ministros, 
de uniforme accorclo, c1ue o dito livro Justa acclamação não podia de nenhuma 
sorte ser composto pelo mesmo auctor elos tratados acima entmciaclos ; em rasão 
de que os r eferidos tratados são escriptos, emquanto á substancia, com um grande 
e scienti:fico conhecimento elos princípios certos ele direito canonico e civil, e n'el
les fundados com grande profundidade ele sã e bem entendida jurisprudencia, ele 
sorte que nunca é a auctoriclacle extrínseca, mas sim a rasão jurídica, a que de
cide as conclusões que o mesmo dr. Francisco V e !lasco ele Gotlveia estabeleceu 
para provar os assnmptos que fizeram os seus objectos na contextura elos sobre
ditos tratados ; e pm·que, emquanto ao modo, se v ê t ambem evidentemente que a 
deducção de todos e cada um dos r eferidos tratado s é muito methodica; a corme
xão das suas partes muito regular e coherente; e a dicção pura na boa tatinidade, 
que era propria de um professor tão versado e · perito nas letras humanas, como 
na verdade o foi o r eferido mestre Francisco Vellasco ele Gouveia. · 

«Tudo isto, porém, se achou, por inspecção ocular e circumspec to exame, pas
sar pelo contrario no dito livro intitulado Jttsta acclamação) porque todos os cinco 
paragraphos que cl ecorrem de folhas 20 até 61, constituindo a parte r elo referido 
livro, têem poi· assumptos ou argumentos, para os cliscursos que n' elles se escre
veralll, cinco absurdos contrarias a todos os princípios ele direito divino e natural, 
formalisaclos pela sagrada escriptura no t estamento velho e novo, e entendidos 
pelas doutrinas elos apostolos, constantes traclições dos doutores ela igreja1 padres, 
auctores ecclesiasticos e concílios, sem admittirem duvida em contrario, que não 
sej a ímpia e t emeraria ; concorrendo sobre is to que, para provar quem compoz 
aquelle livro, os ditos cinco argumentos que tomou por assumpto, nunca foi bus
car as rasões ele d ireito, como costumam praticar os professores, e como havia pra
t icado o r eferido mestre Francisco Vellasco de Gouveia em todos os outros trata
dos acima elllmciaclos; mas antes muito pelo contrario se Teduziu e coang·ustou á 
probabilidade extr ínseca das auctor.idacles elos escriptores j esuítas Bellarmino, Soa
res, :Mendonça, :Molina, Azor, Valença e outros similhantes sequazes elos sectarios 
de Buchanano , Rossio, Hottomano, Baucherio e outros libertinos que haviam pre
tendido que não houvesse no mundo um supremo pocler que cohibisse as suas se
diciosas e mal entendidas liberdaaes; em tal f6rma, qu e todas as ditas cinco pro
posições ou argumentos vieram a ficar armados no ar elas ditas auctoriclacles, 
diametralmente contrarias a toda a rasão e a toclos os certos, elementares e obvias 
pr incípios de clir eito, e manifestando-se a mesma contraclictoria cliffer ença em
quanto ao moela por que o r eferido livro Justa acclamação n ão tem methoclo, nero 
t em deducção, pois se vê que os pontos que n'elle se escr everam, alem ele não 
serem muitos cl' e.lles pertencentes ao caso de que se tratava1 não são con sequen
tes uns elos outros, nem têem connexão entre si, antes são disparatados uns dos 
outros, n em tôem o caracter ela correcta. locução que têem as verdadeiras obras 
d 'este distincto mestre. 

«Por CLljas combinações e circurnspecto juizo , que d' ellas r esultou, attestaro 
elles, ministros, debaixo da fé elos seus graus ele lentes ela universidade de Coim
bra e de senac1ores da casa ela supplicação, que o referido livro intitulado Ji6sta 
acclamação é notoriamente incompatível com todos e cada um dos tratados elo 
clr. Francisco Vellasco ele Gouveia, acima r eferidos, e que é igualmente incompa
tível que o mesmo identico auctor cl 'estes jurídicos tratac1os compozesse aquelle 
informe, ab surdo e ignorante livro . ' 

<c Sitio ele N assa Senhora ela Ajuda, a 30 ele abril elo 17 67. = Domingos btiz 
R ibeiro Viei1·a = Bento de Ban·os Lirna = Antonio J.I!Ianuel ' Nog'<wÍ?·ct ele Ab1·ett = 

... 
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13w·tholomet~ José Nttnes Cctrdóso Gemlcles = Mamtel Pm·cÍ?Yt clct Silva= lf!Ianuel 
Gomes F'e?· rei rct i. ll 

Os :·edactores elo, assento, depois de haverem no § 20. 0 m·gt~·iclo a sua mages
t~de o Imperador ela Austria e a.o seu ministerio de terem extrwqtticlo pelrt violenha os j twwmentos e p1·otestações ele fidelidade do senho?' infante D . Miguel; depois de 
~v~rem cwneaçado no § 21. 0 ct todos os sobe?·ctnos ela Etwopa ele ?'O?npe?'e?n o silen

cw a que agom os ob?·1:,gct o 1·espeito cle·viclo a tão illttst·1·es nações ; e depois ele acres
centarem nu § 27. 0 que os mesmos soberanos foram tão enleiaclos e allttcinaclos; 
~i~e ~e clâxcwam enganct?' sem o pm·cebe?'ern, declaram que não respondem ao r eco-

.ecimento que os soberanos da Europa fizeram do senhor D. Pedro IV, como 
re1 de Portngal, poT ci?·ctwnspecção, g?·aviclacle, e po1· não offencle?·em o ?'espeito 
q_ue .lhes é devido!!! Nós e~perâmos que os soberanos da Europa, tão grave e de
r~ladamente insultados 1)01' tão clescomecliclas eXpTeSSÕes, hão de assumir a cligni-

a de que lhes é propria, e que, fieis ao s:ystema da legitimidade que têem procla
ma 0,. hão de habilitar o senhor D . Pedro IV, como tutor de sua aug-usta filha, 
a caltJ.gar a usurpaç?i.o e os escrevinhadores de t?i.o grosseiros insultos, e por isso 
0f~c lllmos aqui a preseiJ,te dissertayão, poT se haver tambcm concluído o mon
s 1 uoso assento que nos propozemos analysar e refutar. 

'~ 

Desde 15 até 30 de setembro expediram-se, entre outras de menor interesse, 
as seguintes peças officiaes : 

O:ffi.cio 

(N.0 263 rescryadol 

:C , Ill. mo e ex. mo sr.-Aqui nfto se communicaram as instrucções que l01·a Strang
d~~} ~e~ou d_o seu governo par~ o Rio, m~s. presume-se que est~s teriam sido 
c arar. ao 1mperador, que mmto lhe conVJna reconhecer a el-re1 nosso senhor 

l
)omo re1 de Portugal, insistindo em que o casamento ajustado se effectuasse, unico 
onto em que a Europa o apoiaria . 

ell Talllbem se não dt1vícla de que o imperador a isso assinta; mas suppõe-se que · 
po e do fará exigindo o reconhecimento dos pretendidos direitos de sua ,filha, e pro
in r;. 0 elle mesmo essa idéa ele fusão sobre que a Austria da sua parte tanto SJste. 

as Para ~vitar as clifficuldacles que d'ahi poderão provir e a necessidade em que 
um potenc1~s predominantes em tal caso se veriam de fazer c1 'isso em commilm 
pa .~ conc~rção inclispensavel para o reconhecimento ele el-rei nosso senhor, sei de 
de\ e llltn segura que aqui muito se deseja que sua magestade, por uma prévia 
se c a~·ação sua, concebida em termos que, sem prejuízo dos seus direitos, deixas-
11 m hvre as potencias imaginar que ellas não haviam errado, ía isso pôr a Europa 
C~t':as_o ele com elle se r econciliar sem esperar pela res1Josta elo Brazil, a que ella 
P to ~nfall ivelmente se encostaria para se não afastar da Inglaterra e da Austria, 

0 enoJas dirigentes n'este negocio . . · 

1.0 
Mr. ~ncillon, que com conhecimento ele cansa e por persuasão tem aqui vigo

e 
8~ e _victoriosamente defendido a nossa causa, acaba de fallar-me n' este sentido; 

as l ecola' mttito que · do contrario se nos sigam graves inconvenientes, e que o 
ac~bcto favoravel ele momento se turve muito consideravelmente. Ao que por clevcr 
de b 0 

.. cle ter a homa ele expor só mo resta hoje ajuntar o rogo que dirijo a v. ex. a 

ttü'to tar humildemente em meu nom e e no do secretario d'esta legação a augusta 
D e SL:a magestade. . . 

de S cus guarde a v. ex . a Berlun, 15 de setembro de 1828.-111. mo e ex.mo sr. VJsconde 
antarorh · = Conde ele 01·iola. 

Ofiicio 

(N.o 1í) 

IU.ino e ex mo E ~ d t · l' 7 do cor· l'eute f . - ~: sr.- m rasao o mau empo, que aqm carreg:ou no c 1a -
' lll obr1gado a lanmr o IJorto fazendo-me á véla com toc1a a esquadra, que 

L (C v ' ' 

onclt1c a tr::tn scripção elo ::tsscnto, §§ 25. 0 a 28. 0 ; vide tomo rv, pag. 794 C 795.) 
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se acha de novo fundcacla, r eparando :.ts av::wias, sondo assaz constclcravcis as que 
Boffrera'U ns charruas Galaúéa e 01·estes, por tcreru atracado em virtude- de haver 
arrebentaclo a amarra á pTimcira. Já _ clissc a v . ex. a, c novamente o repito : os 
portos das ilhas são pessimos de inverno, e os nossos navios, n o estado em que 
clles andam, correm risco de se perderem. · 

A esquadra está fazendo aqui uma grancle clcspeza. Em consequencia da nos~a 
demora n' esta ilha., foi -me indispensavel pedir mantimentos pa.rn. completàr clo:s 
mczes para as guarnições dos navios, e um pru:a as tropas expedicionari as, cu.J O 
numero deve chegar a mil praças, contando com cento e cincoe11ta volun'ta.rios elo 
batalhão de artilheria ela ilha, que de proximo se lhe r eunirão . O batalhfio devo
luntarios de Valdez ainda anda disperso pelo mato, e, segun ]o me informa o go
vcrnaclor e capitão general d' esta ilha, poucos se t ê em recolhido e entregado as armas. 

Estou ancioso por ver chegar ele Lisboa alg uma embarcação portadora ele in
strucções e m:clens que facilitem a miul1a pmtida para os Açores, não me atre
vendo a tomar sobre mim abandonar esta ilha no estado ele effcrvescencia em que 
a considero, não obstante a ausencia do rebelde Valclcz, que, segundo affirma o 
commandante da corveta Alli[Jato1·) fôra com uns quàr enta outros individuas seus 
CUill})lices para Portsmouth em o transporte Jane, quo d'aqui .-aíu no dia G elo 
corrente. A ausencia elas embarcações, que esperava achar no bloqueio, c mesmo 
d'aquellas que envio a Lisboa com despacho, faz-se mui sensível, c é mesmo uu1 
obstaculo ao que prescrevem as minhas instrucçõcs . 

No dia 13 do corrente appareceu á vista do Funchal a fragata ele sua mages
tacle britannica, a Galatéa, e sendo informado que a seu bordo se achava lord 
Strangford, que se dirigia ao Rio de Janei 1·o, mandei comprimcntal o. P or elle 
soube que t res dias antes ela sua l)articla de Portsmonth se tinha feito á véla a fi·a
gala brazileira Izabel lldw·ia, trazendo a seu bordo grande numero de o:fficiaes r e
beldes ela facção do Porto, e mais alguns elos que de Lisboa seguiram em diTei
t ura para Inglaterra; fall0u com veneração elos talentos, política e prudencia ele 
sua magestacle, o nosso aclomvel monarcha o senhor D . JYiigncl I, e ~crminou 
dando esperanças lisonj eiras . 

Não podendo duvidar ela saída ela fragata brazileira, nem do seu destino, es
pero-a a todo o momento, salvo se em caminh~ teve alguma noticia que a fez mu
dar ele clirecçãu ;. em tal caso talvez se encaminhasse à T erceira, mas é certo que 
só será r ecebida com agraclo por esses quatrocentos miseraveis caçadores a quem 
a perfi.tlia e o engano fizeram afastar dos seus deveres. Não é UL como aqui, onde 
todo o homem qne ata lenço ao pescoço é, com pequenas excepç0es, um exaltado 
inimigo elo throno e do altar. Acham-se as fortalezas cheias cl'estes per versos ; po
r ém, a meu ver, é impossível proseguir no systcma de prisões arbitrarias; na si
tuação actual ellas iriam (e talvez com justiça) ao infinito, mas r eduzir iam esta 
bella ill1a a um estado ele pobreza e ele miseria de que difEcilmcnte se levantaria) 
e que sem duvida seria repugnante aos sentimentos elo bene:fico coração de sua 
magcstacle , á sua a lta política e interesses nacionaes . Julgo, comtuclo1 de absoluta 
necessidade deportar quanto autos d'esta ·i lha os h omens l)erigosos, deixar á al
çada indagar dos crimes e p1'onunciar os criminosos, que a justiça punirá na con· 
formiclacle da lei, levando em vista as suas riquezas, ele onde elevem saír as clcs
l)ezas a que a sua rebeldia forçou a nação . 

Os empregos publicas n'esta ilha, quer civis1 quer militares, não devem po.r 
agora ser occupaclos por filhos elo ·paiz, que dcsaffcctos a nossos principias sagTa
clos, hurn ilhaclos e raivosos, lançariam mão ela primeira occasião fav,oravcl que se 
lhes offer eccsse pa1~a nos clamnarom. 

O batalhrio de a rtilheir os elo Funchal deve ser clissolvido ou r eunido á brigada 
r eal ele marinha; urna força rniliün· de Portugal, com mandada por o:ffic'iacs i.l1telli· 
gentes c honr ados, eleve aqui estacionar por tempo ·que não exceda a trcs annos ; 
uma força marítima el eve visitar a miuclo a ilha, ou melhor, permanecer a.Ji . Isto 
feito, deve lançar-se u~ véu sobre o passado, favorecer qL1anto for possível a 
agricultura e commercio, dar protecção aos povos e fazer por subtrahil- os á in-· 
fl.uenda assaz grande de nossos inimigos, que aqui, como no Porto e em toda a 
parte, se esfor çam por c1 iviclir para imperar o lucrar. 
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~evanL1o á IJr esenr:a el e v. ex. a estas minhas r eflexões, só t enho em vista o serv J '!/ 
. l 1?0 etc . sua mngestacle, os interesses da nação e o bem estar dos povos em ge-

1,; d esta 1lha, que, victimas talvez, arrependidos elos seus erros passados, beija
l<'io Dom respeito e gratidão a mão piedosa que lhes perdoa e os felicita. 

eus guarde a v . ox.a muitos annos . . A bordo da nau D . J oão VI, stuta no 
b~·to _ clo lTL:nchal , 15 ele setembro ele 1828 . - Ill.mo e ex.mo sr. José Antonio de 

veu·a L ette de Barro~, ministro e sec.retario de estado dos negocias do r eino, 

Pencarregaclo interinamente da I)asta da marinha. --:- Efen1·ique da Fonseca Sousa 
?'ego · 1 · ' VIC\')-a nm·ante commanclante ela esquadra. 

Officio 

Ill mo , " o A . . a . • b' J l . d · e ex . .' sr .- presso-me a commumcar a v. ex. a nottma rece l Ctn 10Je, 
c1 e ~~r chegado a Gibraltar sua magestade n senhora D. Maria ela Gloria, debaix o 

0
• Jt~llo de cluqneza do Porto, e transmittida por um barco de vapor que trouxe 

~els ~has de viagem. Sua magestacle havia chegado a Gibraltar a 2 do corrente, 
•. parece q~1e o marquez de Barbacena, em conseqnencia elas· instrucções que tra
dla,.de á VIsta das noticias que encontrou da usurpação da corôa ele Portugal, se 

ecEíra a vir a Inglaterra, onde a cada momento póde sua magestade aportar . 
v 

1 s~e tão importante, ·e, segtmclo me parece, tão satisfactorio acontecimento, 
e~1 em certo modo mitigar a magna em qlle tinha posto todos os fi eis portuguezes 

~ c esastroso evento ela occupação da ilha ela n1:acl eira pelas forças r ebeldes, as 
) "llaes desembarcaram no Machico a 22 do passado, e pa.r ece que entraram com 
~~~~a on. nenhuma r esistencia na cidade do Funcha~. Falt~m-me ainda pormeno:·es 

l Jaes sobre este sue cesso ; mas affinna-se que a 1lha nao estava de todo subju
y::c a, t endo-se r etirado as milícias para o interior, onde continuavam a defender -se. 

1 lZ-se mais que em Lisboa se· apromptavam as fragatas Pe1·ola e D·iana para 
evarem á Macleira um l'eforço de mil e duzentos homens. 

00 
Entretant6 da T erceira ainda nada se sabe, nem elevemos desesperar da sua 

lis~~ e?~ção, atte~1ta a di ffiouldade que haverá em clest~ car cl~a expccl~ção migue" 
a .1 or ças snfficwntes para se a,poclerarem ele uma pos1ção tao respeitavel como 
linltc acl ella de S. João Baptista ele Angra, clefencliela por um batalhão de primeira 
ro la, achando-me outrosim esperançado de ter em ali chegado a tempo os soccor
. 

8 ~ue enviei pela fragata brazileira Izabel J.ltlcm-ia. 

001 
l eus guarde a v . ex.a L onch·es, 16 ele setembro de 1828.- In .mo e ex.010 sr. 

lC e elo Fnnchal. = J]!Jarq_ttez rle Palmellct. 

O flicio 

(N. 0 13 resma do) 

) lll,mo e ex .1
' '0 s1· . - 'l'enclo procurado lorcl Abercleen para lhe communicar a 

l arte elo fti · · h b · l · l · · · t to s o lClOS que tm. a rece 1c o1 e que JU gne1 maJS convemen ·c, pergun-
111~\me se j á havia alguma decisão sobre a proposta, a que r espon di, na confor
p- l~ ac~e das instrucções, que nada tinha recebido elo positivo; disse-me que lhe 
a abecia lllandar retirar as instrucções que lord Strangford tinha levado, pois que 
hav:~e da negociação _não existia, junt;:nclo que não podia conceber como poclia 
11111 ao lado ele cl-re1 a.lguem que o nao aco osolhasse a dar este passo, pelo qual 
tod: àessoa moç.~ ~m um tão pequeJ?-O paiz com_o Portuga~ fazia mu e~a.:· a Europ_a 
niã . e um~ . deCisão tomada, que mnguem hav1a que estivesse ele clrfferente opl
est~' ·que tmbam r econhecido a rainha, e qne não se podiam desdizer; que por 
e111 modo ficn.ram os direitos confundidos, e que o fim ficára preenchido; que 
<:ez qllanto a casar sua mag-estade com sua sobrinha como com qualquer outra prin-

P O"~t.nada podia dizer, porque, como tinha dito, não tinha r ecebido instrucções 
•>L 1vas · f' l toei . < ' ~as azol-o por aquelle modo por que agora se expressava que era c e 

que o 1 ~ 1~P0~'>IVel; porque sua magestade ele certo não qu eria humilhar uma naç~o 
P0'' 1'1 0

. nao merece : a na~;ao declar ou r) elos seus rerJresontantes a quem per tencia 
' c n·ert · '!/ • · • l · ção ~ 0 .o remo; este modo de se expr essar tem mereCido sempre a cons1c 01 a-
' nao so em Portugal mas fór a de Portugal, e qne menoscabar por este modo 
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uma tal representação é n.tacar a nação por um modo que sua magcstaclc ele certo 
não é ('apaz de fazer. Pois bem, r espondeu-me que ello convinha sómente, e que 
quando lhe propozessem essa clausula então está a tempo de fazer essas reflexões. 
Ponderei o inconveniente de que a presença ela senhora D . Maria da Gh,ria como 
rainha em Portuga1 seria mais depressa um centro de remüão para os revolucio
narios elo que meio de extinguir dissenções pela associaç~io de icléas elos seus clirei
tos com a carta, etc., c que sendo clla a quem, pelos princípios cl'elles, pertencia 
o throno, não podia levn.r a bem que seu marido lh'o tivesse usuxpaclo; a que me 

· disse : que não se exigia que ella fosse para Portugal, que o que se pretende é 
que case por procuração e que fique em Vienna para se educar c ao cuidado ele 
seu avô, e que me recommenclára muito que mandasse dizer ao meu governo tuc\o 
quanto elle me dizia ne les be1·cez pas avec eles vaines espé?·çtnces; nada se faz sem 
isto, e todos os dias estava recebendo de todas as parrtõs provas l'isto mesmo; 
não me afastanclo nunca ela separação das duas questões, elos direitos ele sua mages
tacle e elo casamento, elle sempre me instava o concluía que não se podia terminar 
um sem o outro, quero dizer, este sem aquelle. 

O juramento que· sua magestade deu em Vicnna foi uma das rasões ele que 
muito se serviu como fundamental para a opinião ele toda a Europa contra a sua 
exaltação ao throno; combati com rasões, que é conhecido em direito que todo o 
juramento que se não pó de fazer, não se pó de sustentar; e que o estado de coac
ção em que sua magestade se achava em Vienna annullava p.or si mesmo o acto i 
e que a prova de que não tinha sido espontanco foi a demora cl'elle; o resultado 
d'csta conferencia e julgo elas que se seguirem sen.í. o mesmo emquanto não hou
ver alguma resolução terminante de sua magestacle. 

Deus gun.rcle a v . ex. a_ Londres, 17 de setembro de 1828.- Ill. mo e ex. mo sr. 
visconde de Santarem. =Visconde de Asseca. 

Circular 

Plymouth, em 17 ele setembro de 1828. - O brigadeiro general Joaquim de 
Sousa Qtleveclo Pizal'l'o faltaria ao mais gostoso ele seus deveres se por occasião 
da sua chegada ao porto de Plymouth e reunião ao deposito elos emigrados portu
guezcs fieis á magestade de el-rei o senhor D . Pedro IV, sob a direcção elo ex.010 

conselheiro o sr. Canclido José Xavier, não clésse a todos e a cada um cl'elles o 
mais authentico e public,o testemunho ela sua estima e admiração pela firmeza, 
lealdade, obeeliencia e heroico soffi·imento que todos desenvolveram no meio elas 
mais fortes privações e padecimentos . . 

·Ü brigadeiro, para bem pintar a v iveza de seus sentimentos, desejava as mais 
fortes expressões; mas d' esta falta o· consola a firme persuasfi.o de que n(3nhumas 
podiam dignamente servir ao conceito qne d'clles forma e ao merecido louvor que 
os portuguc>1cs emigrados têem alcançaclo no mundo por sua fidelidade, caracter c 
nol>rcza de alma com que deixaram escurecida a fama ele seus illustres avoengos, 
nos mais bcllos dias ele gloria que correram para a famosa monarchia portugueza. 

Todos os povos cultos ela E uropa admiram a sua constancia; todos os monar· 
chas iuvcjam tão honrados subditos, e · o senhor D . Pedro IV, · nosso iclolatraclo 
soberano, não deixará ele dar o merecido apreço a tão clistinctas virtucles. 

E com a m·aior satisfação que o brigadeiro Pizarro tem ele annuncia.r a seus 
dignos concidadãos e camaradas a estima em que s. ex.n o sr. marquez de Pa1-

. melJa (representante el'aquc1le augusto soberano) tem os serviços prestados íÍ 
realeza, e a bem fundada esperança de que elles continuarão a servir a magestad.e 
de el-rei o senhor D . Pedro IV com o mesmo zêlo c ficleliclaclc com que até agora 
o têem servido. Estas são as expressões ele s. ex. a n'um officio dirigido ao briga-
cleiro em data ele 12 do corrente: · 

((Só me resta· rogar a v. que queira manifestar a todos os seus bencmeritos 
companheiros a consideração que lhes dedico, c a firme persuasão em que me acho 
ele que todos c~tarão desejosos e promptos para continuarem a pi·estnr os sons 
valiosos seeviços á causa do nosso legitimo rei.» 

Depois ele tantos dias ele gloria c da estima universal, nada sc1·ia mais ocioso 



321 

cl? l que rccommendar, a quem ha mostrado tão fidalgos sentimentos c· clcsenvol
Vlbo ~unto caracter, o mesmo proceder, fiel c ltomaclo parlt com seu soberano ; 
: ~rnsso e respeitoso para com seus superiores, amigavel para com seus compa-

e~os, .. e se~pre ?Onforme ás leis e costumes cl'e ·te paiz benefico e h~spitaleir~. 
. bugaclen·o P1za1TO tem seguros penhores de que os portuguezes l que contl-

n:1am a ~star sob o seu: mando) pisarão sempre a estrada ela virtL1de e da honra, 
vmdo asstm a merecer novos elogios c singularmente a honrosa estima ele s. ex. a 

â sr. .conselheiro a quem está con:6ad.o o comm.mdo, clirecção e orgauisação elo 
eposlto elos portuguezes emigrados n 'cste paiz . 
dO q.uartel elo brigadeiro é ~m High street, n. 0 39. =Joaquún de Sm•sa Que

ve 0 P~z'a?·?·a, brigadeiro general. 

Pa~rtoral 

D. FI.'- José Maria de Santa A1ma Noronha, ela ordem ele S. Paulo primeiro erc
~~J ta, ~ongregação ela Serra cl'Ossa, por mercê ele Deus e da santa sé aposto
~ca, bispo ele Bragança e Miranda, elo conselho ele sua magestacle ficlclis-

Sll11a, etc. . 

A todos os nossos diocesanos saude, paz fl benção em J esus Chi'isto . 
A Providencia divina, sempre .vigilante sobre os destinos ele Portugal, acaba, 

~ll1~dos diocesanos, ele se manifestar por um modo singulat· e benigno, e cl:i aincla 
ats uma prova elas 0o·encrosas promessas com qne clistin&·uíu, fortaleceu e coroou 

o set · · u 
.· 1 pr1mctro monarcha. Se Portugal se tem achado em perigos e ameaçadora. · 

~~lses,, que. faziam vaci:lm: a sua inde1~euc~enei.~ e reprcse~tação nacional, tambcm 

1~ cxpenmentado uma wnegavel misencordta, que o hvrou e o protegeu sem
~ . e quando menos o pensava, dando-lhe em todos os casos um rei que o con
f uzdu ~\ v.ictoria e ao trimnpho. Quer Deus nos altos desígnios da su;:t. providencia 
unn ~~: um r eino na Lusitania, em que se respe ite e aclot'e o seu nome? Eis-ahi 
d mIe!, o senhor D. Affonso Henriques, c eis-ahi verificadas na milagrosa victoria 
c 

0 c~mp? ~1o Ourique as suas generosas promessas. Está proximo Portugal a cair 
r)11 F omJmo estrangeiro, por falta de successão varonil, pela. morte do senhor 
st .. 

1 
ernanclo? Eis ahi um rei, o senhor D . Jo?io I, que mantem a monarchia na, 

e~a .m~lependcncia e sua gloria. Cáe Portugal pela· morte do cardeal Henrique na 
deCiavlclao ela Hespanha, disputa-se a legitimidade, e entretanto as armas cleci-
tm, 0 Por~ugaljá não é nação independente? Eis-ahi nm rei, o senhor D. João IV, i 1.e; assammclo os seus direitos, cingindo a corôa, não só rebate o domínio estran

.Aeuo! .mas segura-se no throno, e seus snccessores pelas victorias ele Elvas, 
to:ennal c Mo1_1tcs Claros, em que se. d~.ss.ipô1,1 a arrogancia dos soberbos e~er.ci
Põe que pretcnch~m perpetuar a escra_v1dao que. por sessent~ annos nos opprrmi;l
s f m-se em prat10a contra o nosso remo os proJectos do ma1or tyranno, que se nao 
~~ tsfaz com a conquista elo 1miverso? Eis-aLi um l'ei, o serihor D . J oão VI, que, 
i scap~nclo aos laços qne se armavam ~\, sua real pessoa, illudinclo o gigantesco 

8
rnp:no elo seu inimigo dissimulado, foi sustentar-se no throno sobre as suas pos
Es·s~es do Brazil, e reclamar a sua usurpada soberania elos r einos ele Portugal. 
e ~a t~· se repentinamente uma seita tenebrosa, um phi losophismo clesorganisador, 
u.~1poe ao reino leis, g.ae~ não são .as suas; ~a.~. ela realeza_ 1m1 bri~co, ameaça a 

. ~ ? ;c~o th~·ono, e se cltspoe a dernbar a rehguw, no que Já dá ag1gantaclos pas-
00 s · 'Is-alu um rei, o senhor D . Joã.o VI, prcccdielo ele seu augusto fil_ho, que, 
e ~ 1~ma pcqllcna jornada fúra ela capital, aniquila todos os projectos elas trevas, 
tr~estitue o tLrono á sua gloria., e a religião á sua dignidade. Deus, que é o arbi-
0111 ~uremo dos reis e elos imperios, ostenta a sua misericordia sobre Portugal 
b . ?c as. as ~uas crises pelo meio ele um rei que o defenda e o governe. Sant~, 
deerugua, meffavel Providencia, nós reconhecemos c aclorâmos os teus insonelaveis 

eretos! 

que ~ova ct·ise, novas c perigosas circumstancias se preparam, porém, a Portuga:, 
.,.; . ameaçam c o aterram. O mcz ele març!O ele 1826 nos roubou com o mms 
"ltuoso · · D J "' VI C tt· pnnc1pe as nossas esperanças. Expirou o senhor . oa:o , e eu a~ 

crnen Portugal, vendo se talvez nas mais melindrosas circumstanews, em que ate 
21 
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então se tinha achado . Não é a falta de succôssf(o ao throno qnc o affiígc: o senl101' 
D . Joãc deixa dois filhos varões; mas em que circumstancias? Um constituido pol' 
si mesmo estraugeiro a Portug.al, imperando sobre um paiz independente, e já 
desligado do reino de que fazia em outro tempo parte; outro retido na Anstria, e 
ausente ele uns povos, que o desejam, que o amam e que o reconhecem herdeiro 
]eo·itimo da corôa : um assumindo o governo sem acclamação, sem côrtes, c legis
la~ do contra as leis funchmcntacs; outro sem poder pizar este terreno a.mavel, 
que lhe deu o berço, nem poder ouvir os clamores de um povo fi el aos seus r eis, 
e amante das suas leis, dos seus costumes e elos seus ]Jrivil egios . Regencia :fiLwtnante, 
independencia aniquilada, r epresentação nacional quasi extincta, partidos exalta
elos ·guerras civis; taes as desastrosas e funestas circtm1staucias ele Portugal, e 
ta.e~ os males incvitaveis pela falta ele um rei portugnez, que, olhando-se como 
senhor, ponha termo a tantas desventuras e a tantos males. 

Olhao para o céu, amados diocesanos, o vêd.e como se abre em tonentes de 
misericordias! Contemplao a mão do Senhor estendida a proteger estes reinos, que 
são seus e o adoram. Observae a marcha ele prodigiosos acontecimentos que nos 
impedem o proxiino prccipicio. Quem moveu a vontade do impCTaclor elo Brazil 
para libertar seu irmão, c enviai-o a Portugal, que já tinl1a manifestado bem os 
seus sentimentos, c com o govcxno d'cllc nas mãos, successo este incspera.clo e 
mysterioso? Quem livrou a sua magcstacle dos pol'igos ele uma tão longa e peri
gosa j ornada ? Quem excitou nos soberanos ela Europa tanta, estimação e tanta 
corclial.idade 11ara com or:;tc príncipe? Quem o fez entrar a salvo na barra ele Lisboa 
depois de luctar com ventos furio sos, mares cncapeJlados e altivos, e tormentas 
medonhas, que nos faziam tremer sobre os seus preciosos dias? Quem promoveu 
esta acclamação geral em todas as povoações do reino, cnj o zelo só podia ser 
moderado pelo r eal cl ecrcto elo mesmo senhor, até esperar o meio legal da convo
caç?(o elas côrtes? Quem deu a este tribunal supremo da na~fto aquella unanimi
clacle ele votos c firmeza de j-uizo, quasi nunca encontrada ainda em pequenas 
asscmbléas? Quem impediu a marcha impetuosa dos levantados no Porto, e os fez 
parar nos seus projcctos, não só cedendo o terreno que pisaram ufanas na sua 
avan ça.ch, mas fugindo cliaute elas tropas fieis até se arrojarem dentro de paiz 
estrangeiro? Quem infundiu um tenor invencivcl áquelles que, levantando o grito 
contra a legitimidade de el-rci .o senhor D . .1\Iigucl, vomitavam incendios e ame~
çavam os ultimos estragos ? Deus e só Deus, que elege um Moysés para arrancar 
o seu IJ.OVO ela escraviclfio elo Egypto, um J osué para estabelecer as tribus na tcrrn. 
prometticb, um Geclcão para com um punhado de homens destruir exercitos ele 
inimigos, um D avid para r ei; eis-aqui quem elegott ao senhor D. 1\figuel para 
governar os portugnezcs. HepreSC:f!ta-se-nos dirigir-se a este nosso augusto prín
cipe uquclla mesma voz, que se encaminhou a Cyro, escolhido para pastor elo povo 
de Deus : «Eu irei diante ele ti, e eu humilharei os potentados da tcrrall . Co~ 
cffe.ito parece que o senhor D . Miguel, tomado pela mão elo Onmipotente, fo1 
condttzido ele Vienna até se assentar no throno portuguez . Não é primogenito; mas 
também o não era Jacob, c foi preferido a ,Esaú para chefe elas tribus ele I srael. 
Tambcm não era primogenito David, c cingiu a corôa, c S::1lomão r einou sonclo 
mais moço q11e Aclonias. Dons, q1.1 e dis]JÕe a seu arbítrio elos tbronos e elos monar
chaR, chamou o senhor D. Miguel, fez patentear os seus imlisputaveis diTeitos de legi
timidade, illustron os membros que compunham as CÔTtes para elucidar estes 
direitos; 6 rei, c rei amado e respeitaclo pela nação. Forcej em as paixões, exal
tem-se os interesses, brav~j e essa r eprovada e condemnada seita, filha elas trevas : 
é incontestavel, e clecicliclo por argumentos victoriosos, que o senhor D. Pedro 
primogenito se co~stituiu com o governo elo Brazil cstt·angeiro a Portugal, como a 
senhora D . Beatr1z em outro tempo tambem se constit uiu tal pelo seu casamento 
com principe estrangeiro; é decidido que as leis funcbmeutaes ela monarchia, que 
não poclcm prescrever, chamam o senhor D. Miguel, e que a Providencia o elevon 
ao throno na fruiçfLo dos seus incontrastaveis direitos 'pa.ra felicidade ele Portugal 
e seus domínios. 

E não se nos promctte um futuro feliz? Não se alargarão os nossos corações 
em doce esperanças? Nfto veremos d'aqui em diante honracla a Igreja, respeitada 
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:. relig ião, c~cfcndicla a moral publica , rebatida a impiedade? Nfio terá o bcncrne
llto o premio merecido, c o mau ajusta punição elo sou crime? Nã:o tení a virtude, 
as luzes o o merecimento accosso franco aos empregos c ás honras? Não se pro
mette Portugal com tal rei alcançar por tempos aquella gloria e prosperidade que 
1°~0~ em muitos reinados precedentes, .e. com o vi.gor e. execução das nossas lei~ ? 
. c 01 ~mos, amados filhos, a santa e chvma Prov1clencra i e, gratos ao beneficio 
t eceb1clo, faç::uno-nos dignos ele outros, que são conseqi1encia elo primeiro, enchendo 
08 nossos devores para com Deus, para com o rei c para com os outros homens : 
par?- com D eus, crendo os seus santos mysterios, .c tudo o que a santa Igreja nos 
ensma, cumprindo os preceitos ela nossa respeitavel e acloravel religião, amando-o E1110 elle eleve ser amado, e desempenhando emfim as r egras ela moral santa do 
vangell~o; pondo freio a essa impetuosa desmoralisação que inunda a terra: para 

c~m o rer, respeitando-o como a imagem de Deus na terra ; amando-o como a pae 
âftremoso, pastor vigilante e monnrcha justo; obedecendo ás orcl~ns emanadas imme-
a~'tmente elo seu poder, e das auctondades por elle estabelecidas e consenarlas; 

seu o-lhe sempre fi eis c atlhcrentcs ~í sua real pessoa : para com os outros horneús, 
afanclo-os como elles devem ser amados, isto é, como a nós mes'mos, evitando o 
oc 10

1 a calumnia, a malecliccncia, a ving·ança c a fatal intriga, destruidora ele toda 
a orclern ela caridade, e pestífera á sociedade ; intriga em que, eseonclidamcntc, e 
8.em que possa haver logar á clefeza, se abrem chagas incuravcis e se dcscarre-
1am os mais pesados golpes i vomitando o intrigante ·em segredo todo o veneno 
c~ q~1e é capaz o coração coiTOmpido, e manejando atraiçoadamente a perdição do 
rl~xuuo,. sem que muitas vezes lhe resulte mais do que ll barbara satisfação ele 
t~1 pord1~o um seu irmão i i!lh·iga a? ominavel, e. tão oppos~a á rcligi?L_o, que só 

lU por fim fazer gemer a mnoccncia, a qual não pócle, visto que a mtnga se 
occn}ta, clcfencler -sc . 
~ Sem que ontromos seriatmonto no desem-penho cl'estes deveres, amados filhos, 

b~o podemos conta,r com a continuação de tantos beneficios, que havemos rece-
.1.clo: é noccssario pois cumpril-os i e para isto implorar o soccorro da divina 
~ t aça e as bençãos do céu. Assim, prostrados na presença elo Eterno, lh'o ped~
nos P[l)ra sua gloria, e nossa verdadeira o permanente felicidade. 

I . Orclenâmos, portanto, aos reverendos pa1•ochos ela nossa diocese que, clepois ele 
1;~1 ~~11 a presente a sotts freguozes á estação ela missa conventual, no primeiro dia 
debi:o, a reg·istcrn na fórma elo estylo em o livro competente. Dada em Bragança , 
~. aixo do nosso signal e sêllo, aos 18 de setembro de 1828. = F1·• Jos41 B . de 

agança e 111intnda. 

Carta 

. Londres, 18 ele setembro ele 1828.- Senhor: - Como seja de absoluta ncces
::ndaclo rebater os arg umentos sophisticos e ilisidiosos que se contêem nos discursos 
t~·onunciados pelo~ dois oradores que p_ropozeram o. sustent~ram nos chamados 
~s estados elo r emo a oatusa do senhor mbnte D. lYIIguel, assim como demonstrar 

~ 111~ubsistencia elos fundamentos allegaclos no assento firmado n'aquella assembléa 
. a.c?wsa e ·rebelde, e publicado na Gazeta de Lisboa ele 2 de agosto, incumbi a dois, 
~ll'Lsconsultos portuguezcs ele reconhecido merecimento, o dr. J oaquim Antonio 
c~1Maga~hães e o advogado Lopes Rocha, da refutação elas sobreditas a.llcgações . 
t~ uh.mlllto prazer asseguro a vossa mag·estade que um e outro deram conta de' 
· a~ onrosa commissão ele um modo que, no meu conceito, não deixa nada a clesc
~:{ e que é digno ela legitima e justíssima causa que sustcntâmos . Estou persua-
0 

1
.c 0

1
(ue vossa magestade se dignará annui.r á minha opinião quando lionver lançado 

e s 0 lOs sobre o folheto, que tenho a honra ele r cmetter incluso, elo dr. lYiagalhfies , 
tu e~pero pelo proximo paquete poder levar ta.mbem ao conhecimento de vossa 
e ~gestacle. o elo dr. Lopes Rocha, não o podendo fazer hoj e, porque é mais extenso, 
d 1va mms tempo a imprimir. Vou mandai-os traduzir ambos em fi:ancez, a :fim 
aUeo~es poder dar maior circulação nos pai~es ~strangeiros, ~n~le os a1]\·um ent~s 
s oados pelos suppostos tres estados não deixariam ele procluzu· Impr essa-o, se nao 
c tra-tasse cl 1· 

G c os contra( 1zer. 
Continuo a inserir nos papeis publicos inglezes, e principalmente no Times e no 



324 

Cmwíer~ artigos conducentes a sustentar a causa e os interesses de vossa mages
tacle, e n~o envio todos os sobreditos at·tigos por não abusar, sem necessidade, do 
precioso tempo de vossa magestade. Estou tratando ele uma dissertação que pode1·~í 
apparecer debaixo da fórma ·de p1·otesto ou de manifesto, conforme as circumstan
cias aconselharem, c que me parece poderá conte1· rasões .e documentos decisivos 
sobre a mesma importanti'ssima materia. 

Inclusa achará vossa magestacle uma prova material e irrefragavel da usurpação 
perpetrada em Portugal, e vem ser um exemplar ela moeda ele tres vintens cunhado 
debaixo do .titulo usurpado ele D. Miguel I. 

Deus gnarde a sag.rada pessoa de vossa magestade .=lJ!la?·quez de Palmella. 

Officio 

In. mo e ex. mo sr. - Emquanto não posso informar pessoalmente a v . ex. a ela 
infeliz occupação da ilha .da Madeira pelas tropas rebeldes enviadas de Portug~tl 1 
vou participar a v. ex. a a minha chegada a este porto, hontcm, depois de uma via
gem de doze dias, a bordo do brigue inglez Jane, · trazendo em minha compa
nhia as pessoas que constam da relaçlio inclusa, entre as quaes verá v . ex:a al
guns elos principaes habitantes da ilha,, que se pocleram commigo salvar das gar
ras· do inimigo, refngian~o-nos a bordo da corveta .de sua magestacle hritannica, 
o Alligat01·. 

A letra de 5;000 lib1·as esterlinas que v. ex.a me remetteu, chegou-me dois 
dias antes da sobredita occupação, foi logo acccita pela casa G:le commercio sobre 
que era sacada; mas, felizmente, não se recebeu cl'ella quantia alg·nma. 

Quanto ~ts particularidades da entrega da ilha, rogo a v. cx.a que suspenda o 
seu juizo até receber ele mim as precisas informações sobre objecto tão delicado, 
de que com a maior brevidade possível pessoalmente designarei a v . ex.a as par~ 
ticularidades, podendo apenas agora. acrescentar que, tendo a esquadra. rebelde 
estado desde o clia 16 elo proximo passado diante ela Madeira, ameaçando diffe
rcntes pontos, atacou finalmente no dia 22 lVIachico, onde, depois de haver feito 
violento fogo a n51u D. João VI e um brigue, desembarcaram finalmente algumas 
elas tropas rebelde.s; e as tropas ela ilha, que n'aquelle ponto se achavam debaixo 
das ordens do tenente coronel Schwalback, se portaram com grande cobardia, ele 
maneira que foi necessario que aqneUe bravo official procurasse uma forte posição 
d'ali a alguma distancia, onde eu o reforcei depois; porém, no dia seguinte, tendo 
eu durante a noite feito guarnecer os pontos que julguei convenientes, atacando 
o inimigo novamente a posição elo clito t enente coronel e resistindo por algum 
tempo, houve infelizmente uma explosão de um caixão de munições para o ser
viço elas peças que ali tinha, por meio da qual o mesmo tenente coronel foi ferido 
gravemente, e algumar; outras praças; o que novamente occasionon tal transtorno, 
'que todos os meus esforços postel'ÍoTes foram inuteis. 

Nem o tempo, nem o meu estado physico, me d~t logar para mais; concluo, 
portanto, reiterando a v . ex.a os protestos da estima e consideração com que sou 
ele v. ex. a, etc. - Ill. mo e ex. mo sr. marquez de Palmella. = José Lucia T1'avassos 
Valdez. -:- Saint-Ivcs, 19 de setembro de 1828. 

Relação das pessoé.s que vie1•am no brigue in.glez .Jane., vindo da Madeira 
e chegado a este porto de Sain.t-Ives no dia 1~ ue s e tembro 

José Lucio Travasses Valclez, governador. 
Filippe Joaquim Acciaioli, tenente coronel ele 

milícias e of:!icial ál:l ordens do governador. 
Luiz Godin h o Valdez, major elo exercito e aju

cla.nte de ordens elo governador. · 
J oaqnim Carlos Fern aneles do Couto, capitão de 

milícias e o1:licial á.s ordens do governador. 
José Duarte Machado Ferraz, corregedor ela 

Madeira. 
Manuel Ferreira de Seabra da Mota e Silva, 

juiz ele fón~ e ou,·ielor da gente de guerra. 
Francisco Manuel Patrone, coronel do regi· 

mcnto de artil heria do Fuuchal. · 

Antonio Fernandes Camacho, tenente coronel 
do regimento ele artilheria do Funchal. 

Joaquim Guilherme da Costa, major graduado 
de artilberia do Funcbal. 

P edro Cypriano de Ornellas, c11pitão graduado 
ele artilheria do Funcbal. 

Luiz Antonio Figucü:oa, major graduado de 
a1·tilheria elo Ftmchal . . 

Jeronymo Martins Salgado, rnajo1· do real 
corpo de cngenlJeil'Os. 

J. ~:de Freitas Albuquerque, coronel ele mi
lJCIAS . 

João de Carvalhal, coronel de milici.as. 



:Francisco Moniz EscoTcio, sargento mór de or
L ~en~nças : 
Lu~~ Sauva~re, voluntario ele D. Pedro IV. 
J t~tz Mou.ten·o, voluntario de D. Pedro IV. 

oDao éple B_ etteucourt, capitão c'lc voluntarios ele 
· e~ho IV. 

At~oni~ ![osé G-ouç.alvcs de Omellas. t enente 
J e uuhil ias. · 
At~o ~a· Camara Leme, procnraclor da camara. 
J 11 omo Joaquim Moclem'O jaiz ordium·io. 

anhuario Vicente Cama:cho,' cleão cla ,sé elo F un· 
c al. 

Sebastião c · · 1 d é
' azmuro c e Vasconcellos, magistral as -

l'r. Aut~nio das Dores. p1:ovincial elos francis-
canos. · 

D. Nic.ol&u, capitàg hespanhol, empregado no . 
D se~Vlço ele el-rei o senhor D . Pedro IV. 

0Dilllllpgos Alc:mnelre ela Silva, voluntario ele 
_ - echo IV. 

~J.centle de Sousa, creado de J oão de c~rVIllhaL 
1(~ue F erreira J arclim, caixeiro de Julio ela 
,amara. 

Fam íl ia do aororMdor 

D./eronyma Emília Godinho Travassos Val
ez, sua mulher. 
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José Bento Valdez, seu 'filho, de quatol·ze an
nos. 

Maria Antonia Valdez, sua :filha, de onze an
nos. 

Ltüz Travassos Valclez, seu filho, de doze l1li · 
nos. 

Antonio Ta·avassos Valclez, S()U :fi lho, de dez 
annos. 

J oão Travassos Valclez, seu filho, de sete an-
aos. · 

Francisco T:ravassos Yaldcz, seu filho , de tres 
annos. 

Luclovina do Patrociuio, creacla. 
J ose Joaquin1 Al ves, creado. 

Olliciaes que o cx.mo marque~ do Palmol!a mandtu em seniço 
para a ilha tia !ladeira 

João Scbwalback, tenente coronel. 
F 1·ancisco Xavier ela Silva Pereira, major. 
T homaz Carey ele Araujo, capitão . 
José Pedro ele Mello, capitão. 
Antonio Aluisio J ervis de Athoguia, capitão. 
Francisco J osé ela Mata, t enente. 
Francisco de Paula Lima, tenente. 
D . Diogo da Camara Leme, alferes. 
Francisco Pacheco G-uimru.'lies, furriel 

Ofllcio 

Ili. mo e ex. mo sr. -Tenho a honra de levar ao conhecimento de v. ex . a, para 
der .presente a sua magesta"de, que hontem chegou a este porto um hiate vindo 
d~ 1 ha Te~·ceira, de onde tinha saído no dia antecedente;· o mestre do dito hiate 
d I,JOr n~ücia que ha nove ou dez dias tinha chegaclo áquelle porto uma. fragata 
a 

0 1m})erw do Brazil, denominada l zabel ll1a1·ia, e de sessenta peças, trazendo 

1. s:u borcl? Diocleciano Leão Cabreira; e um iRglez que vein a bordo do mesm.o 

8 

1~ .e me chsse que tinham desembarcado mais dois outros officiaes, mas que não 
; · d'a os seus nomes nem as gTaduações das suas patentes e armas a que pertencem. 
(o lta fragata demorou-se n'aquelle }Jorto dois ou trcs dias , e o seu commandante 
60~0a0lgttma outra pessoa) offereceu ao goYerno da ilha Terceira até á quantia de 

· 0~~00 réis, o qual sómente acceitou 6:000~000 r éis e alguma polvora e bala. 
fu i~ a c1dacle de ~ngra foi espalha~la a noticia. que a tropa portngue~a que ti~ba 
1). g 0 P~ra a Galhza brevemente Yirá para as Ilhas dos Açores . O dlto Cabreira 
d~z , Pn?hcar na ilha Terceira uma proclamação, a qual r emetteu ao governador 
te~~a llha com um officio que lhe dirigiu, ct~os papeis elle me apresentou, e eu 

0 a honra de os remetter a v. ex . a _ 

lM: f . falta de ter chegado a estas ilhas · a expedição que saiu para as ilh.as da 
a. eira e Terceira, ou alguma embarcação de g tleiTa, póde de dia a dia ser 

multo prejudicial a bem do real serviço ele sua magestacle e bem estar cl' estes 
polos, acrescendo mesmo a falta de algumas providencias muito precisas, não só 
pe os acontecimentos occorridos na ilha Terceira, como por aquelles que diaria-
mente d · A po em acontecer em alguma elas rlhas elos çores. 
lei No dia 17 do corrente mez chegoLl a este porto a escuna ingleza, ela qual fal
h . a v. ex. • no meu officio elo 1. 0 elo corrente, e sómente se demorou algumas 
aloras, partindo depois para· a ilha Terceira, não trazendo a seu bordo passageiro 

I
) g.Llm, apesar de haverem alguns officiaes portuguezes que n'ella queriam trans-
ortar-se }Ja. 'lh T . E c Ia a 1 a er·ceu·a. 

dias ;d1
' ex.mo sr·., continuo a estar gravemente doente, não podendo sair ~uitos 

su a cama ou do meu quarto, não podendo assim empregar-me no serVIÇO .ele 
d a magestacle, como desejo e tanto é necessario e preciso, a bem elo real serviÇO 
o mesmo senhor. . 

H32~ens guarde a v. ex ."' muitos anno1' . Ponta Delgada, 19 ele setembro ele 
Vi' . · -lll. 010 e ex. mo sr. José Antonio ele Oliveira Leite de Barros. = Manuel 

te~J·a de A lbuque1·que e Tovar. 
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Documentos a que se rcicrc o antc1•ior officio 

N. 0 1 

Inclusa envio a v . s. a uma copia da proclamação que entendi dever fazer aos 
l1abitantcs d' csta ilha, logo que entrei no governo elas armaR: c porque os princi
IJÍos ali deduzidos podem, em parte, aproveitar aos povos da capitania, v. ::; . a a 
fará publicar na sua comarca do modo que julgar mais conveniente, podendo ser 
debaixo ele algnm discm-so seu, onde o transumpto da dita proclamação se pódc 
inserir. 

T endo aqui constado que algumas pessoas mal intencionadas (como sempr e 
ha em todos os paizes) perturbam a tranqni lliclaclc publica cl'essa comarca, com 
suggestões sinistras e noticias falsas e atexracloras, ao fim de promover os animas 
contra a legitimidade elo nosso immortal soberano, o senhor D. Pedro IV, c contra 
as instituições que este bcncfico mouarcha nos concedêra, v. s." fará indagar, 
com a mais euergica cxactidão, quem são estes in di vicluos, c me cnvianí logo uma 
relação d'elles, com as devidas classificações, a fim ele serem punido·s com as 
penas que as leis estabelecem, c a segurança publica e circumstancias actuacs 
exigem. 

V. s." mandará til·ar copias da inclusa, c as fant publicar por todas as frcgue
zias ela sua comarca. 

Confio ela honra c probidade de v. s .n claní ao que lhe tenho insinuado a devida 
c prompta obscrvancia. 

Deus guarde a v. s.a Quartel general em Angra, 11 de setembro de 1828.
Il l. mo sr. commandante militar da ilha de S . Miguel. =Diocleciano L eão Cab?·ei?·ct. 

N .0 2 

Diocleciano Leão Cabreira, fidalgo cavalleiro da casa de sua magcstacle :fidelíssima, 
commendador da ordem de S. Bento ele Av iz, condecorado com as insignias 
elas guerra elo Roussillon e pe11insular, brigadeiro do exercito p01'tuguez, c gene
ral das armas d'm;ta província dos Açores. 

Aos habitantes da ilha Terceira 

Habitantes da capital dos Açores. Nobre porção elos leaes e benemcritos por
tuguezcs. T endo tido a ventura ele achar-me hoje entre vós, aonde me enviaram 
de Londres os ministros plenipotenciarios ele sua magcstaclc o excelso rei o senhor 
D. Pech·o IV, nosso legitimo soberano, para assumir, como assnrniclo tenho, o governo 
das armas cl'esta importante província, 6 elo meu primeiro dever chamar as vossas 
attcnções para qu e, entrando nó conhecimento elo fi1n unico a que me destino, regu
leis a vossa conclue ta pelas imprescriptiveis r egras que a rasão dieta e qtw as leis mais 
sabias estabelecem. A imprudencia vertiginosa c o cspÍTÍto de funestas antipathi.as 
têcm acccndido entre vós o facho da díscorclia, e esta famosa ilha., que fôra o asylo 
da paz mais serena c impcrturbavel, tem sido. o thcatro elo fune stas c clolorosas 
desordens; o mal, poróm, é passado : eu vos annuncío o restabelecimento Gla vossa 
publica tranquillidadc; cnmpre, portanto, ó terceir enscs, que, recobrados elo assom
bro que vos fez desamparar vossas casas e vossos trabalhos, volteis gostosos ás 
vossas habituaçõcs: confiao na vigilante solicitude elo general dos Açores, que, :fiel 
ao seu rei e ao seu dever, sabent prevenir no futuro a r eproducçâo elas sc~nas 
clcsagraclayeis que têcm infelizmente apparccido no nosso bello paiz . Repousae, 
lcaes terceirenscs, na energia c até protecção do nosso immortal rei o senhor 
D . Pedro IV, c confiae tudo ele suas pias e paternacs intenções; abraçae-vos desde 
já como irmãos c amigos, procurando assim lançar o balsamo elo esquecimento so
bro as dissenções passacbs, c o grito ela vossa r econstituição sôe já por to ela a parte. 

Habitantes da ilha Tci'ceira, a minha linguagem 6 franca, sincera e terminante; 
o meu coração, amor da patria e da ordem são quem a dieta, escutao com atten
çfi.o: .a vossa conclucta é quem ba ele decidir ela vossa sorte; se obedientes iL lei, c 
fiei s ao nosso legitimo sobe1·ano o senhor D . Pedro IV, t rilharclcs o caminho ela 
honra, vivereis contentes c ditosos no seio ele vossas famílias c no pleno ·goso ele 
toclos os vossos direitos; se desorientados c imprudentes vos separarclcs elos vossos 
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sagrados deveres, se ele qualquer modo attentardcs contra a tranquillidacte publica, 
e contra os princípios da legitimidade elo grande monarcha o mesmo augusto 
8?nhor D. Pedro IV, sereis inexoravel e militarmente punidos com o mais severo 
rigor. E eis, ó briosos terceircnses, as impol'tantes reflexões que o vosso general 
das a~·mas offercce á vossa consideração; attcndci-as, c sereis felizes . 

. V1va a religião apostolica e catholica romana, viva el-rei o senhor D. Pedro IV, 
VIva a rainha a senhora D . Maria II, viva a carta constitucional. = Dioclecicuno 
Leão Cab·reim.} general das armas. 

Officio 

(N.0 4) 

l ll. 1110 c ex. mo sr. - Tenho n honra de levar ao conhecimento do v. ex . a, para 
0 fazer presente a cl-rei nosso senhor, que continúo a dar aqncllas providencias 
quo me têcm parecido adequadas para restituir o pcTfeito socogo a esta ilha, o que 
tenho conseguido, porquanto nfio me consta terem havido pm:turbações na publica 
tranquillidade, pois me não tenho descuidado de remover todos aquellcs que a 
fama publica accusa ele anotares ou collaboraclores ela feia rcbelliâo que sua ma
gestade fez esmagar em 23 ele agosto elo corrente anuo; tenho-os segurado em clif
ferentes prisões~ aonde os conservo, até que a alçada decida das sortes de pessoas 
taes; no emtanto cumpre-me participar quanto tem occorrido desde 7 elo corrente, 
data do meu officio n. 0 3, que t ive a honr~ ele enviar a v. ex.a: 

~ - 0 Primeito que tudo, elevo dizer a v . ex.a que as praças elo batalhão ele art[
lhena d'esta cielacle, que se ofiereceram para fazerem parte da cxp cl ição, que 
~eve marchar para a ilha .Terceira, o que j<í estão alistadas e com praça no con
tlll~ente de caçadores 11, chegam a cento e quarenta, e todas mostram grande 
satisfação e enthusiasmo no serviço . · 

~ - 0 Da mesma fónna e pelo mesmo motivo que ma,nclei dar baixa elo referido 
~erv1ço a todos os inclivicluos do batalhão de artilharia cl'esta cidade, que o trai

or Valclez violentamente fez recrutar desde 22 ele junho até 24 ele agosto, assim 
~z aos tros corpos de milícias ; alem cl'isso desliguei muitos o:fficiae de dcscou

ança e os commanclantos, para que a alçada clccicla elos seus destinos. 
3.o Igualmente julguei conveniente fazm· extensiva esta ordem annullanclo a 

rom:10ção que o tr111iclor Valclez fez durante seu rebelde govei-no, em conseqnencia 
c~ que mancloi reverter para o posto ele ajudante a Joaquim Pinto Coelho, quo 
~ao t~~d? ainda a confirmação regia de ajudante, foi promovido a maj01· elo batalhão 

0 illllrcms da ilha ele Porto Santo, assim como Jos6 Urbano 1\iaclcira., que sendo 
degunc~o sm:gento .de a:rtilheria n. 0 2 de P?rtugal ~qui d.estaca~la desde :o de agosto 
Se 1823, tmha ·sido Igualmente promovido a aJuebnte elo dito batalhao ele Porto 
d auto, tornando, portanto, a ficar em segundo sargento ela mesma companhia, fazen-

o-o regressar para esta cidade a unir-se ao seu respectivo corpo. 
3.o Nada ha mais clig·no, ri. meu ver, ele ser levaclo á real presença de el-rci 

noss~ senhor ele que o reprehensi vel comportamento elo consul geral ela nação bri
tanuica n' esta ilha, pois, · abusando da immuniclaclc que pela sua rcpresentaç~o lhe 
é concedida, se tem constituiclo collaboraclm· da rebeldia, apoiando os facCiosos, 
acolhendo-os em sua-mesma casa, e dando-lhe toda a sorte de atlXÜÍos, e até acon
selha~do-os; isto o a:ffirmo, tan~o porque é voz geral, como até por carta oscrípta 
0 ass1gnada por seu proprio punho, que vciu a meu poder, o a remctti á alçada, 
sendo .o teor da copia inclusa; por todos estes motivos, bem vê v . ex.a ele qu~1 1 ta 
necessidade é a remoção cl'este homem, mesmo até porque achando-se aqm ha 
tantos aunos, está, já iclentifieaclo com os habitantes d' esta. ilha, e em tnclo segue 
seus revoltosos estratagemas, c revestido ela clig-niclacle que occupa, e pela sna rcpTc
~en~ayão, anima ·os rebeldes com sua protccção e conselhos, e cl' esta fórma é este 
Ind~1dno o apoio ela rebelcliil. e a principal causa elo tlcsassocego d'esta ciclaclc; 
e tao firme estou n'esta persuasfio, que me atrevo a asseverar a v. ex.a qne a 
remoção clcste homem' seria um elos mais vantajosos passos que se daria para a 
t t·anquilliclade publica. 

4. 0 Deve v . ex. a tambcm saber que a corveta .Alligatm· se acha seg-nn~la vez 
~urta n'cste porto, depois ele ultimada a escandalosa passagem dos réus trmclorcs, 
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Valdcz c seus satcllitcs, para bordo do bergantim inglcz1 como j t\ tive a honra de 
parti<.:Í~)ar a v. ex. 3 em o meu officio' n. 0 3 . 

5.(\ Em o dia 13 do corrente tocou n'csta ilha a fragata ingleza Galatéa com 
dezoito di as de viagem de Portsmouth 1 levando a seu bordo lord Strangford na 
qualidade de embaixador extraonlinario para a côrte do Rio ele Janeiro, c dizem 
que a tratar de conciliação ·entre sua magestacle e o imperador do Brazil; poucas 
horas se cl cmorou n'estc porto1 e n?Lo fundeou . 

G. 0 Achando -se preso em uma fortaleza, a do Pico, o tenente coronel A lexan
dre F lorentino, que era in spector do trem, por me ser ass im requerido pela alçada, 
c considerando eu qu anto era necessario prover logo este logar, e muito mais no 
tempo presente, tendo forças t errestres e marítimas a fornecer elos artigos que per
tencem a esta repart ição; c r econhecendo na pessoa do capitão ele fragata José 
Joaquim de Amorim, que se achava embarcado a bordo da fragata P1·inceza Real; 
as q uali.clades, intelligencia, bons sentimentos e perfeita capacidade para exercer 
este logar com zêlo e activiclade, o r equisitei ao v ice-alm irante commandaute da 
esquadra, e logo que me foi concedido, o nomeei para interinamente exercer este 
logar, esperando que sua magestade se digne approvar a minha nomeação. 

Sabe v . cx.a mui bem qual t em sido sempre a anna em que tenho scrviclo, e 
nas c ircumstancias em que me acho quanto me · será nccessario aqui um comman
clante de força armada; a urgencia que presentemente hei cl' elJ e não é menor elo que em 
1823, quanclo o coronel Thiago Pedro Martins foi em tal qualidade aqui ma.nclado; 
6 p ois este coronel que com taes attribüições en julgo muito necessario aqui, tanto 
por ser já con]J ececlor cl'est:1 ilha, como pelos nobres sentimentos, :firmeza cl0 cara
cter c sua intelligencia, e por i so r ogo a v . ex. a se digne o fazer ~ubir com tocla 
a cfficacia i r eal pres_cnça ele su~ magestacle esta minha r equisição, de que tanto 
clcpcndc o bom exito ela commissão que tão honrosamentc se me encarregou. 

8 . 0 rram b em me cumpre fazer saber a v. ex. a q ne as r epartições civis carecem 
c.1c uma grande r eforma nos seus empregados, I or serem estes qnasi todos decidi
damente clcsaffcctos ao governo de el-rci nosso senhor, e t erem elo modo que lhes 
foi possi vel ajudado o partido r ebelde; eu não tenho por ora tocnclo n' este ramo, 
por não ter quem os substitua, pois esto u convenr.ido que não elevem occupar 
est es logar es, nem homens filhos elo paiz, nem tão pouco os que, não o sendo, es
t ão quasi naturali saclos aqui, e j á habit uados no perverso systema r evolucionario, 
que j.ão proprio é cl'esta possessão, como a experiencia tem mostraclo desde 1820. 

E cptanto por agor a se me offer ece levar ao conhecimento de v . ex. a, aprovei
tando a occasião da, partida de tun bcrgantim sueco que se destina a Sctubal. 

Deqs g uarde a v. cx.a Funchal, 20 ele setembro ele 1828.-Ill.mo c cx .mo sr. 
J osé Antonio ele Oliveira L eite ele Barros, ministro e sccr etm·io de. cstaclo elos nego
cios da marinha.=José Mm·iá Montei1·o, governador e capitão general da Madeira. 

Copia. a que se refer~ o offipio supra 

Sr. Serrão . - V . m .011 não pede o meu conselho, pois então, é que v . m.cu 
· sem perda de tempo eleve fazer causa commum com os habitantes ela ilha; a caus:1 

é legitima c briosa.; mais vale morrm: que faltar ele patriotismo; larga quanto antes 
algum corcundismo que scut istes, aclopta os sentimentos de rasf.Lo e liberdade, 
porqnc a cansa será trinmphante, c unindo v. m.cê dcscle já com o corpo ele 
voluntarios, talvez que v . m.cõ escape ás desgraças com que está ameaçado pela 
devassa.- Seu amigo . = Hmwiqtte Veitch . 

E stá conforme o original que ficou em poder elo ministro ela alçada. =José 
]Y[a?·ict. JJ;Ionte-i?·o . 

Officio 

111. 100 c cx.mo sr. - Alem do que communiquei a v. ex.11 em 19 do corrente, 
logo que cheguei a Saint-Ives, e do que vocalmente tenho exposto a v. ex." :1 
respeito ela fatal perda ela ilha ela lVlacleira e ela triste situação ele elíffcrcntes pes

· soas guc a1i se achavam debaixo elo meu governo, c commigo vieram a este )JaÍ:ií 
a bordo elo brigue inglcz Jane) cumpre-me lcvm· ;;Í presença ele v. ex.a a inclu5a 
relação elas c1cspczas que absolutamente fo i inclispcnsavcl que eu satisnzcssc, par.a. 
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que as mencionadas pessoa'll poclessem escapar aos rebeldes, e ele que eu rogo a 
v. e~. a o prompto embolso; lJois que, alem de ter pcrclielo quasi tudo que me per
tencm, acresce achar-me onerado com o peso de numerosa famí lia, e quasi exhausto 
de meios pecnniarios. Não obstante as minhas tristes circumstancias, n~o vacillei 
um momento em fazer as mencionadas despezas, visto que ellas eram absoluta
mente precisas para a salvaç-ão de tanta gente honrada, e que com tocla a digni
l1ac~e. s~ tinha empenhaclo em snstentar, debaixo das minhas ordens, a causa da 
egitumdacle, e entre as qúaes v. ex . a verá geralmente se acl1am as principaes 

UllCtorielades civis, militares e ecclesiasticas, e pessoas ela maior repl'esentação e 
nobreza ela ilha; parecendo-me aJem d'isto q<1e absolutamente a dignidade nacio
n~l e o serviço ele sua mngestacle exigia ele mim este procedimento; porquanto, 
amda que o capitão o honorablc W. P . Canning, commandante da fragata ele 
sna magestade britannica Alligatm· (a cujo bordo nos refugiámos) generosamente 
franqueou pussagem gratuita a bordo do referido brigue, comtudo elle me mostrou 
a necessidade de eu mandar quanto antes fazer o dito fornecimento para a viagem. 
I! Deus guarde a v. ex. a por muitos annos. Falmouth, 22 ele setembro ele 1828.-

l. mo e ex. mo sr. marqnez de Palmella. =José Lucia T1·avassos Valdez. 

Rela:to:rio 

Senhor: -É mui doloroso para um subdito fiel ter de dar ao seu monarcTw. 
~nua noticia infausta; mas o dever manda que eu dê conta a vossa magcstacle ela 
tnesperacla e fatal oecupação ela ilha da Madeira pelas tropas rebeldes mandadas 
de Lisboa . 

. No dia 21 ele ag-osto, immediato áquelle em que dirigi a vossa magestade minha 
ultima communicação, a esquadra rebelde tomou rumo para o nordeste da ilha, 
parecendo querer retirar-se; e porq ne era possível que intentasse o desembarque 
crn qualquer ponto da costa, reforcei as tropas, que por ella se achavam postadas, 
cotn mais trezentas praças do regimento de milícias do Fnnchal, em cujo espírito 
então muito confiava, e com um pequeno parque de artilheria, postando-se este 
reforço na altura do Caniço, a 2 leguas ela villa elo 1\fachico, onde foi mandado 
demorar pelo bravo tenente coronel João Schwalback, a quem eu tinha dado o 
00lhmanclo ela costa de leste, tendo às suas ordens alguns outros officiaes qne na 
Lespera tinham com elle chegado de Inglaterra no paquete inglez, enviados ele 

ondres pelo marquez de Palmella. . 
No dia 22, pelas onze horas da manhã, o estrondo ele artilheria e a linha dos 

telegmphos me fez s::tber qne o inimigo tentava desembarcar na sobredita costa, 
0 bem que muito confiava na bravura e iutelligencia elo commanclante, nos officiaes 
aguerridos que com elle se achavam, e na vantagem elas posições, não acontecia 
0 mesmo pelo que respeitava á disciplina c valor elas tropas, quasi todas milicia
nas e muito mal armadas; c pol' isso, contando que o inimigo poderia effectuar o 
~csembarque, marchei da cidade com toda a força disponível, que immecliatamente 
1Z postar no Pouso, Camaeha e Porto Novo, unicos pontos por onde o inimigo, 

110 caso de conseguir o desembarque, porleria dirigir-se para atacar a cidade. 
d As paTticipações elo commancluntc ela costa, que por copia ponho na presença 

e vossa magestade, mostram a cobardia e mau espírito que desenvolveu a tropa 
que primeiro avistou os rebeldes, e que apesar elos esforços dos bravos officiaes 
que para ali tinha mandado com o mesmo commanclante, largou vergonhosamente 
os ,lJOsto ·, a exemplo elo capiH'to commandanto ela tropa ele li11ha, do qual n1mca 
~ars se soube. Foi e~tão que, sabendo. ~1~ que estava verificad~ o desembarque, e 
dazeudo um reconheCJmento sobro as rruhc1as debandadas, que vteram dar ao ponto 
a Can~aeha, e que julguei tropas rebeldes, por isso que não d(O)via ali encontrai-as, 

;archet com toda a força disponível para obstar ao inimigo, que se dirigia ao Por~o 
~vo; mas vendo que n'aquella po.sição tudo estava em ordem, voltei pela mma. 

noite á posição central, onde mandei reunir a reserva geral, para no dia seg1úntc 
Mac" • · · · 1 l 1 <<I o mmngo por a gum c os pontos c a serra. . 
l Os rebeldes no dia 23 a.tacaram a posição do Porto Novo, onde, depo1s do 

a guma clefeza1 houve a explosão de um caixão de munições, de que ficou gTavc-



330 

mente ferido o tenente coronel Schwalback e alguns indivíduos elo seu commanclo, 
com o que aquella tropa se intimidou, a ponto que todos os esforços que pessoal· 
mente fui fazer para a conter, fot·am baldados ; e vendo então que me não era pos
sível sustentar as posições fortes interme<lias e cobrir a cidade, formei o projccto 
ele a defender nas margens elas ribeiras C)UC a cortam na sua extremidade, sendo 
este meio tambem suggcrido por varias ofliciaes ele maior inflncncin, como o unico 
proprio para conseguir que as tropas se batessem, estando todas reuniclas e apoia· 
das por artilheria, que fiz postar em diffcrcntes pontos. 

Mallogradas foram com tudo minhas esperanças ; o desalento continuou. D ebalde 
fallei aos soldados, instigando-os a cumprir seu dever, e, exigindo -lhes um signal 
voluntario que me fizesse ver a sua r esolução ele morrerem snstcntanclo os legíti
mos direitos ele vossa magestaclc, effcctivamente assim o clemonstra t·am ; e passei a 
designar-lhes posições, mas quanclo voltei a ellas achei, desgraçadamente, que a 
maior IJarte havia debandaclo, e os officiaes mais in:B.ucntes me r epresentaram a 
impossibilidade ele mais r csist encia com tropas taes. . 

T ão desgraçadas circumstancias me levaram á cluTa necessidade de pedir asylo 
a bordo ela fragata .Alligato1·~ de sua magestacle britannica, omlc igualmente se 
refugiaram as principaes auctoriclacles civis, militares c ecclesiasti cas, com ou tras 
pessoas elas principaes ela ilha, e entre ellas o coronel J ofio ele Carvalhal ; c depois 
ele quinze dias ele demora a bordo, durante os quaes se fizeram ao capitfio C:an
ning, commandante ela cli.ta fragata, as mais atrevidas r eclamações ela parte do 
vice-almiranLe Prego, commanclante da esquadra rebelde, pela entrega ela minha 
pessoa, e talvez tambem de outras, o que obrigou o commanclante da fi·agata All~
gatO?· a ficar algumas noites com a gL1arnição a postos, me embm·qLwi com os ma1s 
refugiados a bordo elo brigue Jane~ no qual, com doze dias ele trabalhosa viagem, 
arribámos ao porto de Saint-Ives . 

Tal foi a desastrosa occn11ação ela ilha ela Madeira pelos satcllitcs ela u surpa
ção, onde assim mesmo só a populaça tem cleixçJ.clo, depois da minha saída, ele 
mostrar os devidos sentimentos de ob ediencia aos direitos ele soberania ele vossa 
magestacle; não me permittinclo a falta ele tempo, e o meu estado 1)hysico e moral, 
descrever com exacticlão os ex cessos commcttidos n'aqnclla infeliz ilha, onde as 
prisões, as fortalezas e os porões elos navios ela esquadra r ebelde ficam cheios de 
todas as pessoas que de qualquer modo tinham i·cprcsentação, que não poclcrarn 
evadir-se, c qne actualmentc exhaustos ele meios se acham na maior desgraça, e seus 
bens postos no mais rigoroso sequestro, senclo movida esta horrível p erseguição 
pela infi.ma plebe, a quem ha longo t empo o clero e os agentes ela rebeldia tinham 
feito acreditar que se o governo usurpador chegasse a derribar o ele vossa magcs
tacle, os colonos da ilha ela Madeira só pagm·iam ao estado um quinto dos rendi
mentos; illusão que o governador r ebelde José Maria Monteir0 teve j<.\. ele desfazer , 
declarando que os colonos elevem continuar a pagar metade aos senhorios, e que 
os bens cl'aquelles que se constitrüram criminosos para com o seu governo sfi.o elo 
estado, e não dos colonos. E sta declaração, j unta á falta ele cumprimento ele paga
incuto á esquadra e tropas rebeldes, que em Lisboa se· lhes t.inha pr omct tido 
faz er-se-lhe na chegada á Madeira, c aos 4orrorosos e anarchicos procedimentos, 
fez desenvolver sentimentos generosos, apesar ele toelo o risco, em. subclitos fi eis 
de vossa magestade, que muito fizeram estremecer o r eferido José Maria Monteiro, 
chegando a ser Iireso, antes ele eu sa:ír do porto do Funchal, um official ele infa.n
teria n .0 2 e vinte e tantos soldados, que já tratavam ele restabelecer o governo 
de vossa magestade, sentimentos que me fôra facil ajudar, se me não obstasse eEI'tar 
a b01·clo ele um navio ele sua magestaclc britannica, cpjo commandantc, ou para evi
tar os ultimos excessos nas reclamações elos r ebeldes sobre a entrega ela minha 
pessoa, ou em consequencia elas iustrucções sobre neutralidade, se haver compro
mettido com elles a não m e eleixar entremettcr com os acontecimentos da ilha 
emquanto estivesse a .seu bordo, visto qnc cu havia recebido tres dias antes, pelo 

·paqLlctc, um credito de 5:000 libras, remetticlo pelo marquez de PalmcUa, p or conta 
elo qual cu nada tinha qucriclo receber, para n~LO arriscar os fundos ele voss:1 ma· 
gcstade, preferinelo, como era elo meu dever, vir com os que me acompanharaJ11, 
c numerosa família, quasi exhausto de meios, }Jara paiz estranho . 
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Não posso persuadir-me que um estado t~io violento possa durar, c sei por 
bl1tro lado que não é possível na ilha ch Macloü:a que o governo qtle ali se esta-
e~eccu ache com que pagar á tropa e esquadra, porque ali o vinho é o valor que 

~lUicamente_ entretem o giro elas permutações; os negociantes, quasi todos ingle
~cs, ~orrorJSaclos de trio barbaros c injustos procedimentos, e mesmo porque n:lo 
flpp_oem sufficientcs garantias em um tal governo, não fazem compras algmnas. 

1
, avla falta ele grão, o os negociantes cl'estc genero tinham mandado sustar as. 
0n;tcss~s ele seus correspondentes, apesar ela ilha comer annualmonte 20:000 
~Ol~s ele fóra. Não ha numeraria; conscquentemente a fome c a anarchia parece 
1P0Vltavcl, e só a grandeza o apoio ele vossa niagcstaclc poderá melhorar a sorte 
c aqnella, malfadada parte ela monarchia. 

bDeus guarde a preciosa v iela de vossa magcstacle por muitos annos, como todos 
08 ous portuguezos havemos mister. . 

Fahnouth, 22 ele setembro ele 1828. =José Lt~cio Tmvc~sos Valdez 1• 

Fahnouth, 22 ele setembro ele 1828;- Senhor: - A fataliclade que ha tempos 
a esta parte pesa sobre o closgraçaclo Portugal, nrio parece ainda querer pôr termo 
~os .nossos males, c cabc-:r:nc o triste dever de annunciar a vossa magestacle a perda 
_abllha ela Madeira, quo no dia 22 do mcz passado foi subjugada pelas tropas 

1 e ,elcles . 
. 

1
.A pouca resistencia que houve tem causado no publico bastante Slll'preza e 

In: Ign~ção . Eu, por6m, confesso a vossa mag;estacle que no meu coração sempre 
l~resagrei este infeliz exito, porque a falta de tropas de linha não me deixava 
1l'~ncle esperança ele que o V nJclcz, com toda a sua activiclacle c coragem, podes se 
c e encler-se contra mil e quinhentos homens ele tropas de linha, que de Lisboa se en · · 'Vta.ram para o atacar. · 

O fa?to assim aconteceu. A esquaclra a,pparcceu no dia 1 G, composta de uma 
nau ele linha, duas fragatas e varias embarcações menores. No dia 21 clcsembar
~ara:u as tropas, protegidas pelo fogo ela nau, na enseada de Machico . No dia 

.0~llt~te dispersaram-se todas as milicias que o V alcloz tinha juntado, o vi tl-sc este 
~ectrnz:clo te necessidade ele fugir, a fim ele salvar a viela, para bordo ele uma fra
oUt a mo·leza 
cl' _ 1p'a~ui ~inhamos enviado toelor; os soccorros que poclt.mos, mas a .maior parte 

. 
0 Rs, que íam a bordo ela fragata brazileira Izabel) não chegaram a tempo . 

c esta ainda a ilha Terceira, c como se. não deve desanimar na mais j ust::L 
atlsa, vamos empregar, o visconde de Itabayaua e eu, todos os meios possíveis 

Para lhe acudir. ' · . 
-t\ Providencia ha ele por fim proteger a fidcliclacle c honra, pondo um termo 

ao tnnmpho actual ela rebellião. 
Beijo respeitosamente a mão de vossa magcstaclo. = 111aTqtbez de Pctmella. 

Ca:n.'ta 

c Falmouth, 22 ele setembro ele 1828.- Senhor: - A precipitação . inesperada · 
)~lU que parte o paquete de Buenos Ayrcs só me deixa tempo para, muito á 
~lossa, poder expressar a vossa magcstado o jubilo que veiu causar nos corações 
fJ•c 

1
toclos os lcacs portuguozcs residentes em Inglaterra a noticia ela proxima chc · 

;;nc] ela augusta filha de vossa mag-cstacle, a qual esporo haja ele ser o signal ela 
ttcQança de fortuna ele que tanto carecemos, c ela quécla infallivel da usurpação . 

elo nanclo com a ;inda ela senl_10_ra D . ·Maria II a Ing_Iater:·a nada mais se grmhasse 
tit fuc o reconhcctmcnto cxphcrto que o governo bntanmco acaba ele fazer do ~eu 
co u 0 de rainha, o a sua recepção, conforme a pratica em taes occasiões se~mda 
}:lo~ ~s testas coroadas, isso só, nas actuacs circumstancias em que nos achâmos, 
8 cria _consicleraJr-sc como uma importantissima vantagem, e trazer eomsigo con-
equencJas fayoraveis, que a brevidade c1o tempo embaraça hoje ele poder clesen-

1 J:ifa mesma data e mutatis ?1mta?tdis dirigiu um ollicio ao marquez de Palmcll a. 
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volver, mas que o honrado visconde cTe Itabayana não tení certamente deixado 
de indicar opportunamcnte nos · r;;eus officios. 

Temos uma prova positiva elas intenções c.l'este governo, emquanto ao tratamento 
da senhora D. Maria li, na nota inclusa, que de lord Aberdeen acabo· de receber, e 
á qual respondi com os devidos agradecimento<;. Tambem tenho a honra ele remetter 
copia elas ordens que se expediram pelo almirn,ntado a todos os }JOrtos elo canal. 

. Emfim, permitta vossa magestade que eu beije a sua augusta mffo por tão fausto 
c tão inesperado acontecimeuto, que em parte vem remover a somb1·a fa,tal que 
offuscava o futm·o da naçrio portugueza, oifereceudo aos qu e têem sacrificado p~la 
causa da legitimidade toda a sua existcneia, urna consolaç~io e um ponto de apOIO· 

Por esta occasião remetto outro documento, ele uma natureza bem diver sa, e 
vem ser um officio e cartas do conde da Ponte para o visconde de Santarem, que 
pude casualmente interceptar. _ 

Não se pr ecisava mais esta prova ela traição elos tlois sobreditos inclivicluos. 
Deus guarde a augusta pessoa ele vossa magestaue . = J.l!f.m·q_uez de Palmella. 
P. S .-Cumpr e-me accusar a recepção ele 11ma carta üe officio, datada de 27 

de j ulho, elo secretar io do gabinete de vossa magestacle, l?rancisco Gomes ela 
S ilva. Na dita car ta se achava inclnsa a proclamaç!:to q11e vossa magestacle em ~6 
do dito mez dirig iu á nação portugneza. Acho-me, porém, privatlo de outro offic10 
ele 22 de julho, de que se faz menção no precedente, e no qual julgo se continhan1 

01·dcns importantes ele vossa magestacle para mim. Este o:ffi.cio, desgraçadamente, 
não me chegou á mão até agora, nem sei por que via me foi dirigido. 

Traducç ã o <l.as cartas a que ae refere a anterior 

1.• 

Londres, 20 de setembr o de 1828.- Senhor : - Tenho a honra de participar & 

v. ex." que sua magestacle nomeou lor cl Clinton, um elos c:.tm::iristas ele sua :ma
gestade, e sir G uilhel'me F reemantle para assistirem a sila magestacle a rainha ele 

·Portugal, durante a pua visita a este paiz . 
Lord Cünton e sir Guilherme Freemantle vão partir sem demora para Ply

mouth, a fim de se apresenüu-em a sua magestade a rainha logo qnc chegLw. 
Tenho a honra de ser de v . ex ." muito obediente e humilde 01·eado.-·- A s. e:x:. a 

o marquez ele Palmella. = Abenleen. 
2 .• 

Secretaria do almirantado, 18 ele setembrode 1828 .-Scnhor: - Tendo che
gado noticia ela proxima vinda de sua magesta.ele a rainha de Portugal, a bordo de 
um navio de gneJTa brazileiro, a um dos portos elo canal, tenho ordem ele su~L 
alteza real o chefe elo almirantado para vos determinar que, em conformidade d81 
vontade ele el-rei, sua magcstacle fidqlissima seja recebida com todas as honra-s 
devidas a uma testa eoroacla. 

Sou, senhor, vosso obediente creado.- Ao capitão King .= J. W. C1·oke?·. 

Officio 

l li .mo e ex.mo sr.- Tenho a honra ele levar ao conhecimento de v . ex.a, qLte 
na noite do dia 2 para 3 do corrente mez clandestinamente se ausentou d'estlJ. 
ilha o commandante militar cl'esta comarca, o tenente coronel Diogo Thomaz de 
Ruxleben com o maj or comma.ndante elas companhias pag-as, João Pedro Soares 
Luna, deixancl o um officio ao tenente coronel de milicias , Antonio lYiarianno de 
Lacerda para este tomar o .governo ela comarca. 1\,mou com effeito este o:ffic ial o 
governo, que conservou por algumas horas, cmqua.nto não se divulgou a fuga elo 
proprio commanelante militar, a qual constando á companhia de linha d' esta ilh1t1 
logo ella pegou em armas , sem concorrencia ele algum elos seus officiaes, e no 
qua~·tel acclamou o senhor D . Miguel I rei ele P or tugal, sendo esta a prime!ra 
resolução espontanea que her oica e louvavelmente t omou aqLlella companhia, c:.uJ05 

sentimentos· havia n'ella suffocac1o o dito commandante militar, com a conduct!.L 
<"luc mostram as ordens do dia, que por copia tive a honra de enviar a v. e::X: ·

3 

debaixo dos meus officios ele 28 é!.c junho c 16 ·ac agosto do corrente anuo: ~t 
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seg11ncla deliberação da mesma tropa foi não reconhecer o -interino governador, o 
qua~ talvez por esta circumstancia logo me officiou, como v. ex. a se servirá ver da 
copHt n. 0 1, em consequencia do que, e do officio do corregedor d'esta comarca, 
que consta ela copia n. 0 2, me passou interinamente o governo da mesma coma.rca, 
q:ue tomei como me cumpr ia por bem do real serviço, passando para este effeito 
31 ordem elo dia que por copia remetto a v. ex. a debaixo do n. '' 3. 
. Ac~1ando -m e assim constituído no governo müitar d'esta comarca, passei a dar . 
1111111 echatamente as necessarias rn·oviclencias para obstar todas as r elações com os 
rev- 1 · b 0 nc10narios ele Angra, com quem .o tenente coronel Diogo Thomaz ele Ruxle-
a~Ji1 tanto se tinha identificado . Igual~ente fiz todas a~ disposições que estavam 

~eu1 alcance para que se fizesse com o maior socego, solemniclade e apparato 
~ acclamação do senhor D. Miguel I , nosso legitimo r ei e senhor natural, 0 que 
eve logar no dia 4 elo corrente mez na comarca cl'esta villa, elo que se formou um 

anto q · · J h -t ue ass1gnaram as pessoas CLa govcrnança, e outras que se ac aram presen-
~s i podendo asseverar a v . ex. a q ne talvez em nenhum a outra parte dos clomi
~os .ele sua magestacle se procedesse com tanto soceg·o e boa ordem na sua feliz e 
C ·~s~J~cla · acclama.ção; devendo ao mesmo tempo não occultar a v. ex. a, que o 
~&pwlto geral dos habita,ntes mais abastadós d' esta ilha, -f3 ainda mesmo de muitos 
c a classe elo povo, propende para o proscripto systema constitucional. 

8ou_10 os soldados da companhia ele linha d'esta ilha tinham, com justa rasão, 
em rntuto mau conceito os seus officiaes , que de contínuo os illucliam com falsas 
11~~icias em abono ela revolução da cidade elo Porto, me vi na precisão ele lançar 
rn.-~,o ele outros officiaes, Cl~jo caract er, fidelidade e adherencia ao nosso augusto 
~onarcha sej a evidentemente conhecida; pelo que nomeei para commandar inte
liUamente a referida companhia o major de milicias d' esta ilha, José de Betten
fourt Vasconcellos Correia e A vila, pessoa em quem reconheço aquellas boas e 
lourosas qualidad es; e fiz r ecolher a esta vi !la toclos os officiaes, officiaes inferio
res e cadetes elo batalhão de artilheria ele Angra que pela sua fidelidade e bom 
~o~~ortam euto se achavam r emovi'dos em clifferentes clistrictos cl'esta comarca, 
c Gr ete~minação elo governo levantado n'aquella cidade, ficando todos addiclos á. 
p~~pa~lna c~e linha, para _faze1~err,t o_ serviço da guarnição, rei~t~grando os ca.detes,' 
s'l ta-bandeiras e os offimaes mfenores nos postos de que lllJUstamente tmham 
•lc 0 clemitticlos pelo dito governo revolucionaria. 

O que tudo submetto ao conhecimento de v. ex.a como é do meu dever. 

81
, · Deus guarde a v. ex . a Ilha elo F aial, 23 ele setembro de 1828.- Ill.mo e ex. mo 

ll · José Antonio de Oliveira L eite de Barros, ministro e secretario de estado dos 

11 ef·ocios ela marinha e ultrama;r. =Antonio Izidoro de Momes Anoom) tenente coro-
e ' governador interino da comarca ela Horta. 

Docum en tos a q ue s e r efere o anterior o fficio 

N. 0 1 

c lU,tno sr.- Havendo recebido esta manhã um offi.cio do governac1Ôr d'esta 

a
0111arca, Diogo Thomaz de Rmdeben, no qual me participava a deliberação ele se 

'llseuta · - · d · ' c1 ~ 1Jl' c·l, em consequenma o que me passava o mesmo governo, por v1r~u e Cta 

h 111ha paten te e :impossibilidade elo coronel Estacio Machado de Utra T elles; e 
üf~~ndo em segu1mento occorriclo a acclamaç.ão, feita pela tropa d'esta ilha, dos 
ac~lto s d~ senhor D. Miguel- I , fica portanto v. s.a posto em libe:·clade, de que se . 
Ih ~a pnvaclo por ordem elo governo ele Angra ; e em consequenc1a de sua pu,tente 
v:. ef:l aca J?ertencenclo _o 9·overn? militar, que espero, por bem do real serviço, que 

· haJa de assum1r 1mmecl1atamente. 
ll.e] Det1s g_tlarcle a v. s.a Hor ta, 3 cle ' setembro de 1828.--Ill. 010 sr. tenente coro
cl0 ; _Ant~nw Izicloro ele Moraes Ancora. =Antonio Ma1·iano de Lacerda) governa

I Jntermo. 
Está conforme. = João JJ!cwia Fer·1·e·im~ secretario cl0 governo. 

N.• 2 

cle ti~l.,~o sr.- Havendo-se ausentado d' esta ilha o commanclante militar, por cuja 01 mm.ação v . s.a se achava detido n'esta villa na conformidade das ordens do 
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governo levantado em Angra ; c não estando este go verno rcconhcci€1o pelas auct~
riclacles civis, é portanto a v . s." que compete o commando cb força, na confurU1l
dade da lei, por ser a sua p::ttente a maior das que existem n'este ponto, c ser 
assim ueêessaria a conservação da publica tr::mqnilliclade ; c previno a v. s:' de 
que á.manhã se convocará a camára para. se decidir sobre o r econhecimento dos 
direitos do senhor D. Mjgnel, reconhecidos pela forç::b militar. : 

Espero que v. s. a se prestar{b ele bom grado a este interessante serviço, e qnc o 
socego publico por conseguinte nada tení a soffl·er. 

Deus guarde a v. s.a Horta, 3 ele sete112bro de 1828. ----' 111. 1110 sr. tenente cor?
nel, Antonio lzidoro de :Moraes Ancora. =O corregedor da comarca, JJ!liguelJII{a?'W 
Borges da Ccwna7'Ct . · 
· Está conforme. = Jocw Ma1·ia FmTeint) secretario do governo. 

N.• 5 

Quartel do governo da comarca ela Horta, 3 ele setembro de 1 828.~ Orde~ 
do dia.- Sendo-me communicado pelo sr. t enente coronel de milícias AntonJO 
l\'[ariano de Lacerda, como governador interino d'csta comarca cb Horta , na clan
destina fuga do proprio sr. tenente coronel Diogo Thomaz ele Ruxlcbcn, por 
officio ela data de hoje, haver cessado a minha pri são occasionacla por orcl em do 
governo levantado em Angra, e cumprir-me tomar o governo militar ela mesm_a 
comarca em rasão ela qualidade da minha patente, o que igualmente ele mim exi
giu o sr. dr. corregedor Miguel :Maria Borges ela Camara, pela mesma rasão ele 
maior graduação, e até por motivos elo socego publico, em officio cb mesma datx; 
a isto annui: o qu e })artici})O á tropa ela primeira, segunda c t erceira linha cl'e?ta 
ilha para sua in,telligcncia e devido cumprimento elas ordens que ào real serv~ço 
convier passar-lhes; aproveitando esta occasião para recommenclar-lhes o m~·IOI' 
soeego e nenhuma arbitrariedade, por assim o exigir as r egras da mais restnct~ 
subordinação, principal divisa c~a classe militar, e o t er sempre r ccommendaclo el-rel 
nosso senhm·, o senhor D. l\'[iguel I: outrosiin previno à tropa da primeira linha 
cl'esta guarnição, e destacamento do batalhão de artilheria ele Angra, que con· 
vindo nomear um official superior para a commandar, na clandestina fhga tam
bem elo major d'ella .João Pedro Soares Ltma., tenho nomeado para esse fim ao 
sr . major ele milícias José de Bettenconrt Vasconcellos Correia e Avila, a que~ 
elevem todos os indivíduos .que a compõem reconhecer e obedecer . = Antonio b~
d91'0 ele 1J!Im·aes Anco1·a) tenente co1;onel governador interino. 

Está conforme. =João Ma1·ia Fe7·7·ei1·a) secretar io do g9verno. 

Offi.cio 

(N. 0 16 rescrndo) 

Ill. 1110 e ex. 1110 sr .-Foi annunciaclo a este governo pelo viscontlc elo Itabayana 
que a princcza D. :Maria ela Gloria vinha a Inglaterra, com o que ficou o governo 
surprehenclielo c julgou o ministro elos negocias estrangeiros que era ananjo do 
visconde ele ltabayaua; mas este segnrou-lhe que nfi.o, que a vinda era em con
sequencia elas instrucções que o marquez ele Barbacena trazia; entretanto o governo 
ignora o fim cl'esta vinda, e julgo-o pouco satisfeito cl' ella; ha ele comtnclo ser tra
.tada com as honras ele testa coroada, pois que a reconheceram como rainha ele Por-
~g~. . . 

Tendo-me dito lord Abcreleen em outras occasiões que não era pcrmitticlo pe~o 
governo fazer armamentos em porto algum ele Inglaterra contra Portugal, poiS 
que q1:leria.m c9nservar uma perfeita neutralidade n 'cste caso, lembrando-me que 
por este novo motivo podia o partido querer fazer novas t entativas, fallei outra 
vez sobre isto, ao que me r espondeu, que a particulares não era ele certo per
mitticlo, mas que se fosse a ·rainha quem as quizessc fazer não se poderia · dizer 
nada, porque isto estava. dependente ele tratados que esta nação semp~·e foi escru
pulosa em cumprir ; c tendo eu obj ectaclo, que não me constava que tivessem tra
taclo :o; obrc isto, disse qu e tinh~ tratados com Portugal e que a t.inbam r econhecido 
como rainha. Ponderei-lhe quanto ist,o me parecia extr aorclinario, pois que pelos 



335 

seus mesmos princípios todo o rei existente por vontade da naçlio era bom rei, 
c?nclnin que . sobre este facto da chegada da rainha c seus resultados nada estava 
aiucla asseutaclo, nem mesmo sabia qual é a tenç~io elos que a trazem, se se demora, 
se é eó ele passagem. 
. Tornou a tratar da proposta feita por este governo a el-rei nosso senhor, repe

tJ_n~lo-me o que disse no officio reservado n. 0 15, acrescentando que quanto eu 
cl•IZI_a sobre or; direitos ela nação, sua clig=nidacle e resolução a sustentai-a, eram 
lllUito boas rasõcs, porém que emquanto elle não visse que el-rei se prestava ao 
que se lhe propunha, julgava que todas as rasões são procuradas pelas pessoas 
que o rodeiam para lisonjearem a sua vontade ele casar com outra pessoa. 

Julgo ser este o momento ele dar uma resposta decisiva, e peço que me seja 
r_emettida em francez para poder repetir palavra por palavra, pois que, sendo mo
~rvacla e com rasões especil:icas e concisas, deve ser consm·vado o sentido na sua 
1 ~tegridade, e o que é arriscado e n0 methodo ·verbal elas minhas sessões pelas 
Clrcumstancias nfio pócle ser outra, porque não posso passar notas officiaes. 

Fez-me mais o ministro a observação, que este ministerio é do nosso partido, 
lUas que eu bem sabia qnanto é facil mudar-se um governo cl'estes, e que se isso 
agol'a acontecesse é para ser substituído por outro do partido ele Canning . 

. Precisarei ter alg·um conhecimento elos tratados feitos com Inglaterra, ou dos 
0Xlstentes, c d'aquelles com que este tem relação; assim como preciso instruc
ÇÕes sobre o que elevo fazer : se este governo, reconhecendo a princeza como rai
nha ele Portugal, entender que com ella existem os tratados ele Portugal, pois que 
n'esse caso cessam ele existir com cl-rei nosso senhor e com o seu governo, e por
tanto cessam as r elações commerciaes ela maneü·a por que hoje existem. 

Estas instrucções exigem breviclacle, porque a princeza talvez a esta hora tenha 
chegado e as negociações seguir-se-hão sem demora. 

O marquez ele Pa.lmclla, antes ele partir para Falmouth com o visconde ele 
Itabayaua, disse que era bom que viesse aqui a princeza, porque é aqui o centro 
dns negociações, o que me fez julgar ser esse o fim . 

. Deus gLÚtrcle a v. ex.a Lonch·es, 24 de setembro de 1828. - In.mo e ex.mo sr. 
" 1scondc ele Santarem. =Visconde de Asseca. 

Officio 

(N.o !í) 

b 
IJt.mo e ox.1110 sr.-Por um navio sueco que partiu cl'este porto pura o de Setn

al em 20 elo corrente, tive a honra ele levar ao conhecimento ele v. ex. a em o 
ll1~u officio 11 .0 4, ele que incluso remetto segunda via, tudo quanto tinha occorriclo 
ate <lquelle dia; ámanhã, qne parte outro navio para o mesmo porto de Setubal, 
cumpre-me dizer a v. ex. a, que nada ele particular tem havido que eu eleva com
l11~ruicar a v. ex.• depois elo refericlo dia 20. . 
. Em 23 do corrente chegou aqui o paquete inglez ele Falmonth com quatorze 

dras de viagem, com destino para o Rio ele Janeiro, e n'esse mesmo dia me com
rnuuicon o consul inglez ter recebido ordem ele regressar a Inglaterra, chamado 
pelo seu governo, e que em breve embarcaria em a corveta Alligat01·J a qual tam
be1~ tinha recebido ordem ele se retirar; pelo que divisei não mostrou achar-se 
unnto satisfeito com a noticia, dizendo-me que ignor:wa os motivos ele ser cha
n:aclo; ~c com effeito eu, e todos os mais honrados habitantes d'esta ilha não o 
~:~·mos mais pisar este territorio, será uma forhma geral, pelos motivos que já 
tve a honra de expor a v. ex.a Em o mesmo paquete vae ele ·passag·em o major 
~ernarclo ele Sá Nogueira, um elos traicl0res que se ingeriu na revolução elo 
.~.- ol'to. 

Pelo ~uito que tenho tido a fazer, tem-me esquecido participar a v . ex.a. que 
~o mesmo clia da minha posse me r epresentou o consul juglez, que lhe mandasse 
\etuover quanto antes, ele um seu armazem, uma porção de polvora; que o trai
cor. Valclez lhe tinha pedido se depositasse ali, ao que elle se tinha prestado ele 
~nJto boa vontade; com effeito tratei logo ele mandar fazer a passagem ela men-
010l1acla polvora para o paiol geral, por ser um artigo que por motivo algum devia 
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estar fóra d 'aqucllc local , pelo perigo que podia conm·, e se encontl'ara rn cento 
c cincoento c sete barris, alguns de mais de 2 arrobas, c outros ele 3 ; o motivo de 
se ter ali collocado n rua t ão grande quanticla.cle ele polvora, e o seu fim, quando 
ella cabia toda no paiol, eu o ignoro ; po1:ém cr eio que n 'isso houve mystcr io g-rande, 
que só o Valdcz e o consul, que obraram sempre de CO"t1lmum accorclo n'csta rebel
lião, o poderão explica,r . Isto é mais U1'9-a prova do quanto o consul contribuía em 
tuclo quanto estava ao seu alcance para coadjf1var c sustentar a r ebellião. 

O commandante da corveht ingleza1 Canning , que se acha n'esta estação , e que 
t ambem tem feito grandes ser viços aos reb eldes, como o já o fiz saber a v. ex . a 

em os meus anterior es officios, indo por divertimento na tarde do din. 24 tomar 
um banho em um tauc1ue de uma quinta pertencente a um negociante inglez, se 
afogou, e apesar das diligencias que se fizeram, não con~;~eguiram salval-o; est e 
oflicial era capitão el e mar e guerra, filho do defunto Canning; ministro de estado 
que fo i em Inglaterra. 

N'este momento, que são cinco horas da tarde, e já quando estava a concluir 
este officio, me dão parte ele se avistarem Jois bergantins de guerra portuguczes, 
e mandando immediatamente visital-os, soube que eram os bergantins N epttmo e 
T1·eze de JI!Iaio1 os quaes tinham hontem deixado ao oeste ela vista d' esta ilha o comboio 
de que foram encarregados : do commandante do N eptuno r ecebi o aviso ele v . cx .a 
de da,ta ele 8 do corrente, o qual me deixa summamente satisfeito, não só pela 
cer teza que v. ex .a me dá do quanto fo i agradavel a sua mugestade a noticia da 
tomada cl'esta ilha, como í.o'Lmbem elos promp tos soccorros ele forças ele mar e terra 
que o mesmo augusto senhor julgou a proposito mandar pôr á minha disposição, 
com as quaes, e com a força qne se achava já destinada a ficar n'esta ilh a, posso 
asseg1u·ar a v . ex.a que se firmará de uma vez1 e sem o mais leve obstaculo, o 
governo que sua magestade houve por bem fazer-me a honra de conferir . 

'l'udo quanto v . ex .a me determina , ámanhã, de accor do com o vice-almirante 
P rego, principiarei a dar prompta execução. 

Deus guarde a v . ex. a por muitos annos . Funchal, 25 ele setembr o de 1828. - 
rn .mo e ex .mo sr . José Antonio ele Oliveira Leite de B~trros , ministro e secretario 
de estado dos negocias ela marinha e ultramar. = José Ma1·ia JJ.fonteiro) governador 
e capitão general da Madeira. 

Decreto 

Tendo consideração á utilidade que a estes reinos p6de resultar ela formação 
e boa organisação dos corpos ele voluntarios realistas, e a ttenclcndo ao bom ser
viço que aquellcs que já se acham formados me têem prestado : hei por bem orde
nar o seguinte : 

1.° F orm ar- se-hão em todo o r eino corpos de voluntar ios realist as, constituin do 
as tres armas, artilher ia, cavallaria e caçadores. 

2 .0 As camaras dos districtos. que pr etendam' formar corpos de voluntario_s 
realistas se dirigirão para este effeito ao coronel general, declar:mclo a possib i
lidade do dito districto para formar uma ou mais companhias , e de que arma .. 

3 .° F ormando-se seis ou quatro companhias ele caçadores, que não excedam 
5 leg nas el e clista.ncia de nm centro commum, constituirão um batalhffo, conforme 
o plano j á publicado , e approvaclo por decreto de 30 de maio elo .corrente anuo . 

4. 0 Os batalhões que j á se acham formados, e seus commandantcs e officiaes 
por mim nomeados, fi cam exceptuados elas disposiçõgs antecedentes, se .não esti
verem com .ell as conformes . 

5 .0 Na cidade de L isboa continuará a haver quatro batalhões, formanclo duas 
brigadas, e unindo-se a cada brigada ttma companhia ele cavallaria. 

6.° Cacl a companhia de cavallaria sení composta el e um capitão, nm. tenente, 
um alferes, um primeiro sargento, um .seg·nndo, um furriel, t res cabos, trcs ans
peçadas1 um clar im, um ferrador e quarenta e seis soldados. 

7.° Cada' companhia de artilheria será composta de um capitão, um primeiro 
tenente, um segando t enente, um primeir o sargento, dois segnnclos, um furrie1, 
seis cabos, 1~m tambor e setenta e quatro soldaclos. 

8 .0 Em cada companhia haverá um livro mestre, e out ro em cada batalhão, 
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nos quaes se escrevei·ão os nomes, siguacs, naturalidades, idades c dia de praça, 
· bem como todas as alterações que sQbrevierem a cada soldado. Estes livros serão 
dados pelo estado. 

9. 0 Os soldados, logo qt~e assentarem praça, darão o juramento de fideli-
dade. , 

10.0 Os comma,uclantes dos batalhões de voluutarios realistas deverão ser as 
P~ssoas principaes residentes nos districto·s, e que mais se distingam por seu nas
.cJ.meuto , boa couclucta rel:igiosa, civil e política, aptidão, e que possuam meios 
para se tratarem com d.ecencia, dignidade e inclependencia. 
. 11.0 Os commandnntes 'de companhia· e mais officíaes deverão te1' . pl'opot

cwnachmente as mesmas qualidades requeridas para os commandantes dos bata" 
lhões. 

12." Serão admi ttidas para soldados dos corpos de voluntarios. realistas sórnent~ 
as pessoas de bom comportamento religioso, civil e político, e ele idade desde dezoito 
annos até quarenta e cinco. 
. 13.0 As camaras elos districtos, aonde se hajam de formar corpos ele volunta

l'los realistas, enviarão ao COl'OJiel general uma relação das pessoas que estiv e
rem nas circumstaocias ele serem commandaotes dos referidos corpos, e de entre 
ellas o coronel general escolherá e me proporá aquella que, segundo as informa-
ÇÕes que tive1·1 lhe parecer mais apta. . 

14. 0 O commandante ele cada corpo fará a proposta dos seus officiaes, ficando 
t•esponsavel por ella, e a remctterá ao coronel general, para me ser presente . 

. 15.0 Em cada companhia haverá uma commissão composta do capitão e elos 
do1s officiaes subalternos, que examinará se as pessoas que pretenderem assentar 
praça na s~1a companhia estão nas circumstancias de serem aclmitticlas. 

16. 0 O estado fornecerá o competente armamento, correame e munições aos 
corpos ele voluntarios realistas. 

17 .~ Os respectivos commanclantes passarão recibo das entregas que se lhes 
fizerem, e por elles ficarão responsaveis 1'10 caso ele baixa ou passagem dos sol· 
<ilados. 

18. 0 Todos os voluntarios realistas se fardarão á sua custa, e os uniformes 
serão propostos pelos commandantes dos batalhões ou elas companhias, e appro" 
vaclos pelo coronel general, tendo sempre em vista a possibilidade dos habitante·s 
do districto. · . 

19.0 Sendo estes corpos por sua natureza distinctos, não serão preenchidos 
s~não por voluntarios que, seguindo o impulso ela honra, estiverem nas circuinstan
?las de se prestarem a tão relevante serviço. 

20. 0 Os -voluntarios realistas servirão pelo tempo ele quatorz-e annos, findos 
os quaes o.bterão a sua reforma, com todos os privilegias e isenções, tendo servido 
sem nota; aliás terão sómente as suas escusas. 

21. 0 Todos os voltmtarios realistas terão um titulo impresso, assignado pelos 
seus respectivos chefes. 

2?. 0 Aos soldados, que obtiverem reforma, se dará um titulo, assignado pelo 
COronel general. 

~3. 0 Os que obtiverem baixa por terem acabado .o tempo de serviço, ou por 
haverem allegado motivos attendiveis 1 terão a sua escusa passada pelo respectivo 
C:>mmandailte 1 precedendo despacho do coronel general, e cassando-lhe então O seu 
tttulo de voluntario realista. 

24. 0 Os corpos de voluntarios realistas se reunirão sempre para instrucção por 
companhias, e só o farão por batalhões quando para isso preceder ordem do coro
nel general. 

~5. 0 Na disposi<;ão antecedente não são comprehenclidos os batalhões, cujas 
companhias se não acharem distantes elo centro meia legna. · 

26. 0 O coronel general ordenará os ·dias, e vez,es no mez, ou no anno, que 
devem· ter exercício os corpos ele voluntarios realistas, considerando as diversas 
grandezas elos clistrictos, e conciliando quanto possível for a boa disciplina com a 
commoclidacle elos soldados, devendo os commandantes communical-o a.o respectivo 
general da província, on govemaclor ela praça. 

2 
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27.0 Quando os corpos de voluntarios realistas concorrerem com os ele linh[~ 
formarão á esquerda d'aquelles de ignal arma i formarão, porém, sempre á di1·eita 
das milit;ias, quancfo com ellas concorram. 

28 .0 Qnanclo conconerem diversos corpos de volnntarios realistas, formará á 
direita aquelle, cujo commandante fo1· mais antigo on mais graduado i e sendo 
iguaes eir} antiguidade e graduação, o mais velho em iclacle . .. 

29. 0 E do principal dever d'estes corpos sustentar e defender a c::msa da reh
gião e do throno, e promover a conservação do socego publico, pelo que os· com
mandantes terão a maior vigilancia em fazer prender e perseguir dentro dos seus 
districtos todos os malfeitores, ladrões conhecidos, assassin0s, contrabandistas, 
agentes de moe:ia falsa, sendo considera-dos no numero dos maiores criminosos os 
que espalharem escriptos, noticias ou icléas subversivas, e conspirantes contra o 
systema da realeza e das antigas instituições ela monarchiai prenderão tambem 
os desertores e vagabundos qtle não trouxerem passaporte legal, devendo depois 
estes presos serem· entregues com a parte circumstanciada elo logar ele. prisão e 
causa que a originou, á auctoriclacle a quem competir o conhecimento ele seus cri
mes, devendo alem cl'isso dar parte ao coronel general e ao governaclo1· elas armas 
da província; e sendo dentro de pr:aça ao governador cl' esta, que fará então entre
gar o preso á competente auctoridacle. 

30.0 Se alguma auctoridacle requerer auxilio para objecto elo real serviço lh'o 
deverão prest2r i e sendo o caso ele natureza que não admitta demora, o · official 
de voluntarios realistas· mais gTacluaclo, que se achar no districto, o fará aprom
ptar, dando depois parte ele assim o. haver feito . ao seu commanclante. 

31.0 Os corpos ele voluntarios realistas, que se acharem nas }Jrovincias, deve
rão considerar-se, quanto ao serviço, sl~eitos ás competentes auctoriclacles militares, · 
dando, porém, de tudo parte ao coronel general. 

3~. 0 Quanclo as circumstancias exijam que os corpos ele voluntarios realistas 
se empreguem no r eal serviço fóra elos seus dist!·ictos, receberão os soldos e ven
cimçntos concedidos aos milicianos, e serão abonados com recibo do commandante, 
no fim da relação nominal, como expTessa o regulamento de 1808, § 7. 0 , ca.Pi
tulo li e tittllo II; e a cavallaria receberá as forragens competentes. 

33 .0 Os castigos se regularão pelo titulo IV do reguldmento de milicí,as ele 
1808 . 

34. 0 Os officiaes ele vohmtarios realistas gosarão elas mesmas honTas que com
petem aos officiaes ele linha de igual arma i e as guardas, ou qualquer guarnição, 
en1 que residirem ou se acharem, lhes farão as que como taes lhes pertencerem. 

35.0 Do mesmo modo lhes serão feitas as honras funebres que competirem ás 
suas graduações, quando fallecerem, pelos seus proprios corpos, se estiverem 
reunidos, ou pela tropa ele linha, se a houver Iio logar aonde morrerem. 

36.0 No mesmo tempo em que os seus corpos se acharem reunidos, e empre
gados e:ffectivamente em serviço, lhes competidL tomar o commando das praças, 
guarnições ou corpos ele tropa que se lhes devolver por substituição, e para isto 
serão considerados como officiaes mais modernos ela sua classe na tropa de linha; 
isto é, que um coronel effectivo, aggregado ou graduado de linha, commanclará 
sempre a um coronel de voluntarios realistas, posto que mais ántigo seja; porém 
um coronel ele volnntarios realistas commandará sempre .a todos os tenentes coro
neis ele linha, e assim os outros postos. 

37 .0 T endo-se o:fferecido muitos corpos ele voluntGLrios para entrarem no fogo, 
e havendo alguns effectivamente entrado n'elle, e devendo todos contarem-se comó 
corpos combatentes, gosarão elo fôro militar, tanto os officiaes, officiaes inferiores, 
como os cabos e solclaclos, e lhes será por isso applicavel em tudo o que dispõe 
o alvará de 21 ele outubro ele 1763, que determinou .os limites ela jurisd.:icção civil 
e militar, devendo ser julgados nos casos criminaes do mesmo modo que se pra
tíca com os ele tropa ele linha, em conselho ele guerra, nos quaes servirá ele audi
tor o juiz ele fóra ela capital elo corpo, ou ela villa ou cidade mais proxima nos 
districtos pequenos; e os jüizes de fóra elas capitaes elos batali1ões, ou elas viUas 
mais proximas nos medianos e grandes, servindo de vog·aes os officiaes e offi
ciaes inferi01"es de voluntarios realist?.s, que nomear o coronel general. 
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38.0 ;<lerão os voluntarios realistas isentos de contrib1tirem com fintas, taxas 
e Õutros encargos ou tributos impostos pela camara. 

39. 0 Gosarão dos prívilagios do estanque do tabaco em tudo áqnill() que se 
não h~ a expressamente derogado no n.lvará elo 1. 0 de setembro ele UíOO. 

40. 0 Gosarão dos privilegias elos soldados pagos, e s(n·ão isentos elo recruta-
mento de milícias e dos serviços a que estão obrigadas as ordenanças. · 

41. 0 Não se lhes poderão embargar bestas ou carros, não os trazendo a ganho; 
e ainda mesmo trazenclo-os a ganho se não tiverem filho ou creado que os acom
panhe, em occasião que ellcs estejam legitimamente occupados no serviço militar. 

42. 0 Não lhes poderão tambem tomar ou embmgar c.:'tsas, adegas, estrebarias, 
pão, vinho, palha, cevada, gaUinhas, gado ou outros quaesquer g!3neros. 

·. 43.0 Isentar ao do serviço da tropa. de linha seu filho uni co .; e, quando tiverem 
lllats, um á sua escolha; mas este, que assim isentarem, ficará s1~eito ao serviço 
das milicias, se não assentar praça nos voluntarios realistas. 

44.0 Não serão constrangidos a set·vir contra sua vontc'tde ' os cargos publicas, 
e:x:ceptuando o de cobradores da decima, quando na mesma f:reguezia não houver 
outr.o capaz de o ser, nãô ficando, porém, os magistrados auctorisados para proce
derem contra os que se recusarem a isso ; devendo n' esse caso participar a,os rEls
pectivos commanclantes a necessidade que ha para que por ef)tes lhes seja OI·de 
nado. · 

45.0 Os voluntarios realistas, que forem presos pelos commandantes das suas 
companhias, e por culpas militares, serão recebidos nas prisões militares, em pra
ças ou aonde as houver; e em qualquer outro logar serão recebidos sem duvida 
on embaraço algum nas prisões eivis, logo que se apresente ao carcereiro a ordem 
po1· escripto elo mesmo com mandante; e igualmente serão soltos em vil'tucle ele 
outra ordem pçr escripto do official que tiver ordenado a prisão, ou aquelle que 
o substituir, e não pagarão carceragem da prisão. 

46. 0 Nenhum volnntru:io realista será preso na enxovia., e dar-se-lhe-ha sempre 
a prisão mais decente. ·. 

· 4 7. 0 Havendo urgente necessidade que os voluntarios realistas cohcoÚain de 
algum modo para a construcção de qualquer obi'a publica de ·gi'ande utilidade, e 
quando houverem de concorrer todos os · outros igualmente privilegiados, a pesso~ 
encarregada da clinicção da mesma .obra o representará ao coronel general, o qual 
com a sua inforn1ação me fará presente esta representação .. 

48. 0 Sendo indispensavel em alguma occasirio suspender todos os privilegias 
para aboletar grande numero de. tropas, OH proceder a embargo ele bestas ou 
carros para transportes, os ministros das terrall, em que se der esta urgencia, 
deverão participai-o por uma carta· attenciosa ao official mais graduado · de .volun
tarios realistas, que na mesma terrà se acba,r, para que este ordene aàs seus subdi
tos que .concorram para os ditos fins na pr~porção que lhes competir: . o official 

·de voluntarios rea,listas deverá sempre prestar-se a estas requisições; mas se reco
nheceF que ellas não foram justificadas, ou que se Ísentara)Il com preferencia · 
outros iguaes pTivilegios a estes, o deverá participar pelo seu commandante ao 
?Oronel general, o qual, fazendo examinar o facto com toda a circumspecção, me 
tliformaní pelo supremo conselho de guerra, ao qual ficará competindo privativa
mente o conhecimento de todas as questões que se excitarem ácerca dos mesm0s 
privilegias. . · 

49. 0 Assentando. praça nos corpos de voluntaríos realistas pessoas suj ei.tas ao 
recrtüamento de linha, estas serão as ultimas que para ella se tirem, e se lhes 
co~tará por ametade o tjjmpo que tiverem servido nos referidos corpos; isto é, 
dots annos de serviço de voluntario realista reputar-se-ha um de linha. . . 

50.0 Os voluntarios realistas de cavallaria não pagm,ão imposto algum de 
cavallo clestinaclo ao serviço militar. 

51. 0 .Quando algum valuntario r ealista conco1'ra com outro que o não seja em 
a~guma pretensão, dando-se nas mais circumstancias iguaes1 será por esta prefe- . 
l'ldo. 

52. o Recommenclo muito expressamente aos generaes, que governai'em as armas 
das provincias, a vigilancia na conservação dos privilegies que pelo p1·esente 
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decreto se outorg;am e confirmam aos vol untarias realistas; e orcleno aO's mesmos 
g·eneraes que não passem as suas attestações aos ministros territoTiaes. na fórma 
elo disposto no alvará do 1. 0 de setembro ele 1800, sem que tenham mu1 escrupu
losamente examinaclo se os mesmoR ministros fizeram g·narclar exactamente todos 
e cada um dos privilegias comprehencliclos n'este decreto, ·e 1)elo modo por que 
n'elle se acham explicados. 

O conselho ele guerra assim o tenha entendido e faça executar. Palacio ~e 
Nossa Senhora das Necessidades, aos 26 de setembí·o ele 1828·. = (Com, a n!b1·wa 
ele sua magestcGde.) 

Decre-to 

Tendo estabelecido por decreto da data cl'este os privilegias de que hão de 
gosar os corpos de voluntarios realist~s; e sendo tambem dignas da minha real 
consicleraçao as companhias de voluntarios realistas urbanos, creaclas por clecreto 
ele 26 de maio ultimo, as quaes têem prestado muito bom serviçG, coadjuvando a 
policia cl'esta cidade: hei por bem fazer extensivq ás mencionadas companhias os 
privilegias que fui servido conceder pelo referido decreto aos corpos ele volunta
rios realistas, e que vão designados desde o § 33.0 em diante, á excepção cl'aquelles 
ele que tratam os§§ 37.0 (que serão sómente concedidos aos officiaes), 40. 0 no que 
respeita á isenção elo recrutamento ele milícias, e 49 . ~, por isso que, segtmdo o 
decreto ela CI·eação elas ditas companhüts, não lhes são applicaveis . 

O conselho ele guerra assim o tenha entendido e faça executar. Palacio de 
Nossa Senhora elas Necessidades, em 26 de setembro ele 1828. = (Com a q·ubdca 
de sua rnagestade.) · 

Officio 

(N.0 2 6 7 rcscrrado) 

In. rno e ex.mo sr .-Tive uma conferencia com o conde ele Bernstorff, que, nffO' 
obstante achar-se ainda ele cama, me recebeu, e que no decurso ela conversação me 
pareceu l)Ossuiclo elo maior sa.ngue fi·io, mas tambem ele grande reserva paTa. 
commigo. 

O objecto ela conferencia era principalmente a declaração que v. ex.a, no seu 
despacho reservado n . 0 14, me ordenava eu fizesse, e-que fiz a este ministerio. 
A resposta foi muito laconica, isto é, que era querer começaT pelo tim. 

Ás obseTvações por v . ex. a indicadas lembrei-me ajuntar outra, a saber, que 
sem o previo reconhecimento dos direitos ele sua magestacle ao· throno elos seus 
maiores, mal se pocleriam communicar em seu nome declarações ou -escriptos na 
incer teza do modo IJOr que se receberiam pelas potencias emquanto estas se, 
negassem a reconhecer o legitimo t itulo ele el-rei nosso senhor, e que assim todo 
o meio ele negociar clesappa.recia ; .sobre isto respondeu-me que tudo o que fosse 
saír elas communicações confidenciaes feitas pelos ministros ou agentes de sua 
magestacle nas côrtes estrangeiras era expor-se a não ser attenclido, pela inconse
quencia em que as potencias cairiam e contraclicção em que comsigo mesmas se 
poriam quando por outra maneira obrassem. 

Por esta occasião fallou-me ela carta ele el-rei nosso senhor para sua mages
tacle prussiana, que o conde ela. Ponte havia querido entregar ao ministro prussiano 
em París, assim como ela 1·ecusa ele este acceital-a sem primeiro. receber ordens 
ela sua côrte, procedimento que lhe havia sido approvaclo . Aerescentou a isto que~ 
sem embargo elo modo por que a Prussia via a nossa causa e elos votos que el-re1 
seu amo fazia pela pTospericlacle ele el-rei nosso senhor, a Prussia na questão por
tug·ueza em nada se separaria do resto ela alliança, e que quando as outras côrtes 
se não prestassem a receber a sobredita carta, ella da sua parte n'isso as imitaria. 

Manifestando-lhe eu o muito que me stuprehenclia um aferro tão extraordina
rio em sustentar direitos que uma: nação inteira havia clechvraclo não existirem e 
serem contrarias ás leis fundamentaes que lhe deram nascença, e não menos esse 
espantoso contraste que havia entre esta conclucta e a que a Europa annos ha 
tivera para com a Suecia e para com o mesmo Brazil, nenhuma resposta a isto 
me deu. 
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I!"'allando-me da rcducção da ilha da Madeira, por cujo acontecimento rogo a 
v-. ex. a ha;ja de humildemente felicitar a sua mag·estade, disse-me o sobredito conde, 
que _muito d'ella folgava, e, por uma transiçfio que casualmente d 'isso se fez, a 
pro:x:r~na vinda, a pret~ndida descida ela senhora D. Maria da Gloria na r eferida 
rlha, .mquirindo-me elle, por brinco, sobre o modo por que a esquaclra portug-ueza 
a terra recebido quando a tivesse encontrado no mar, r esp.ondendo-lhe no mesmo 
tom, que sem duvida se lhe teriam feito todas as homas devidas ao seu nasci
mento; pa1·eceu-me esta uma boa ocúasião para da minha parte lhe pm·g-tmtar, 
como era que a côi·te de Vienna a receberia e a trataria, chegada esta princeza 
que fosse a Genova? A sua resposta foi que como rainha de Portugal. 

Tendo com escrupulosa exactidão r efericlo a v . ex. a o que àcabo de passar 
com o conde de Bernstorff, só me resta pedir-lhe queira beijar r ever ente, em meu 
nome e no do secretario d'esta legação, a augusta mão ele sua magestade. 

Deus guarcle a v . ex.a Berlim, 26 de setembro de 1828.=lli.mo e ex.mo sr. vis
conde de Santatem _= Conde de 01·iola. 

Ordein do dia 

Plymouth, 27 de setembro de 1828.-Conformo os o:fficios de s. ex.8 o sr. mar
q~rez de Palmella r ecebidos hoje de Falmouth, sua magestade se acha na melhor 
r sposição de saude possível, e r econhecida a tantas demonstrações de justa consi

eração que sua magestade o rei da Grau-Bretanha tem dado por est.o1. occasião á 
Lugusta rainha de Portugal. Sua magestade resolveu seguir a sua viagem para 

ouclres, e posto que os impulsos do seu coração naturalmente lhe inspi).·assem o 
desejo de receber na sua passagem de Plymouth os votos da grancle família por
tugueza, comtudo sua magestade houve por inclispensavel resistir por agora a um 
dtJsej o tão grato ao seu coração, o qual só poderia momentaneamente desviai-a de 
um t~o justo e sagrado dever . Uma deputação composta ele clois commanclantes do 
dtlposito geral dos regimentos ele infant{)ria e caçadores irão eommigo apresen
tar a sua magestade, na occast?io da sua passagem por Exter, a respectiva home
ba~em ele todos os indivíduos cl 'estc deposito e terá a homa por todos elles ele 

elJar a mão a sua real magestade. = Candido. 

Alvará 

. ~u el-rei faço saber aos que este alvará virem, que, tendo provado a expe
l'Jencta os inconvenit;lntes que a \Jem do meu real serviÇo e utilidade publica têm~ 
i'es~utaclo elas alterações e reformas· oppostas ~ís attribuições, com que fôra estabe
ectda a secretaria de estado elos negocios da guerra, por alvará ele 28 de jluho de 

1736 : hei por bem clerogar e abolir todos os decretos, alvarás e leis que teriham 
desde então auctorisado as mesmas alterações e reformas, exceptuando unicamente 
0 que r espeita á separação da secretaria de estado elos negocios estrangeiros, a 
qual eleve :ficar existindo no estado em que actualmente se acha, e bem assim o 
que está regLliado concernente aos emolumentos elas secretarias ele estado em geraL 

E este se cumprirá tão- inteiramente como n'elle se contém, sem duvida ou 
embaraço algum, não obstante quaesquer leis, r eglllamentos, ordenações, alvarás, 
resoluções, decretos ou orclens em contrario; porque todas e todos hei por dero
g~das e abolidas para este effeito · sómente, como se cl' ellas e cl' elles fizesse espe
c~al menção, emquanto forem oppostas ás determinações conteúdas no presente h ':ará, o qual valerá como carta passada pela chancellaria, posto que por ella não 
t a:Ja de passar, e ainda que o seu effeito tenha ele durar por um. e mais annos, 
Ndo sem embargo elas ordenações que dispõem o contrario . Dado no palacio de 

ossa Senh9ra das Necessidades, aos 30 do mez ele setembro ele 1828. =REI, com · 
guarda. = Conde do Rio Pa1·do. 

Officio 

IlLmo e ex .mo sr .-Tenho a homa e grande satisfação de accusar a r ecepção 
do o:fficio que v. ex .a se serviu dirigir-J:!le d~essa cidade de Ponta D elgada, em 
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data ele 13 do corrente setembro, pelo qual v. ex. a me commtmica a sua fe1íz 
chegada a ssa ilha, dando-me diversas determinações . 

Eu me felicito, pois, e ao mesmo tempo dirijo a mais ingonua felicitação a. 
v . ex.a por se achar a salvo elas "iolencias e desgraçadas 11el'tmbações de Angra, 
e por ver restaboleciclo n'essa cidade o legitimo gove1·no cl'esta capitania. 

Antes ele entrar na 1·esposta ao mencionado officio devo em primeiro Jogar le-var 
ao conhecimento ele v. ex. a que, t endo sido removido para esta ilha do Faial pelo 
govel'no levantado em Angra, aqui cheguei no dia 24 d junho ultimo, senclo com- ~ 
mandante militar da comarca Diogo 'l'homaz ele Rnxlebon, e · tendo eu aqui per
manecido como .preso, teste:~,mmhando a conducta elo commanelante militar (que, 
como v . ex.a nào ignOl'aní, r econheceu o refel'ido governo de Angra, e com elle 
se identificou) ; chegou esta· ao ponto de ello se ausentar de motu pl'opl'io e clª'ncles
tinamonte, com o major João P edro Soares Luna, na noite de 2 para 3 Jo co~·
rentc setembro, deixando um -officio para o tenente coronel de milícias Anto~o 
1VIar:ano ele L acerda, a fim ele este tomar o governo da comarca, o qual offimo 
eu não cheguei a ver, nem até hoje me foi apresentado da sua parte. . 

Tendo com effeito este o:fficial tomado o governo, como mostnt a inclusa cop1a 
n .0 1 da ordem elo dia que se passou sobre este objecto, só t eve isto Jogar por 
umas poucas ele horas emquanto não so diV11lgou a fuga do p1·oprio commancla~te 
militar; pol'ém logo que esta constou á companhia ele linha d'esta ilha, immedJa
tamcnte clla pegou em armas, e, sem auxilio ele algum elos seus o:fficiaos, no s_eu 
quartel acclamoü o senhor D. :Miguel I 1·ei de Portugal, senclo esta a primen·a 
r esolução que h eroica e louvavelmente tomou aquella companhia, ct~os sentimen
tos havia n' ella su:ffocaclo o dito commandante militar com a conclucta que mostram 
as orclens elo dia que constam da copia tambem inclusa debaixo do n .0 2; a 
segunda deliberaç~io da tropa foi não reconhecer o interino governador, o qual, 
talvez por esta circumstancia, logo me officiou, pam eu tomar o governo cl'esta 
comarca, como v,. ex . a se servirá ver ela copia marcada de n. 0 3; em conseque~
cia do que, e elo officio do corregedor da mesma comarca, que consta ela cop1a 
n." 4, tom ei o mesmo governo, como me ctrmpria e por b em do real serviço. 

Immecliatamente providenciei a segurança e tTanqtúlliclacle cl'esta ilha, como 
v. cx .n se serviní ver ela minha ordem do dia que consta da copia n. 0 5; e logo 
foi promovida a solemne acclamação de sua magestacle, no dia immediato, -pela 
camara e todas as mais classes cl' esta ilha, ele que resultou o auto que v. ex." se 
servirá ver_ da copia n . 0 6, o qne tudo previamente exponho ao conhecimento de 
v. ex. a como me cumpre, tendo a satisfação de affirma.r a v . ex. a que tuclo se pra
t~cou com a maior tranqtúllidade e socego publico. 

E:otranclo, portanto, na execução elas ordens que v. ex.a me dá 1)elo supraclit_o 
officio, a que tenho a honra de responder, devo dizer a v. ex.a, quanto ao pn-

·moiro artigo, que não é possível satisfazer á r emessa ela correspondencia que houve 
entre o commandçmte militar H.u..'Cleben e · o governo levantado em Angra, por hav~r 
o mesmo commanclante militar levado os originaes 9fficios que o governo lhe havH~ 
clirig·iclo, os quaes não entregou ao respectivo secretario para se regi_starem, como 
eUe· logo me informou, bem como por haver tambem o commandante militar levado 
os proprios rascunhos dos officios que dirigira em resposta áqucllos, os quaes do 
mesmo moclo se náo acham reg·i staclos por falta ele livro competente; porém, encon
trando-se apenas o rascunh-o do primeiro officio que o dito Hnxleben dirigiu aos do 
r eferido governo, e um officio, em original, que o mesmo governo ultimamente lhe 
clirigíra, r ecebido no dia antecedente ao da fuga, são estes bs que de tal corres
pondencia unicamente remetto a v . ex .a por meio ela copia n.0 7, depois dos quaes 
se seguem na mesma copia os officios que subsequentemento foram de Angra 
dirigidos ao :mesmo Ruxlebeu, bem como de dois dirigiclos ao dito maj or Luua. 

O secr etario cl'este governo me informa de que o mais attendivel $la dita cor
r esponclencia versou primeiramente (como indica o dito primeiro officio) sobre 0 

r econhecimento ~'aquelle governo ele Angra, qúe desde logo ordenava a partida elo 
destacamento de caçadores para a mesma cidade, o que pouco depois se veri{icot~ i 
c a isto se segniu o assumpto ela partiJa elo m~jor Luna e ele paite ela. compau.hía 
ele linha }Jara a mesma cidade, c1ue o mesmo governo ordenava., e o que sempre 



343 

8~ escusou cumprir o commandante militar com pretextos talvez futeis, não por 
dtscordar com os sentimentos cl'aquelle governo,_ mas por nfLo se destituir ela força; 
e sobre o que houveram repetidas instancias, chegando ao ponto ele o governo o 
_auctorisar, e indicar-lhe os meios para elle mandar para a ilha elas Flores todas 
as pessoas que occasionavam o receio que elle pretextava, e para então ter logar 
aquella ordenada pm·tida; alem cl'isto houveram algumas participações da parte. do 
commandante militar, como a de haver recebido um officio do ex. mo successor de 
\7. ex. n, e outras menos importantes . 

Quanto ao mais que v . ex. a me determina no mencionado seu officio, fico de 
tudo iustmido, devendo dizer a v. ex. a quanto á licença aos officiaes e mais pra· 
ças J:?andaclas para estas ilhas por aquelle governo r evolucionaria, que logo que 
entret no governo ímmediatameote dei providencias sobre esse oqjecto, promovendo 
a concorrencia a esta ilha elos officiaes que se achavam na elo Pico, e mandando 
recolher as demais praças que por lá se achavam, reintegrando aos seus postos 
~uns _officiaes inferiores, como v. ex. a se servirá ver da ordem do dia que consta 

, copta n . 0 8 ; achando-se portanto estas praças acldidas ti. companhia de linha 
d_esta ilha e empregadas no serviço da guarnição cl'esta villa, como achei conve
ntente ao real serviço. 

O que tudo submetto ao conhecimento de v . ex. a, como é do meu dever. 
D eus guarde a v. ex.a Hork't1 30 de setembro de 1828.-lll.mo .e ex.mo sr. 

Manuel Vieira de Albuquerque e Tovar, governador c capitão general d'estas ilhas 
d?s Açores.= Anton/o IzidO?·o de ll'lO?·aes Anc01·a, tenente coronel governador inte-
rtno da comarca da Horta. . 

Documentos a que se refere o oflicio snp:ro. 

N.• 1 

Quartel do governo. militar da comarca da Horta, 3 ele sete:rp.bro de 1828.
~rdem do d.ia._: Tendo-se ausentado d'estâ ilha o ill. mo sr. governador militar 
desta comarca Diogo Thomaz de Ruxleben, foi trail.smittido o mesmo governo na 
conformidade da lei ao ill. mo sr. tenente coronel de milícias Antonio Mariano de 
Lacei·da, segundo a sua gracluação e impossibilidacle do sr. coronel Estacio Machado ; 
e por isto manda o mesmo ill.100 sr. publicar pol' esta ordem que se-acha gover
nador militar interino d'esta referida comarca, até superiores decisões . 

_ . Por este motivo passa interinamente o commando do batalhão de caçadores 
artilheiros, que o mesmo m.mo sr. tenente coronel exercia, ao sr. capitão Luiz da 
Terra Peixoto .. = Domingos de Sillos Teixeira dct Cunha, alferes ás ordens do 
governo militar da comarca. 

Está conforme. = João Ma1·ia Fen·ei?·a, secretario do governo. 

N.• 2 

. Quartel do governo da comarca da H.01:ta, 26 de junho de 1828.- Ordem do 
dta.- O ill.mo sr. governador militar cl' esta comarca, tendo ultimamente recebido 
a fausta nóticia de que o 5. 0 batalhão de linha, estacionado na cidade de Angra, 
tomou no dia 22 do corrente mez a heroica deliberação ele restaurar a legitimidade 
do·.senhor D . Pedro IV e de sua augusta filha a senhora D . Maria II, tem a maior 
S~hsfação em o fazer constar aos corpos de primeira e segunda linha d' esta ilha, pm·sua
dl~O como está de que todos os indivíduos que os compõem não podem deixar de pos
SUlr-se do maior jubilo, vendo que os seus camaradas conseguiram restituir os habi
t~ntes cl'aquella cidade e ele toda a ilha á legitima observancia das soberanas 
~lsposições dadas pelo senhor D. Pech·o IV em ~9 ele abril ele 1826, observancia 

e que se não têem desviado os dignos habitantes d'estas duas ilhas, e especial
tnente os corpos ela gua.rnição d' esta :.villa. 
. Tendo o batalhão 5. 0 de linha prendido o governador e capitão general d' estas 
tlhas no referido dia 22, foi logo installaclo um governo interino na cidade de An
gra, ao qual o ill . mo sr. governador militar tem pedido alguns esclarecimentos que 
espera receber com a maior brevidade e como a esse tempo terá ele fazer em
barcar para aquella cidade as praças d~ 5. 0 batalhão de linha qJ.w aqui se acham 
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dcstacaclas, orlcna o ill . mo sr. govemador que estas se apromptem para o embar
que, que clrwcr::í ter Jogar logo que chegue a resposta ao officio que dirigiu. 

E spera o ill. 1110 sr. governador que o a:ngmento cl'esta força e ela. que cl'a~ftlelle 
batalhao se acha em S. Miguel será sufficiCnte para conservar o socego publico na 
cidade ele Angra, mas quando para esse fim fosse necessario destacar cl' aqui alguma 
força ela companhia ele linha, está o ill."' 0 sr. governador bem certo ele que .os 
inclivicluos que a compõem gostosos aproveitarão uma tal occasião de fazer um dis
tincto serviço.= Domingos deSillos Teixei?·a da Cunha) alferes ás ordens do governo 
militar. 

Quartel do governo da comarca da Horta, 1. 0 de julho de 1828.- Ordem do 
dia. - O ill. mo sr. governador militar, t endo feito constar aos corpos da guarniçã.o 
cl'esta ilha, pela sua ordem do dia ele 26 elo mez proximo passado, a briosa deli
beração que o 5. 0 batalhão ele linha destacado em Angra havia tomado, ele 
ali restabelecer a legitimidade ele el-rei o senhor D. Pedro IV e ele sua augusta 
filha e nossa rainha a senhora D. Maria II, se apressa agora com a maior satisfa-
9ão em fazer saber aos mesmos corpos que pelos papeis publicas elo Porto e 
Coimbra ultimamente acf!Ü chegados, Cl\jas datas alcançam até ~5 ele maio ultimo, 
consta haverem os corpos estacionados ua cidade elo Porto e nas províncias ao norte 
elo reino tomaclo a mesma nobre r esolução, a que se seguiu installar-se na cidade 
elo Porto uma j tmta pro visaria encarregada de manter a legitima auctoriclacle de el
rei o senhor D. P edro IV, a qual com a maior assidtliclade se emprega em restabe
lecer a boa ordem c a observancia das disposições elo mesmo augusto senhor, sendo 
de esperar que a este tempo tenha tido consiclera>eis progressos tão justa causa. 

Está o ill. mo sr. governador bem certo ele que tão fausta noticia causará em 
to elos os srs . officiaes, officiaes inferiores e soldaclos que compõem os corpos cl' esta 
guarnição o regosijo que o mesmo ill. 1110 sr . governador experimentou ao recebei-a, 
e que experimentará todo o bom portuguez fiel ao seu legitimo rei e á carta con
stitucional por elle outorgada.=Domingos de Sillos T~ixeira da Cttn1la) alfe1·es ás 
o1·clens do governo militar. 

Quartel elo governo da comarca da Horta, 4 de julho ele 1828.- Ordem do 
clia.-0 i1l.'"0 sr. gove1;nador militar d'esta comarca, tendo hontem recebido ares
posta ao officio que havia dirigido ao ex. mo governador interino cl'esta capitallia, a 
CJllal contém os cscl~recimentos que o ill. mo sr . governador esperava para faze~ 
em barca r para a cidade de Angra as praças elo 5. 0 batall1ão de caçadores aqm 
destacadas, como é determinado pelo mesmo ex. mo governador, ordena o ill. 100 sr. 
governador que as referidas praças embarquem hoje mesmo com aquelle destino, 
para o que se acham promptas as necessarias embarcações. 

Não pó ele o ill. mo sr. governador deixar de manifestar n' esta occa.sião a contero
plaçào que lhe merecem os srs . officiaes, o:fficiaes inferiores e soldados d'aquelle 
digno corpo que agora se ausentam d' esta ilha, aos quacs o ill.mo sr. governador 
agradece o exccllente comportamento tanto civil como militar que têem tido em todo 
o tempo que têem servido debaixo do sen commando, Cl~jo comportamento lhes tem 
grangeado a estima não só elo ill.mo sr. goveTnador, mas de todos os habitantes d'esta 
Hhfl.. 

Ao sr. alferes José Antonio de Oliveira, que foi o pTimeiro official cl'aquelle 
batalhão que veiu servir n' esta ilha, agradece o ill . mo sr. governador em p~wticular 
o auxilio que lhe tem prestado a bein elo real serviço, e a boa disciplina em que 
sempre tem sabido oonserv'ar os destacamentos que tem commanclaclo debaixo das 
suas ordens,=Dorningos de Sillos Teixéira da Ctmha, alferes ás ordens do governo 
militar. 

Quartel elo governo da comarca ela Horta, 16 de agosto de 1828.- Ordem do 
clia.-Determinanclo o ex.mo governador interino cl'esta capitania que o sr. major 
Jo?io Pedro Soaras Lnna, commandante elas companhias pagas cl'csta ilha, passo á. 
cidade de Angra, a :fim ele ali coadjuvar a causa da legitimidacle ele el-rei o senhor 
D. Pct1ro IV, c qnc para o mesmo fim passem tambem á referida cidade vinte 
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praças da companhia de linha d'esta ilha, previne o ill.mo sr. governador militar 
d'esta comarca ao sr . majQr Luna ele que no escaler da fazenda ultimamente vindo 
cl_e Angra deverá embarcar com o destino prescripto pelo ex.mo governador inte
rmo, deixando o ill.mo sr. governador militar ao arbítrio elo sr . major o escolher 
da companhia do seu commanelo aquellas praças que o hão ele acompanhar, que 
serão um sargento, um cabo ele esquadra e Jezoito soldados. 

Julgaria. o ill. "' 0 sr. governador militar faltar ao seu dever se não manifestasse 
n'esta occasião que lhe é mui sensível a ausencia de um tão benemerito official 
como o sr. major Lema, em cujos conhecimentos, actividade e zêlo pelo bem do 
real servi ço tem o ill. mo sr . governador militar constantemente achado o maior 
auxilio em tudo quanto é tendente ao bem elo real serviço e á justa causa em que 
nos achâmos empenhados. 

E stá o ill. 1110 sr. governador militar bem certo ele que as praças nomeadas pelo 
sr. major Luna para o acompanharem contemplarão como elevem a occasião que 
agora se lhes offerece ele fazerem um distincto serviço,. e que se esmerarão por 
não desmentir o bom conceito que ao ill. 1110 sr. governador militar tem merecido 
toda a companhia a que pertencem pelo seu bom estado de disciplina e subordinação. 

Achando-se em melhor estaclo de saucle o sr . tenente ela companhia Antonio 
Pereira ele L acerda L eal, este tomará o commanclo d'ella e elas praças elo bata
lhão de artilheria de Angra que lhe estão acldiclas. 

O sr . segundo tenente elo r eferido batalhão ·lVIanuel Homem ela Costa Noronha 
será d'aqui em diante considerado como adcliclo á companhia ele linha, na qual 
deverá fazer o serviço que lhe pertencer, sendo em particular encarregado ela dis
ciplina das sobreditas praças do mesmo batalhão. =Domingos de Sillos Te1"xeim 
da Ounlza, alferes ás ordens elo governo militar. 

Quartel elo g·overno ela comarca da Horta, 18 de agosto ele 1828.- Ordem do 
dia.- Por circumstancias occorriclas depois ela publicação da ordem do dia cl'este 
governo el e 16 do corrente mez, que acabam ele chegar ao conhecimento elo ill.1110 sr. 
g_overnaclor militar (la comarca, julga o mesmo ill. mo sr . governador mui necessa
l'lo ao bem do serviço do nosso augusto monarcha el-rei o senhor D . Pedro IV 
que o sr . major João P ech·o Soares Luna se conserve n' esta ilha até segunda ordem, 
bem como as praças que o deviam acompanhar para a cidade ele Angra; pelo que 
ordena o ill.mo sr. governador militar que fique por ag·ora sem e:ffeito a parte da 
t eferida ordem elo dia relativa ao embarque elo clito sr . major e mais praças. 

Ao ex.mo governador interino d'estas ilhas expenderá o ill. mo sr . governador 
militar os ponderosos -motivos que exigiram esta sua deliberação.= Domingos de 
Sillos 'I'eixeim ele~ Cunha, alferes ~í.s ordens elo governo. militar. 

Está conforme. = João Ma1·ia Fm-rei?·a, secretario do governo i. 

N." 6 

João de Freitas, escrivão da correição na comarca da Horta, da ilha do Faial, etc . 

Certifico que ele ordem elo clr. corregedor d'esta comarca, l\1iguellVIaria Bor
ges ela Camara, me foi apresentado um livro ele vereações ela camara cl'esta dita 
villa, e n'elle, a fi. 24, se vê o auto pelo qual foi acclamaclo o senhor D. lYii
guel I como rei de Portugal, cujo teor é o seguinte: 

«Anuo do nascimento de Nosso Senhor J esus Christo ele 1828, aos 4 dias do 
lllez de setembro elo dito anno, n' esta villa ela Horta, ilha do Faia!, nas casas 
que se tomaram para esta convocação, por impedimento elas elo paço do concelho, 
e em a camara extraorclinaria, convocada pelo clr. corregedor da comarca, Miguel 
Maria Borges ela Camara, ahi senclo presentes o juiz, vereadores e mais pessoas 
ela nobreza e governança da mesma, a fim ele deliberarem sobre o reconhecimento 
dos direitos elo senhor D . Miguel I, como rei ~1e Portugal, foi unanimemente ac
cordaclo que, haveB.clo reconhecido a camara d'esta ilha, na representação clirig~d_a 
ao senhor infante D . Miguel, em data ele 6 ele junho elo presente anuo, a leglh-

t Omittirnos aqui os doctimcntos n.0
' 3; 4 e 5, porque estão mencionados a pag. 333 e 334 

cl'cstc tomo sob n,0 ' 1 a 3, anncxos a outro officio. 



346 \ 

midade dos tres estados do r eino, para a decisão dos direitos do mesmo senhor .{L 
corôa de Portugal, não podia haver duvida em reconhecer igualmente a determi
nação dos mesmos estados, acclamacla ha muito em Portugal e n'esta.s ilhas elos 
Açores, á excepção de Angra, para onde o ~esmo senhor tem dir:igiclo sufficiente 
força para destruir o governo ahi estabelecrc~o e nunca rec~1~hecrclo por est~ ca
mara; e que, portanto, annuinclo ás acclamaçoe~ ela força ;nnhtar da mesma 1lh~, 
reconhecêra, corno rei e senhor natural, ao rnmto alto e poderoso senhor D . l.Vh
guel I, e como restauradas as leis .fundamentaes ela mouarchia, tu~lo em ~onfor
rnidade da deliberação dos sobrec1ttos tres estados . Do que, clepors ele feitas ~s 
devidas acclamações, mandou o referido clr. corregedor fazer <;lste auto, que assl-

. gna com as mais pessoas presentes, perante mim, Manuel Lourenço Tanger, es
crivão ela camara, que o escrevi.= O corregedor presidente, Miguel lJII.w·ia Bo1'· 
ges da. Carncwa =João Antonio Linhares = Ltdz dc6 Tmn6 Peixoto de Lace?·.da . 
Gonçalo ele Labath 1Jila1Tamaque ForJaz = JJII.anuel Lou?·enço Tanger = Antonw lz~
elom ele Moraes Anco?·a, tenente coronel e governador interino ela comarca 1. » 

E eu, dito escrivão acima declarado, certifico que este dito auto foi assignaclo 
por cincoenta e cinco pessoas, que eram tantas quantas á factura cl'elle se acha
vam presentes. Em fé elo que, e de estar o mesmo aqui e :fielmente transcripto, 
passei a pi:esente, que assig-no, pela maneira que pelo dito ministro, _ o clr. corre

. geclor, me foi ordenado. 
E eu, João ele Freitas, escrivã.o ela correição, que a escrevi, por achar-se irn

peclido o escrivão da camara. =João de F1·eitas. 
Está conforme . =João Mada FeTrei1·a, secretario elo governo. 

N.• 7 

In.mos srs. :._Tendo h ontem chegado a esta ilha um escaler vindo d'essa ci
dade, por elle recebi clois officios que v. s.as me dirigiram em data. ele 22 elo cor
rente mez, e sendo ·o objecto de um cl'elles o participarem-me v. s.as, para eu O 

fazer constar ás auctoriclacles e habita;ntes cl'esta ilha, qúe o batalhão ele caçado
res n. 0 5, no· referido dia 22, tomára a heroica deliberação de restaurar a legiti
midade do senhor D. P edro IV e ele sua augusta :filha e nossa rainha a senhora 
D . Maria II, e que pelo mesmo batalhão fôra preso o capitão general d'esta capi
ta~ia, e immediatamente installado o governo interino, na fórma que a lei ordena, 
cletenninanclo-me v . s .as ao mesmo tempo que eu faça immediatamente embarc-ar 

- para essa ilha os officiaes e soldados do mesmo batalhão que aqui se acharem eles· 
tacados; sobre este ponderoso assumpto cumpre-me dizer a v. s.as que, não vendo 
expendidos com a participação cl'estes acontecimentos os motivos por que na in
stallação ele um tal governo interino deixaram ele ser preenchidos os requisitos do 
alvará ele 12 de dezembro de 1770, ácerca ele similhantes governos, pois que, h~
venclo n'essa cidade deão, corregedor e officiaes militares até brigadeü·o, clevena 
recair o governo n'estas pessoas, como mais graduadas das classes que em taes 
casos o devem compor; e como observo que em v. s . as se não dão estas circnm
stancias, julgo, portanto, elo meu dever exigir todo o esclar.ecimento sobre este 

1 A Histo?'Ía das quatro ilhas que formam o dist1·icto da :Horta, escripta IJOr .Antonio Lou
renço da Silveira Macedo e impressa em 1871, referindo-se a este acto, diz: .,Qfficiou logo o 
governador á camara para se proceder á acclamação do novo rei, o que se effeituou no dia se
guinte nos paços elo COJH.:elbo, onde concorreram as auctoriclades e funccionarios publicas a 
prestar juramento ele fidelidade; e no fim levantou o presidente os vivas a el-rci D. Miguel, ó. 
rainha D. Carlota, á dynastia de Bragança e á religião catholica, que foram geralmente cor
respondidos: seguiram-se salvas e illuminações por tres dias, havendo no terceiro um solemn:e 
Te Dev.m na matriz, e no fim tres descargas ele mosquetaria, uma salva e a repetição dos vt
vas.- Notou-se, porém, pouca concorrencia a es t.es actos, não só dos principaes, mas aind[l. 
mesmo do povo, que geralmente é amante das novidades; manifestando assim a sua desaffeição 
ao novo goyerno, cuja antipathia progressivamente a;ugmentava á proporção que os soldados, 
ufanos pelo bom exito da sua empreza, percorriam as ruas ele dia e· ele noite com clesentoaclas 
cantigas ao novo rei e com insultos e ameaças aos constitucionaes, que elles appellidavam ma· 
llwdos ''· Em uma nota acrescenta : ciEstavam ausentes no Pico, assistindo ás suas colheitas de 
vinho, os vereadores .Antonio Garcia da Rosa e João Antonio Linharl:)s, ·que foram substituídos 
por Gonçalo ele Labath iYiarramaqu:e e Antonio de Oliveira Pereira., . A ultima asserção carece 
de fundamento, á vista elo que consta da copia official sobre as assignaturas do corpo caroa-
rario. · 
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~onto, o qual espero ele v . s. as, contando que não deixarão ele attender a que isto 
e essencial para o cumprimento das ordens que me forem dirigidas, devendo no 
emquanto dizer mais a v. s.as, <Ícerca ele fazer constar os r~fericlos acontecimentos 
aN estes ha.bitantes, que por ora não julgo necessaria esta medida, pois que aqui 
nao tem sido de modo algum alterada a trauquillidade pnblica de que gosam es
tes _h:bitantes, os quaes permanecem na legitima observancia elas soberanas dis
postçoes que abraçaram e jmaram , E1adas pelo senhor D . Pec1ro IV em 29 ele abril 
de 1 826 1 e das mais di manadas elo mesmo augusto senhor ou ex pedidas legitima-
mente em seu real nome. ' · · 

Ainda quando eu considerasse a v. s. as legalmente constituídos em um tal g·o
Yeruo interino, teria a• IJonc1erar-lhes ácerc~ elo embarque elas praças ele caçadores, 
de que tratam no dito officio, que eu acho· indispensavel, e a bem do real serviço, 
que aqui se conserve ao menos um numero d'aquellas pra~.as igual ao que com
llU_nha_ o destacam e o to que _pqui. :fi cou existindo, quando d' esta ilha se retirou a 
l~runeua companhia do r ef<f1'ic1o batalhão, pois julgo absolutamente necessaria esta 
força, não s6 para coadjuvá.r o serviço da guarni ção, mas tambem p:;~ra com ella, 
e com a pequena força ela companhia de linha cl 'esta ilha, eu poder r eprimir qual
quer tentativa de alguns malvados que queiram perturbar o actual socego publico, 
o que em crises taes convem precaver. 

Em resposta ao segundo officio que v. s. "5 me dirigiram na supradita occasião, 
tenho a dizer-lhes que, nrio obstante eu por ora não reconhecer que seja legal o 
governo em que-v. s. as se acham, corntudo conservarei n'esta ilha o tenente coro
nel Antonio Izidoro de Moraes Ancora, até que a seu respeito r eceba ordens em 
contrario e ele estação competente; a· que assim pratíco em attenção a que isto 
conv-em ao real serviço e ao socego publico d'essa ilha. 

Resta-me, pois, prevenir a v. s." 8 de que na primeira o~casião opportuna le
v~r~ i quanto tenho aqui. referido, sobre estes obj ectos, ao conhecimento do ex.mo 
lllinistro e secretario ele l:)s tado competente . 
. D eus guarcle a v. s.a' Horta, 26 ele junho de 1828. - IJl.mos srs . João José 
d~. Clmha F erraz, José Jacinto Valente .Farinha e José Rodrigo de Almeida._= 
Dwgo Thomaz de Rttxleben> commanclante militar da comarca. _ · 

Foram presentes ao governo os officios n. 08 10, 11 e ·12, que v. s .a lhe dirigia 
em data de 16 e 18 do corrente, e tendo em consideração os motivos qne suspen 
der~m o embarque elo major João Pech·o Soares L una, e da tropa cuja r emessa se 
h_a'Vla ordenado, espera o governo ele v. s.a lhe participe o terem cessado os refe 
ndos motivos, quando assim aconteça, sendo para esse fim que v. s . • deverá r e
:nover .de qualquer parte do clistricto do seu commando qualquer individuo que 
Julgar desaffecto á legitimidade do senhor D. Pedro IV ou de alguma maneira 
P_erigoso por suas opiniões ou factos. E quanto ao comrnercio com a ilha. Gra
CIOsa, deixa o governo as providencias á disposição ele v. s.a, a quem r ecom
lrlenda toda a cautela sobre a segurança dos cofres publicas, para que não acon
teça o mesmo que consta ter succedido na ilha de S . Miguel, ele onde, segundo 
noticias vindas da mesma ilha, levou a fragata todos os dinheiros, não s6 dos co
fres publicos, mas até cl'àquelles de corporações . O governo assaz confia no sa
be~· e fidelidade de v. s.a p~,~ira com o legitimo monarcha o senhor D . Pedro IV, 
Cl_l.Jos direitos espera por isso sej am mantidos n'essa ilha com a devida energia e 
dignidade. 

D eus guarde a v . s.• Angra, 21 ele agosto de 1828. =João José da Cunha 
F~1·1·az = José Jacinto Valente Fa.1·inlw= José R od1·igo de Almeida. = Ill. mo sr. 
D1ogo Thomaz ele Ruxleben, commandante militar da comarca da Horta. 

. Não obstante o ter este governo annuido a que ficasse por algum tempo n'essa 
Ilha o major João Pedro Soares Luna, e o desej ar o mesmo governo satisfazer, 
e~'l? tudo o que for possível, ás rasões por v. s·. a ponderadas; comtndo, imperiosas 
Circumstancias exigem que o r eferido major venha immecliatamente para esta ilha, 
0 que o governo mui positivamente ordena, por assim o exigir o serviço ele el-rei 
0 senhor D. Pedro IV e a ca.usa em que se acha empenhado o mesmo governo, 
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que fará sair para essa ilha um outro offi.cial que vá substituir o dito major e 
coadjuvar R v. s. a no serviço que, attentas as actuaes . circumstancias, não pó de 
ser de igual urgencia ao cl'esta ilha. 

Por esta occasiao se remettem algumas praças do 5. 0 batalhão de caçadores, 
as quaes v. s.a fará empregar nos trabalhos publicas ou lhes dará o destino que 
bem lhe parecer, até fazendo-as sair para outra ilha, se assim o julgar conve
niente, porque, alem de criminosos, não sãc) de confiança. 

O governo espera, como sempre, o exacto cumprimento elo expeneliélo . 
Deus guarde a v. s.a Angra, 1. 0 ele setembro de 1828. =José Jacinto Valente 

Fa?·inho = José Rocl1·igo de Almeida.= Ill. mo sr . commandante militar da comarca 
da Horta. 

Partem n' esta occas-ião para "essa ilha o tenente João Manuel Torres e o alfe
res José Antonio ele Oliveira, officiaes do 5. 0 batalhão de caçadores, para v. s.a 
os empregar ou dar-lhes áquelles o destino que julgar conveniente a bem do ser
viço, e bem assim mais dois soldados do mesmo batalhão, que v. s. a deve consi
derar como presos até segunda ordem el'este governo . 

Deus guarde a v. s.a Angra, 4 de setembro ele 1828 . =João José da CtLnha 
Ferraz = José Jacinto Valente Fcwinho . =Sr. commandante militar da comarca 
do Faial. 

Havendo assumido o governo geral das armas da dita província, e fazendo-se 
necessario, pam sustenta!' n' esta capital a auctoridade de el-rei o senhor D. P~
dro IV, que aqui se reuna toda a força que compõe a companhia de artilhcna 
d' essa comarca, v . s. a a fará embarcar immediatamente com o seu respccti v o com
mandante, não exceptuanclo individuo algum que não esteja legitimamente impe
dido . Espero elo zêlo de v . s .a cumprirá esta ordem, não obstante todas as objec
ções que v. s. a tem apresentaclo ao governo, e quaesqner outras que possam 
occorrer, pois pela falta da sua observancia fica v. s.a desde já responsavel. 

Deus guarde a v. s." Quartel general de Angra, 9 de setembro ele 1828.- Ill.mo 
sr. Diogo Thomaz de Ruxleben.= Diocleciano Leão Cctb?·eint, general elas armas. 

P . S . - Não elevem vir aquellas praças que d'aqui foram e que se acham 
ahi presas i. 

O governo, em data de hoje, tem determinado ao commandante militar d'essa 
ilha que immecliatamente faça sair para esta a v. s.a no escaler que para esse fim 
se fez sair, o qtw lhe manda participar por ser indispensavel, a bem do real ser
viço, que v. s.a se apresente a este governo para _ser empr egado na causa que 
v . s .a préza., e cujo exito depende em grande parte ela coadjuvação qu9 o governo 
<-'-Dnfia · dn saber e talentos de v . s.. a 

Deus guarde a v. s.a Angra, 1.0 de setembro de 1828. =José Jacinto Valente 
Farinho =José Rod?·igo de Alrneida. = Ill. mo sr. João Pedro Soares L una, major 
commanclante das companhias pagas da ilha do Faial. 

N'esta data tenho determinado ao commanclante militar d'essa comarca faça 
immediatamente embarcar para esta capital toda a força que se achar debaixo do 
commanclo de v. s.a ; espero, pois, elo seu zêlo pelo real serviço ele sua magestade 
o senhor D. Pedro IV haja de cooperar, quanto estiver da sua parte, para a prom
pta observancia cl'esta ordem, na certeza ele que terei em consideração este rele
vante serviço, para o fazer presente ao mesmo angusto soberàno. 

Deus gnarde a v. s.a Quartel general de Angra, 9 de setembro de 1828.= 
Diocleciano Leão Cab?·ei?·ct, general das armas. -In.mo sr. João Pedro Soares 
Luna, major elas companhias da ilha do Faial. 

P . S.--Não deYem v ir aquellas praças que d'aqui foram e que ahi estão presas. 
Está conforme. = João J."J!fa1·ia Fe?Yeú·a, secretario elo governo da comarca da Horta. 

1 Seguia-se um officio de Diocleciano Leão Cabreira para Diogo Thomaz de Ruxleben, em 
data de 9 ele setembro, quasi pelas mesmas palavras do dirigido ao commandante militar da 
ilha de S. Miguel, que sob n.0 1 está transcripto a pag. 326, c por isso se supprlme 
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N. 0 8 

Quartel do governo da comarca da Horta, 5 de setembro de 1828. - Ordem 
do dia. - Sendo ele justiça que, depois de se haver hontem, felizmente, acclamado 
n'esta ilha, com toda a solemnidade, o senhor D . Miguel I, nosso legitimo rei, não 
e~tejam por mais tempo privados'dos postos que occupavam no batalhão ele linha da 
c~dade de Angra alguns indivíduos que, por ordem do governo levantado n'aquella 
Cldade, se acham removidos n'esta comarca pelo"tmico motivo do serem firmes e 
constantes nos honrados sentimentos de fidelidade e acllierencia ao nosso augusto 
lllonarcha: 01:deno, por bem do real serviço, que os mencionados indivíduos re
vertam ao posto que exerciam no referido batalhão, como abaixo se declara, e 
se rennam ao destacamento do seu corpo, aqui existente, debaixo do commando 
~o sr. -major commandante interino da companhia de linha cl'esta villa, para coad
JUvarem as praças cl'esta companhia, tão conformes com elles na lealdade e hon
rados sentimentos, a fazer o serviço da guarniçao . Outrosim ordeno, em confor
m~dade das regias determinações, que se não toque nenhum outro hymno que não 
SeJa o portugLtez. · 

Relação das praças de que faz menção esta ordem: -Reintegrados no posto 
de porta bandeira os cadetes Francisco de Paula l\·1oniz e Antonio Joaquim Pi
nheiro; em sargento ajudante, André José ela Silveira; em primeiros sarg·entos, 
João José de Fraga e Francisco José ela Gama; em segundos sargentos; Manuel 
José Ignacio; em furriel, Manuel Rodrigues l\faciel.=i:l.ntonio Izido1·o de jJtfomes 
AncO?·a) tenente coronel governador interino. 

Está conforme. = João JJ!Ia?·ia Fe?Teim) secretario do governo. 

* 
. Emquanto os representantes de D. Pedro IV e de D. lVIiguel junto das-prin

C!paes potencias ela Europa envidavam esforços para interessarem os respectivos 
governos na sua causa; em quanto os agentes de um e outro partido faziam gemer 
os prélos com a impressão ele opusculos políticos sobre os pretendidos direitos 
cl'aquelles dois ·personagens portngnezes, o notavel estadista austríaco, que tanta 
preponderancia exerceu na diplomacia durante longos annos, dirigia ao imperador 
Francisco J o::;é o seguinte . 

Rela'torio 

. Sire:- Par votre résolution souveraine, datée ele vVeinzierl, le 29 aout der
n~er, votre majesté a claigné m'ordonner de lui soumettre, relativement aux clroits 
chversement contestés ele l'emperem· D . Pedro et ele l 'infant D. Miguel snr la 
c?uronne de Portugal, un ex.posé précis, approfondi, et basé sm· les lois qui ré
gtssent le pays et la maison régnante. 

, Il me sera d'autant plus facile de répondre au désir de voti·e majesté, que je 
n'ai pas cru devoir attenclre ses 01·dres pom· étuclier, avec toute l'attention qu'elle 
mérite, une question d'nne importance aussi capitale. 

En e:ffet, au m01uent même Otl j'avais remarqué qu 'entre les cabinets eles 
grands pui::;sances emopéennes, et notamment entre ceux de Vienne et ele Berlin, 
quelques divergences commença.ient à s'affirmer relativement à la question sui
vante: L'infant D . 1J!Iiguel n)a-t-il pas) malgTé tout, des d?·oits à la cou?·onne de 
Portugal~ je me snis occupé de la réclaction cl'un mémoü·e clans lequel j 'ai tâché 
~'examiner cette question aux cli:fférents points ele vue sous lesquels elle peut 
etre considérée comme une question de droit ]Jublic. En faisant ce ~ravai l , je 
n_'ai jamais perclu de vLte les lois fonclamentales ele ce pays et l'orclre de succes
Ston qui existe pour la maison régnante. Le but de mon mémoire était clone ele 
prouver jusqu'à l'évidence que ce n'était pas l'infant D . lVliguel, mais l'em}Jereur 
D . Pedro seul, qui était légalement appelé à snccécler au roi Jean VI, son pere, 
sur le trône de Portugal ; que, par conséquent, D. Pedro a eu, comme souverain 
de cet état, le clroit incontestable de céder la couronne à sa filie a1née, ]'infante 
D: Maria da Gloria, e t qu'en:fin cette jeune princesse est aujomcl'hui de d1·oit 
reJUe de Portugal, par suite de la renonciation de son pere. J'ai l'honneur ele 
soumettre ci-joint à votre majesté une cop-ie ele ce mémoire, et de lui faire obser-
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ver respectueusement que j 'ai eommuniqué ce docnm ent en temps opportnn ~ux 
cabinets eles grandes puissances européennes, dans le but de les éclairer sur une 
question aussi embr ouillée, et surtout pour les mettr e en gm·cle contre les efforts 
et les intrigues cltl parti de D. Mig t1el et de la veuve du clm·n ier r oi, sa me_re, 
par ti qui veut exchue à tout prix la petite-fil le ele votr e majesté de la success1on 
au trône de Portugal. 

Effectivement, ce mémoire a eu l'avantage d 'amener los cabinets -eles grandes 
puissances à suspendr e leur clécision et, par là même, ele nous faire gngner I_e 
tcrnps nécessaire pour les .elisposer à accueillí r favo rablement le moyen ele conci
liation que j e comptais leur pr oposer , afin d'en fini r une bonne fois avec cette re
grettable et grave com plication, sans préjuelice des droits de la reine Marie. 

Toutefois, avant de renclre compte à votre maj esté eles premier s résultats de 
la négociation que j 'ai entamée relativement à ce dernier poiut avec les cabinets 
des grandes puissances européennes, et par ticulierement avcc le cabinet anglais, 
j e crois devoir ici examiner à fond les statuts eles cor tes ele L amego et la pra
gmatique sanction clu roi J ean VI, parce que c'est précisément sm· ces documents 
qu' on veut s'appuyer aujourcl 'hni pour établir les elroits de D . Miguel sur la cou
ronne ele P ortugal, au clétriment ele l'emper em· D . P edro et ele la r eine Mad e. 
J e me flatte , il est vr ai, d 'avoir montré jnsqu'à l'éviclence, par le mémoire men
tionné ci-clessus, combien cette ·prétention est peu fondée ; toutefois, si vo tre ma
j esté clevait encor e garder quelques cloutes sur cette question apres avoir lu 1?
piece dont j e parle, j'espere la convaincre bientôt, par les clóveloppements sui
vants, qu'il n'y a que la princesse Maria da Gl oria, pe tite-fill e ele votre maj esté, 
qui soit aujonrcl' hui la reine légitime du Portugal. . 

L ll est vrai que, jusqu'à l'avénement de ]a maison ele Bragance, la constl
tution du Portugal, monct?·chi que de nom, l'était anssi clans plusieurs de ses bases 
fondamentales. Mais, en r éalité, elle restreigo ait pourtant l'aútorité r oyale, puis
qu'une partie du pouvoir appartenait aux trois m·clres, qui, sous le nom ele cortes, 
revendiquaient la représetltation de la sou veraineté nationale. Cela se voyait sur
t out à l 'occasion eles lois qui étaient_ publiées de temps eu t emps afin de régler 
l'orclre de succession dans les diffé rentes branches ele la famille royale, et comme 
les fréquents changements de gouvernement et les fréquentes r óvolutions qui eu
r ent lieu provoqub ·ent souvent la discussion eles questions r elatives à ces lois, les 
cortes exercerent plus d'une fois le clroit de trancher ces questions, tantôt avec 
l 'assentiment du souverain, tantôt de leur pr opre autorité, mais le plus souvent 
au gré du caprice et dans l 'intér êt du parti qui était le plus foH dans le roo
ment. 

2 . P armi ces décisions, il y en a surtout deurc qui se sont conservées dans ]e 
souvenir ele la nation portugaise et dans le;; écri ts de ses jurisconsultes et ele ses 
historiens ; elles ont été invoquées par les avocats actuels ele l'ancien elroit public 
portugais ·comme lois fondamentales. Ce sont : les co nsti tutions de L amego, qui da
tent, dit-on, du regue d' Aiphonse I (quelques-uns les font remonter à l'année 
1143, d 'autres à l'année 1181), et la déclar ation des cor-tes clu 28 j anvier 1642, 
qui à la suite ele l~ révohüiou qui exchü l'Espagoe du trône de Portugal, r econ
nut comme roi J ean IV, duc cl~ Bra.gauce . E u tout temps, il s'est fréquemmeut 
élevé eles cloutes tres-sérieux sm· la validité ele ces deux actes . L es constitutions · 
de Lamego sont, ain si que la simple r édaction le dénote, l'amvre d'une époque 
barbare, et si leur authenticité é ta it parfaitcment prouvée, elles mériter aieut quel
que attention aujourd'hui que la situation est changée, t out an plus à titre de roo
nument bistorique, mais non à titre cl'autorité légale . L a cléclaration ele 1642, que 
le souverain éle:r~ sm· le t rône n'a pas même ratifiée, por te à chaque lig ue )es 
t races de sou ongme, clu but eu vue duquel ell e avait été faite principalement, 
et eles circons tances qui l' out provoquée. Le ·príncipe commun de ces cleux actes 
était celui de l 'exclusion ele tout pr ince étranger cltl droit ele gouverner le pays . 
On pourra it écrire eles volumes entiers ele dissertatious polémiques sur les diffé
r ent:; articles de ces prétendus statuts fondamentaux . Il ne sont g nere suscepti
bles cl'étre appliqués aux qtlestions qui sont l 'obj et eles cliscuss ions actuelles : c'est 
ce qui a été clémontré suffisamment clans le mémoire cléj à cité et annexé au présent 
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rapport, et étab1i par eles arguments victoriep_x dans la protestation eles envoyés 
brésilieus, qui a paru à Londres, et que j e crois devoir également annexer ici. 

3. Depuis la révolution de 1642, il n'y a plus eu. cl 'assemblée d 'états, et pen
daut tous les regues postériem·s il n'a plus jamais été question eles cortes ui. de 
leurs lois fondamentales. Durant ce long espace de temps, les rois ont exercé 
saus opposition conune sans partage ]e pouvoir absolu dans l 'état; ils out pris 
les résolutions les plus importantes, fait et abrogé eles lois, r églé tout le systeme 
aclministl·atif clu royaume et ele ses colonies à lem· propre g ré, sons la présielence 
ele ministres et de fonctionnaires pu.issants; fait la guerre à eles états étrangers 
et conclu partout des traités sans l 'intervention eles cortes. Même aux époques 
les. plus marquantes de l 'histoire moderne et contemporaine, daus les négociations 
qtn ont précéelé et suivi la paix cl 'Utrecht, au temps eles r éformes radicales, 
sonvent violentes, de Porn bal, sons la lougue régence du prince qui clevint roi 
~lus tarcl sons le nom de J ean VI, il n'ajamais.été question de cortes. Elles n'ont 
elevé la voix ui dans les graves circonstances ou la famille r oyale émigra pom 
~ller au Brésil, ni lors eles événements qui se sont accomplis dans ce pays clepuis 
l érection clu Brésil eu royaume jusqu 'au jour ou éclata ln, révolution brés ili eune. 
Lors ele la révolutiou qui agita le Portugal eu 1820, on abusa, il est vrai, clu uom 
de co1·tes pom· donner au bouleversement ele toutes· les anciennes constitutions 
l'appareucc cl 'une sanction J égale; mais' les cortes révolutionnaires n'avaient de 
commuu que le nom uvec les cortes d'antrefois; au point ele vue ele Ia forme, ele 
l'esprit et elu systeme, elles étaient une assemblée nationale constituante à la façon 
llloclern e, qui, ele même que l'assemblée française de 1791, imposait au souveraiu, 
de force et suivant son bon plaisir, une forme - ele gouverb.ement oclieuse à la 
grande m~orité ele la nation. L orsque ce régime tomba, en 1823, on s'oecupa 
pendant quelque teinps, il est vrai, ele proj ets ele ?·eco11stitution eles anciennes cor
tes, proj ets qui n'aboutirent à aucun résultat. Enf:in, l 'important traité qui consa
crait l 'indépenclance du 8résil vis:à-vi s clu Portugal fut conclu en 1825, gr âce à 
la. mécliation ele puissances étraugeres, sails l'intervention eles cortes, clont l'ex:is
tence politiqúe peut être considérée comme terminée à partir de cette époque. 

4. Dans cette situation, le roi J ean VI avait le clroit incontestable de régler 
ele sa propre autorité l'orclre ele suecession au trône ele Portugal auss.i bien que 
la question ele la r égence clans le cas ou il vienclrait à mourir, et s'il ne crut pas 
deyoir exclnre elu trône ele Portugal sou fils atné et ses clescendants- ce qui pou
val t certainement être stipulé elans le traité ele 1825, aux termes d'un accorcl 
réc. iproque ; - si, au contraíre, il ne se contenta pas de désigner tacitement D . Pe
dro comme sou successeur, mais le reconnut explicitement comme tel, cette réso
l';ltion ne pouvait r encontrer aucun empêchement légàl. Aussi, ni à l 'époque ele la 
SJgnature du traité, ni lorsque Jean VI nomma, peu de temps avant sa mort, sa 
filie Maria-Isabelle régente clu r oyaume; ui dans l'intervalle qui s'écoula entre la 
~ort ele ce prince et le premier acte de souveraineté ele son fils, ne s'~leva-t-il 
Jamais en Portugal la moinclre objection contre la validité ele ccs dispositions, et 
elles furent r econnus dans toute leur étendue par toutes les cours ele l'Europe. 

5. Qti.áncl même, apres qne- l' existence eles cortes eut cessé ele fait, H y aurait 
eu encore un tribtmal ott une autorité coustitútionnelle quelconque ayant qua.lité 
pour attaquer les arrangements pris par Jean VI, sous le prétexte d'une violation 
~e la cléclaration de 1642 (la seul e loi ancienne qu'on pfit invoquer à cet égard), 
1,1 n'en est pas moins vra.i que les premi ers arrêtés ele D . Pedro auraient suffi pour 
ecarter ce prétexte. L a raison qu'on avait alléguée (la mtio legis) pour motivet· 
les statuts ele 1642 avait été nniquement celle-ci: On avait vm t.l.u empêcher que 
la couronne ele Portugal ne pa&sât à un prince étranger ou même à un prince 
portug~is r ésiclant lors clu pays, quoique appelé à succécler au trôue en vertu ele 
la constitution. D: Pedro prévint toutes les obj ections eu r enonçant pour lui-même 
au clroit incontestable qu'il tenait de sa naissance et eu cédant à sa plus proche 
héritiere ses clroits au trône ele Portugal. 11 écarta même toutes les appréhensions 
que la minorité de cette princesse aura.it pu faire nattr e pour l 'avenir, en dési
gnant sou frere comrne l'époux futur de la j etme souveraine, comme celui qui 
devait un .jour porter le sceptre avec elle. Par couséquent toutes les cli sposi-



352 

tions du statnt de 16±2 était rigoureusement respectées.: la re ine futUl'c était u_nc 
princcsse portugaise, apres la renonciation de s0n pere, elle occupait le premrer 
rang claus la ligue ele succession ( elle était séparée ponr toujonrs de la maison 
qui r égnait atl Brésil) ; ell c était oblig·ée à r ésicler dans le P or tugal, et {iancée 
avec un prince portugais D. Marie réunissait clone dans sa personne toutes l~s 
qualités ct tons les titres que prescrivaient non-seulement le clroit général cl 'he
r édité, mais encore le droit local portug·ais, en tant que les statuts de 1642 au
raient encore gardé force de loi, et l' esprit de parti seul pouva it, dans son aven
glement, méconnaitre ses elroits imprescriptibles. 

6. En prenant la r égence qui lui avait été conférée volontai1:ement, D. ll~í
guel avait en même temps rendu hommage aux elroits ele l'emper em· du Brésrl, 
sou frhe, et ele sa future épouse . Poussé par de mauvais conseils, il se laissa en
trainer à vouloir usurper la couronne. L a mettre sur sa tête de sa propre autorit.é, 
c'était une entreprise qui semblait trop hasarcleuse à ceux mêmes que le conse1l
laient; aussi ses instigateurs prirent-ils le parti de resusciter une ombre eles cor
t es d'autrefois. L e régent, qui n 'était que le simple représentant el'une autorité 

. supérieure1 aurait eu besoin de l'ordre ou de l 'asscntim ent de la reine pour faire 
cette elémarche, lors mêm e qu'elle aurait été inspirée par les intentions les plu_s 
louables ; il n 'avait dane nullement le droit de preudre cette initiative. Il ue pouva1t 
pas elonncr à el'autrcs les pleins pouvoirs qu'il n'avait pas !ui même et faire dé
cider par une junte, dont la réunion sccle était un crime el 'état, qui elevait être 
roi ele Portugal, c'était même blesscr !e bon seus. Aussi l'exécution ele l 'entre
prise ne démentit-elle ni l'esprit dans lequel elle avait été conçue, ni le but au
quel elle été consacrée. L es prétenclus représentants 'de la nation n 'étaient que 
eles im>trumcnts choisis et eles complices notoires de l'usurpation. L eurs délibera
tions, commcncées et achevées clans deux ou trois réuni'ons tumultueuses, furent 
le vain écho de ce qu'avait préparé elepuis longtemps l 'esprit ele parti poussé j~1s· 
qu'au fana tisme et ele ce que l'arbitraire et la violence étaient prêts à accomphr; 
les résolutions ele ce parlement elérisoire avaient toute juste autant ele valem· lé
gale que les manifestes de la .Tr·ombeta final (j ournal portug·ais). 

7. On voit par les observations qui précedent: 
a) Que cl'apres les lois qui regleut l'orcL:e ele succession dans toutes les fa

milles ele souverains européennes, lois qui n'ont été modifiées en Portugal que 
ponr certains cas particuliers et par exception, D. Maria ela Gloria est, par suíte 
de la renonciation de l'emperem· sou pere au trôue de Por~ngal, 1\mique héritiere 
de ce trône ; 

b) Que, même en admettant la validité eles statuts de 16421 on ne peut invo
quer aucune tcxte de loi conh·e la succession de cette princes.se ; 

c) Que la convacation des cortes, décidée par D. Mi g·uel1 sans qu'il en eftt le 
droit ou l'autorisation, ne pe1rt invalider les droits ele la reine 1\Iarie, attendu que 
c'est un acte' illégal dans la forme et elans le fonel, et .que, par conséquent, la dé-
cision prise par cette assemblée était, à tons les égarcls, ntblle et non a venue. . 

P ar tout ce qui a été clit jusqu'ici, ou voit, ele plus, que les puissanccs qu1, 
au moment ou D. Miguel accomplissait l'usurpation dn trône de Portugal en ac· 
ceptant la couronne de ce royaume1 qu'il se fit offrire par les cortes, n'ont pas 
hésité à rompre lems relations diplomatiques avec le nouveau gouveruement por
tugais en rappelant 1eurs missions de Lisb onne, aUl'aieut aL1jourd'hui le droit in
CDntestable ele . cléclarer: Qu'elles ne peuvent pas r econna!tre l 'infant D. Miguel 
comme roi ele Portugal, et que, par suíte, elles prenclront les mesures nécessaires 
poul' a.ssuret· la couronne de 'ce pays à la j eune reine Maria li, comme étaut la. 
senle souveraine légitime du P ortugal. 

T outefois, comme une pareille déclaration eles pui ssances,- si l'on vmü qu'elle 
amene le résultat cl ésiré,- devrait nécessairement être appuyée par eles mcsures 
comminato.ires qui pourra.ient encore une fois troubler sériousement la tra.nquillité 
intérieure ; comme, d'un antre côté, en faisant une pareillc démarche, les pui ssan· 
ces elonncr aient un nouvel essor an parti révolntionnaire en P ortugal, ce qui cer
t ainement ne saurait être ni cl ans lem· intérêt ni clans leurs intentions; corol1le 
enfin la r eine Marie est trop jeune pour tenir elle-même les r ênes elu gouverne-
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meut, et que l 'établissemcnt cl 'une t ógence, l'ená.ue i16ccssaire par les circ:onstan· 
~es actuellcs, nc ferait que compliqner la situatiou iutérieure du Portugal; il fallait 
1 ill~giner un moyeu ele c:ono.iliation qui permí:t d'écm•ter ele si grands inconvéuients, 
~UI ne compromít dans ancun cas les droits ele la j eune reine Marie, et qui püt 
etre employé par les pnissa)lces s;ms les mettre en contradic:tion. avec leurs dé
·cl2:rations an'téri eul•es et avec leur conduite passée. L e moyen que j'ai trouvé, e t 
qtn, d'apres mon intime conviction 1 permettrait seul de concilier tons les imtérêts, 
consiste dans la fusion eles clroits de la r eine lVIarie ( clroits que les grancls puis
s~nces cnropéennes ont reo.onnus implicitement lors de la tl•ansaction de Vienne, 
s1gnée ai1 mais cl'octobr e ele l'année elern iere, et que l 'infant D. l\'i:iguel avait so
lennellement juré ele r especter) avec les droits qn'ou véconuait ·P, ce prín9e eu 
Portugal. Eu El ffet, si l ' ou fusioune les clroits ele cel'O deux .parties opposées at~ 
~oyen cl'uu Jll,ariage qui1 el'ailleurs, es t cléj ~ concerté entre elles, et s1 l'on fl,nto
~·ts~ l 'infaut D . Miguel ~ partager avec la j euue reine ;Thfarie le trône de Portugal 
a t1tre ele corégent clu royaume et à prendre le titre ele roi j11squ'au, moment oú 
cette princesse atll'a atteiut l' âge \TOUhl pour contracter qne 1;areille union, ou mé
na~·e .aux puiss~uces, grâce à ce moyen, q.ue base légale qui lem laisserait l'es, 
POir ele r établir, cl'une 1nani~re solide et elurable, le r epos intérieure du Portugal. 

Pom• n1ieux faire ressortir les avantages que ce moyen ele couciliation pré
se~te elans l<:)s circonstances q,ctuelles, j 'ai r écligé sur cette question 1m travail 
clau· et concis, qui sert à completer le mémoire ci-amiexé., et qne j'a i l 'honneur 
de so nrnettre respecü1ensement à votre majesté, J'at euvoyé il,uss itôt OE\S cleux; 
documents à, l 'ambassacleur ele votre liiaj esté à Lonclres , eu le chargeant a~ les 
communiquet· au cabinet ang;lais, et j'ai autorisé le princ(') E sterhazy, claus le cas 
Ot1 le rp.oyen de conciliati on ql1e j e propose se~'Ftit ·approuvé par ce ministere, h 
~lemauc1er à ce clernier ele prenclre ce moyen IJour base de la négociatiop. qu'il 
serait 11rgent cl'enttLmm· à Rio-J aneiro, clans le but ele faü•e entre!; clans nos vnes 
l'emperenr D . Pedro.· No11-seulement le cab,inet bPitanniquEI a fort bien accueilli 
rna proposition, mais encare il s'est elécidé à la preuelPe pour base eles instrqctions 
ele lorcl Strangfo rcl, qui a été envoy é cle1'nierement à Rio-Janeiro pour h'aitel', 
cette q11estion avec l' empereqr et potn· amene1· la solution. Eu même temps, le 
baron de l\I a.rshu.ll a été muni d 'instructions analogues, et il a été chm•gé cl'ap-

• Pn;yer ele toute son inflt1ence les clémarches ele lorcl Strangforcl . Votre maj esté 
da1g1lera se rappeler qn'elle a bien voulu écrire clans le même sens à l'erppereu~· 
D Peclro et lui clon11er le conseil ele mettre les clroits ele sa fili e Maria da Gloria 
scn1s Ia protection eles graucls pnissances européennes. 

Ou u'a rien négligé pour assurer les succes de pette hnport~nte négociation, et 
· l'esprit ele moclération et d e sagesse, ainsi qtle l t;~s inte~:~tions oonciliantes dont 

l'empereur D. Pedro a clonné tant ele preuves clans l13s clerniers temps, nons fonlj 
espérer que le succes · ele cette négociation 1•éponclta tres-p1•obablement à notre 
attente. C'est à Lisbonne que, ·selou toute apparence, nous trouverons les p,lus 
grandes cl ifficultés ; elles vienelront clu côté ele l 'infant , et princi~alement clu côté 
de la r eine, min·e, qq], eles le clébut, s'est prononcé ouverteiT\ent contre l13 1n~riage 
.cl.e ce prince avec la jeune reine lVIarie. 
. Mais, el'antre par't, il est à présumer qt1e l'infq,nt, qul, apres tout, eloit avoi1' 
IUtér êt à ce qtle toutes l(:)S puissances le r econnaissent CO mme roi, réfléchira mfl
l'Clllent avant ele repousser les moyens ele. conciliat ion qp e nous v.enons êle }Jropo" 
se1' á Rio-J aneiro, et que nous voulons également proposer à Lísbonne eles qne 
nollS connaStrons les ré~o lutions ele l 'empereur D. Pedro; ma.is il Msitcl'a surtout 
q~1ancl il ven'a que les puissances sont fermement 1•ésolnes à ne pas· elévier, vis-à
vrs de lui, ele la ligue sur laquelle elles se sont placé('ls tont tl'abol•el, ~ la Sl1Íte 
ele son usn~'pation . · 

p aus ce seus, la clernier e cléc~aration que le pl'Íncipal secrétaire d' ~ tat anglais 
a falte ~~ l 'agent non teconnu de D . Miguel à LondPes 110 Pestera peut-être pas sans 
eff:t. Du r este, jnsqtl'à cette hem·e, tontes les coui•s ont été tout à f11it du même 
av1s; les cabinets de Paris, ele Berlin, ele Saint-Péter sbourg et de lVIaclricl, aux~ 
quels j 'ai également communiq'Qé ma proposition eles que j 'ai su qu'elle avait été 

. favorablerrient accuelllie par le minist~ rl'l ~ng·lais, . s'y soi)t rpJliér; tm~ni!nemenL 
23 
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Je crois clone pouvoir espérer que le présent rapport aura aussi pour effet ele 
rassurer · eutierement votre majesté au suj et de la légitimité eles droits de la prin
cesse sa petite-fille .au trône de Portugal, ainsi que pour ce qui concerne. le soin 
avec lequel j'ai pris à tftche de cléfenclre ces clroits . Ainsi, il ne me reste ph1s 
qu'à soumettre respectueusement à votre maj esté, dans le cas ou elle désirerait 
en prendre connaissance, le traité du 29 aou-t 1825 et l'édit du 15 ·novembre de 
la même 31nnée, sur lesquels .s'appuyent le mémoire et l'exposé dont il est ques-
tion plus haut. . 

Vienne, le 22 septembre 1828. = P1·ince de Mettemich. 



IV 
Noticias da chega<!" de D. 1\!"rlo. H a Falmouth, onde a respectiva munir.ip:tlidttdc lhe apresenta suM fcliciln~ões .-Uma 

d.eputaçrlO de emigrados portuguczc~ ,~ue. comJH'itnentar a. joven rainha, na p:t..;sag-cm por Excter; disctti'SO cougratulnlo· 
r10 e resposta. t·egia... - Confm·cncia do vi sconde de Asseca. e Iord Abcrdecn.- Auto da. nomeação da junta provi so l'ia. de 
A.ngt·a pa.ra. manter ali o rcgimen con8tltucional. - Ordem do dia refe l"indo ~uccintameutc o combn.te no Pico Velho ou 
do Cclleiro. - O diplomata fmncer. conde tle Raynevalnão se confot·mn com as ponderações do conde dn Ponto sobre 
0 • rcconhecim.ento de O. :t.ligucl na qualidade de rei.- A soberana. portuguezn. ('hega a Londres; allocução que lhe di
~•gc o sc1t emha.ixador n'a.quella. côrte em nome dos compat.t·iotas. - 1\ledidas de segurança publica promulgadas pelo 
tntendcmte da policia em Lisboa.- O chefe do deposito de Plymouth determina que se celebre Te Deu.m .. no dia do auni
V<ersario natuli cio de D . .P~dro IV, e p01.~ essa. occasião os emigJ•ndos rflt ifiquem o jurame nto de fideJidl,l.de á augu sta.1i
lha do imperador.- Pastoml do bispo de Bcja. a favor do governo nbsolnto:- Os marquezcs de Palmella e de llarbnce
na cnvidam esforçoS para quo triumplle o liberali smo.- Varias e01nmunicaçõcs relativas aos .Açores.- Gra\re t~nflicto 
na Made il·a entre .José Mari.n Monteiro e Jofiê Antonio de Azevedo Lemos; oflicios e mais documentos qne carta um 
d '.e lles ex pede para a metrotJolc ptetcnd endo justificnr-se.- O CH J)itão geoei'al 1\fanuel Vieira de Albuquerque e Tovar 
da conta. ao governo miguelista de dive r::os succcssos occorridos JHts ilha s açorianas.- Cai•ta de José Lucio 'l'rttvassos 
Valdez a. Fra.ncisco Gomes du. Silva, alludindo ao mallogro das suas es peranças etú conservar o terl'itorio madelreuFle 
~ob o systema. que clle defend ia.- Pastoral do bi spo do Funchal quando rcg l·Cssou á sua. dioces'e.~ Procln.m~ção do ma
JOr de ca.~a.doJ'CB n.• G aos soldados do mo~mn corpo. - Edital cohibiudo que Cii·culem pa.pcis subver$ivos.- Exposição 
de portugnczes no exílio ao imperador do Bro.zil; ins trn<:ções i> ara. scrv irmn de adrUtamento a. este diploma. - Projectos 
de decreto nomeando um conselho de rcgenoin.: em vista da menm·id,ade de D. Maria JJ , ernqunnto não se podér in stau
rar o governo determinado na carta coustituciona.l, c de tl·:.i.tn.dos de alli:uiça e commercio com o imperio bruzile iro. 

As auctoridades absolutistas empregavam constante vigilancia para que dentro 
do paiz não se soubesse o modo affectuoso como ei'a recebida no estrangeiro ajo
ven rainha D. ·Maria II, o por isso apprehendiam sem o menor escrupulo toda a 
Cotrespondencia pat•ticular suspeita de conter quaesquer noticias n'este senticl,o. 

Por similhante meio chegou ao conhecimento do chefe do estado maiot gene
tal, conde ele Barbacena (Francisco), uma cat•ta anonyma coln à felicitaç[o d·a 
tnuniéipalidade de Falmouth â filha primogenita de D. Pedro IV e tlm impresso 
~escrevendo a chegada da mesma senhora a Inglaterra, assim como aclclicionando 
tdentica copia elo diploma acima alluclido. A primeira foi enviada para Lisboa lJelo 
~~ente coronel de artilhel'ia n. 0 3 e governador do forte da Graça, José ela Silva 

ets; o ultimo por J9ão Joaquim Pereira do Lago, co1'onel ele infanteria n.0 24, 
que o recebêra ele Chaves com indicação de proceclencia estrang-eira e a marca 
do correio ele Hespanha; no fim designa a officina typog-raphica de Bingham & C. a, 
em. f3outh street, Grosvenor square. 

Eis o teor conforme as respectivas datas: 

Carta 

Falmouth, 24 de setembro de 1828, ás oito e meia ela manhã. - Meu amigo:_..._ 
N'este momento sabemos qüe está á vista a frag-ata brazileira com a rainhà 
D. Maria !I a bordo. 

Eu cheguei aqui segnncla feita com oito dias de viagem;· trouxemos doze emi· 
~rados, estiveram na melhol' estalagem por conta do constJ.l., e h'este momento em· 

arcaram pata Plymouth, aoncle está o deposito ele tres mil e tantos. O Valclez 
está aqui e tmlÍtos mais, tudo no ultimo asseio e bem pago. 

Agora saiba i]lte as auctorü:lades cl' esta tu andaram ao gbverno de Inglatel'ra 
saber como deviam receber D. Ma1'ia II. El-rei de Inglaterra manél.olt dizer que1 
com.o ella era 1'ainha ele Portugal, como tn,l se devia recebel'. Estaiuos ag-ora espe
j'ando o desembarque; q1lai1tas peças esttio em Falmotlth, estão já carregadas, e os 
lomens com as c01·clas dos sinos nas mãos . O marquez de Palrnella, a senhora ~ 

0 Itabayana estão aqui na mesma estalagem; tudo aqui está em alvoroço: o povo 
correndo para toda a parte. Ate logo, eu vou ver o des.embarque e acabal'ei então. 

Onze e meia. - Já está funcleada; não desembarca b~j e, mas dizem que des
embarca depois ele àmanhfi. Os camaristas o a carrnagetn do el-rei .Jorge IV veu:i 
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de Lomlres c não chegam senão :hnanhã ; ella vae á P lymouth, depois de ter re
cebido aq_t:.i as auetoridades. Hoje é dia de grande alegria aqui. Nada mais p~sso 
dizer; tudo é verdade que t enho dito, e por outro paquete lhe mando as noviCla
des ele Londres. A qui vílo duas proclamações de D. Pedro; faça bom uso c1' ellas, 
e recommende-me em geral a todos os amigos . Deus pe1·mitta qu e cedo nos en
contremos ; t udo mostra a quécla elo monstro com br(')vidade. 

Adeus, amigo ; animo e mais animo : tudo é l)I~eciso . 
P . S. -Ao regimento n ." 18 não lhe faltam senão cincoenta praças ; está na 

maior ordem possível. O Valdez parte ámanhã para P lymouth . Adeus i. 

F e licita ção ela municipalidade d e Fa.lmouth a sua magesta.de 
a senhora D. M a ria d a Gloria, r a inha ele Portugal 

Sirva-se vossa magestade permittir que nós, fieis subclitos ele sua magestade 
Jorge IV, rei do .reino unido da Grau-Bretanha e Irlanda, a maior corporação· da 
cidade de Falmouth e suas vizinhanças, nos apresentemos humildemente a vossa 
magestade, sinceramente congratulan!Io-a pela sua feliz chegada aos domínios elo 
nosso soberano, cei'tif:i canclo a vossa magestade que dirigimos as mais fervorosas 
preces ao Todo P oderoso, para que felicite a vossa magestacle com a mais pros
pera saude e todas as mais venturas, e para que a amigavel alliança, que po1· tan
tos annos t em subsistido entre o r eino de Portugal e este r eino, possa, debaixo 

. do benigno governo de vossa magestade, contimwr por longo t empo para a honra 
e prosperidade de ambas as nações .= (Seguern as a<signattwas.) 

D . ~i"aria IÍ: em Ingla-tet·ra 

Lonch·es, 29 de setembro de 1828. - O Todo Poderoso, ouvindo os rogos dá 
lealdade portugueza, se dignou conduzir a salvamento ao porto ele Fa.lmouth sua 
magestade fic1elissima a senhora D . lVlaria II. A fragata brazileira Impemt1·i z, 
, commandada pelo vice-almirante visconde. de Souzel, entrou, pelas dez horas da 
manhã de 24 de setembro de 1828, sendo saudacla com salvas de artilheria do cas
tello de P endennis e elas embarcações surtas no porto; a vista do r eal estandarte 
ele Po~·tugal, annunciaclor da alta personagem que a frag'ata linpemt1·iz conduzia, . 
encheu do maior enthusiasmo todas as povoações vizinhas áquella bahia, e á pro
porçfio que a noticia se espalhava, se cob1·iam as estradas ele immensiclade ele pes
soas . Sua magestacle ficlelissima deixou o Rio de Janeiro aos 5 de julho e chegou 
a Gibraltar aos 3 de setembro . N'este porto teve o marquez de Ba.rbacena infor
mação do estado actual das cousas em Portugal, e em conformidade com as in
strucções de seu imperial e augu>to amo, dirigiu a viagem para Inglaterra. S1.1a 
Plagestade britannica, sabendo da prox ima vinda da senhora D. lVlaria II, deu as 
suas r caes determinaçõ es para qne fosse tratada e recebida como soberana de Por
tugal e dos Algarves. A causa elos reis e da legitimidacle alcançou mais. esta vi-

' ctoria sobre a traição e a usurpação . 
El.rei mandou comprimentar sua magestade fidelíssima pelo lord Clinton, u:rn 

dos gentis,homens da r eal camara, e por sir William Freemantle, thesoureiro da 
r eal vecloria. Sua magestade r espondeu aos comprimentos dos commissarios de 
el-rei com aquella affabilidade que tanto realça a belleza da sua pessoa; não foi 
preciso que se traduzisse a resposta, porque, sendo .sua magestade conhecedora 
da liugua franceza, n'ella expressou os seL1S agradecimentos. O cles~mbarque de 

I Junto a ~sta carta, cujo original existe n'um dos ar chivos n acionaes, acham-se as seguin
tes l uu;.as, qtle parecem c~c.erpto ele vinuen~a censura publlcacla contra individuo importante 
do parttdo absoluto ou aclchcwnamento a e~cnpto fe1to de accorclo entre o expecüdor e destina
tario para fins políti cos. Apes~l' do13 seus termo~ vagos, aqui fi cam registadas por motivos de 
faci l intuição. . 

"Tudo annuncia uma mlldança geral para a monarcbia c1'aquella cujos direitos têem sido 
roubados pelo tyranno que te con':idou a .ser seu i~itaclor das yerversiclacles que tens praticaclo 
com os desgraçados, com quem alu\.s clevta& ser mats compasstvo; tveme, pois, malvado, d'esta 
mudança, e prevê um futuro pouco prop~cio , se continúas nas mesmas tyranuias ; nã0 sejas in · 
g'rato a quem t e deu o ser , e tem em vrsta que o qtle hoje se julga bom, ámauhã póde ser um 
crime. As paginas da historia estão cheias dP. exemplos, e, sen1 ir mais longe, em menos de seis 
.aunos os tens visto no mesmo paiz que te yiu nascer." 



357 

Süa magestade :fidelíssima teve logar no dia 27, acompanhado de continuadas dc
ru~nstrações de r eRpeito, e no meio de vivas expressões do interesse que n'este 
pa1z existe pela causa dos seus direitos. A camara de Falmonth, com o st:u rna:yo?· 
á :U:ente, foi , por insinuação de mr. Peel, ministro e secretario de estado dos ne
gocl~s do reino, apresentar as suas felicitações, congTatulanclo a sua magestade 
fidehssima. pela sua feliz chegada aos domínios britannicos, desejando a sua ma
gestacle todas as prosperidades, e que o seu benigno governo continuasse a con
servar a amigavel alliança que por tantos annos t em subsistido entre o reino de 
Portugal e o da Grau-Bretanha. 
. Sua magestade r espondeu pelo modo mais affavel, mostrando quanto se lison
J ~ava ele que os fieis subclitos de sua magestade britannica lhe dirig issem expres
SIDes que mo stravam tanta satísfação .com o recebimento e attenções com que sua 
mages tacle britannica a tratava. Junto a sua magestacle se achavam o marquez 
de Palmella, embaixador de Portugal na côrte ele Londres, a rnarqueza sua es· 
P_osa e o visconde de Itabayana, enviado extraordinarío e ministro plenipotencia
l'lo ~o imperio do Brazil, e foram apresentados a sua magestade differentes au· 
ctondades ~ilitares e civis e alguns portuguezes expatriados. 

~ua magestade partiu ele B,almouth no dia 27, e foi pernoitar a Truro . No dia 
segumte devia chegar a Exeter, e no dia 29 partia cl'ali para Bath, aonde se 
espera no dia 30. Julga-se que sua magestade vem habitar uma casa de cam1:io, 
não mui distante de Londres, pa1·a descansar depois ele uma penosa viagem e para 
conservação ela sua tão preciosa saude. A . vinda da rainha fi.clelissin1a a Ing la
terra, assegurando u sua alta dignidade, veiu ~mgmentar a gloria da nação bri
tannica, e será o termo elas desgraças em que está sepultado o povo portuguez . 
Sua magestade, principiando a carreira da realeza na mais tenra idade, desce.n
~ente das mais illustres famílias da christandade, mostrando na suavidade da sua 
lnclole aquelle generoso e benigno animo, com que o Creaclor a dotára para r eger 
os portuguezes, herdando dos seus gloriosos antepassados tão legítimos títulos a 
llm sceptro, do qual seus ímpios inimigos, sómente pela mais ignominiosa traição 
e ~l eivo sia a têem pretendido privar: taes são os direitos com que a rainha elos 
lusitanos apparece no meio ele Albion, despertando a syrnpaihia e nobres smlti
l~ento s, que o am.or ela justiça, ela liberdade e da gloria sabe insp irar em povos 
hvres. O iclolo do a.mor e elo respeito elos leaes portuguezes recebe em uma. nação 
estranha aquellas homenagens que as recordações ela antiga e constante alliança 
entre Portugal e Inglaterra têern estabelecido para estreitar os vincules existen
~s entre o magnanimo. monarcha ela Grau-Bretanha e o augusto chefe ela casa de 

ragança. 
O outorgaclor das liberdades do Brazil e de Portugal, unindo aos antigos tí 

tulos da rainha fidelíssima o ducado do Porto, nã.o podia por maneira mais sole
mne e lisonjeira· para os seus fieis subditos, assignalar a alta e terminante appro
v~ção do leal. procedimento com que se procurou manter na cidade do Porto .os 
d1reitos do senhor D. Pedro IV e da senhora D. Maria II. 

A Providencia, protectora da innocencia e da realeza, conduz a joven r ainha 
dos portuguezes ao mesmo campo de asylo aonde estão aquell es subclitos que em 
d?feza elos direitos do seu soberano antepozeram todos os riscos, antes elo que se 
submetter ignobilmente a um despotismo, similhante ao qual não ha exemplo al
gum na. historia dos tempos de ci vilisação . 

A presença ele sua magestade faz esquecer os trabalhos, reanima os animes 
que?.rantaclos com o triumpho temporario da usmpação e apaga a saudade elos 
~atrws lares . A causa ela senhora D. Mar ia II é a causa da justiça e ela ver

ade, e isto basta para ella triumphart. 

')(< 

9uando no deposito dos emigrados portuguezes constou a chegada da rainha 
partm uma cleputaç~o para comprimentar a mesma, augusta senhora e prestar-lhe 

1 Se~ne a felicitaçãõ já. mencionada na carta p~·ecedente, acrescendo ao laclo o t exto inglez, 
sem. dnv1cla p!Vra que 0 publico conhecesse ser· fiel a t.raclncção jJOrtugueza, embora se poclesse 
Verificar pelos j ornacs britannicos. 
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as devidas homenagens em nome de todos os seus :fieis subditos, como immediatamente 
se fez publico na seguinte 

Orde.tn do <lia 

Plymouth, 1. 0 de outubro de 1828. - lVIanda-se publicar a orde!Il seguinte: . 
A deputa'}ão, composta pelo modo que se annunciou na ordem n.0 33-1, din

giu-se no dia 28 elo mez passado a Exeter, aonde sua magestade a senhora D. ~a
l"Ía II chegou no mesmo dia, pelas nove horas e vinte e cinco minutos da n01te; 
no dia 2\J, pelo meio dia, achando-se· sua magestade acompanhada dos srs. em
baixadores, de suas damas, do seu camarista., e dos mais creados e pessoas de 
distincção que compõem o seu c01·t~jo, e bem assim de lord Clinton e sir Willía~ 
Freemantle, ambos da real camara ele sua magestade o I 1ei da Grau-Bretanha, fo1 
admittida a deputação á presença da mesma augusta senhora, e o presidente teve 
a honra de expressar os votos ele todos os leaes portugLlezes que compõem este 
deposito, pela maneira seguinte : 

a Senhora:- Os subditos portuguezes que, para salvarem sem mancha a obe
diencia jurada ao augusto pae de vessa magestade, foram forçados a deixar a pa
tria e vir buscar asylo em uma terra estranha, mandam-nos hoje trazer aos pés 
de vossa magestade a mais profunda homenagem de seu amor, de sua submissão 
e de seu respeito. Se elles vêem com magna escapar-lhes este primeiro momento 
de beijare:JTI a augusta mão de vossa magestacle, consolam-se ao menos com a doce 
esperança ele que vossa magestacle . se dignará acceitar os protestos ela sua lea:
dade, provActa :p~los maiores e mais bem merecidos sacrificios. Desde o :principiO 
da monarcbia os príncipes portuguezes, augustos predecessores .ele vossa :JTI?ge~
tade, :firmaram o seu throno sobre a :fidelidade e amor ele seus povos: esta ficleh
dacle, senhora, este amor estão salvos, e nos corações dos que os salvaram pócle ' 
vossa magestacle . asse:otar com segurança e confiança o seu tbrono. Aos pés ele 
vossa magestacle cleposi'tãmos os nossos coraç\)es e as nossas vielas, e mais depo
sitaríamos se mais nos tivesse resta.clo, Sirva-se vossa magestade de acceitar uma 
offerta só digna cl'isso pela pureza com que é votada, e testemunhe á Europa e ao 
mundo, n'esta supplica elos leaes subditos de vossa magestade, a prova mais d~
ciclida ele nosso amor á ·pessoa elo soberano, e a bomena,gem mais sincera á legl
tiulidaele elo throno. 

<1Be~jam r espeitosam.ente a r eal mão ele vossa magestacle, em nome de todo~ 
os seus leaes subclitos = Candido José Xavie1· =Joaqu~'rn de So1~sa de Quevecto p~,
~a1·1·o =~Henrique da Silva da Fonseca; coronel do regimento de infanteria n. 0 18. » 

Sua magestade dignou-se responder: 
<1Sinto muito os vossos incommoctos e agradeço a vossa :fidelidade; espero em 

Deus que os nossos males hão ele (\cabar brevemente. >> 

Findo este acto a deputação 11ecebeu mais uma clistincta_prova de benevolen
cia de sua magestade, sendo convidada para jantar á mesa com a mesma augusta 
senhora, e no dia seguinte, pelas sete horas e meia da manhã, teve novamente a 
honra de ser introduzida a beijar a real I.IJ,ão. Ás ·oito horas menos um quarto 
}JartiLt sua magestade ele Ex e ter para Bath, ·de omle seguirá sua viagem para Lon
dres, Nas palavras com que sua magestade se clignou de responder á expressão 
dos votos de tão leaes subclitos1 e nas distincções concedidas pela mesma augusta 
senhora aos indivíduos que na sua soberana presença os r epresentavam n'aquella 
occasião, acharão uns e outros a maior recompensa de todos os seus sacrificios e 
a. mais pocle:rosa consolação ele todos os seus soffrimentos. = Candido. 

* 
Se a primeh·a soberana constitucional portugueza inspirára demonstrações de 

sympatbia no territorio britannico por onde pass<;m, o gabinete de Saint-James 
parecia, poré:rp, pouco disposto a protegei-a e reconhecer-lhe os direitos ao throno, 
com0 se cleprehende das longas conferencias do r epresentante de D . lVIiguel ua 
côrte de Londres com lord Aberdeen e outros diplomatás . . 

1 Limitava-se a dizer que a deputação seria composta de Candido José Xavier c ele dois 
commamlantes do deposito geral dos regimentos de infantcria e caç.aclorcs. 



359 

. ~ara de alguma fórma compensar os liberaes elo desgosto que lhes produzia 
sn;rnlhante reh~ctancia, a França oppunha-se tenazmente a aclmittir as propostas 
feltas pelo coqde ela Ponte em nome .elo governo de Lisboa, e na parte central 
elo~ Açores os povos mantinham-se fieis ás instituições modernas, emquanto os 
exilados ele Plymouth tratavam ele organisar-se militarmente. Eis em seguida 
Gs documentos que assim o comprovam. 

Officio 

(N. 0 i7 reservado) 

111.1110 e ex. mo sr.- Manclou-me pedir lorcl Aberdeen . que passasse por sua 
casa hontem para lhe fatiar. A materia principal ele que tinha a tratar era a res
posta á proposta que este governo tem feito a el-rei nosso senhor, recommenclan
do-me que repetisse ao meu governo que o momento estava chegado em que urge 
est~ decisão; a vinda da princeza do Grão Pará, e a brevidade com que os acon
tecimentos se têem seguido não deixam ficar por mais tempo os negocias assim. 
Propõe, portant01 a sua magestacle, como base de qualquer neg0ciação, prometta 
casar com sua sobrinha; dizendo-me mais, que não esM aactorisado a segurar 
que se fará este contrato puramente como com outra qualquer princeza, sem· fu
são de direitos, mas que será muito possível evitar-se esse embaraço; que esta 
senhora foi reconhecida e que está aqtú para fazer algumas negociações-: é preciso 
)!lropor-lhe alguma vantagem. E, repetidas mais ele parte a parte ontl'as rasões 
que e1n todas as sessões temos dito, ajuntei mais que o meu governo não entrará 
e~ negociação alguma sem o reconhecimento absoluto e puro de el-rei e dos seus 
<ihreitos ; que me responclêra que sem o casamento este governo não entrava em 
negociações, que era condição sine qua non. Ponderando-lhe os inconvenientes que 
nos resultavam de uma demora ele successão, respondeu-me: J.Vfettez-vous bien avec 
tottte l'Eu1·ope, l'Em·ope vaus soutiendm . Reflecti-lhe mais que não via por qué se 
humilhava uina nação a este ponto, ae·sprezanclo resolução tão legal, e atacancl0 
a sua indepenclencia nacional; respondeu-me que não se pretende hml?.ilhar Po:r
tug:=tlnem o senhor D. Miguel, nem atacar a decisão ela nação; pretende-se um 
llle1o ele a conservar sem se;r inconsequente, tendo reconhecido a rainha; que se. 
o negocio fosse simplesmente no momento ela morte elo · senhor D . João VI dispu
tatrem-se os irmãos a successão, nada havia a dizer; mas de1Jois do engajamento 
de el-rei nosso senhor e da sua promessa ele casamento, que mudava muito ele 
figura; que via o estado do partido contrario aqui, e muito mais agitado será 
quando chegarem os que aéompanham a princeza; e que os acontecimentos pode-· 
rão trazer resultados que os obriguem a obrar clifferentemente do que elles minis-
tros queriam e desejam. · 
· Tinha-me dito na sessão .ootecedente se os tratados feitos com Portugal devem 
O~l não ser considerados existirem com esta princeza: é um caso que deve ser cle
Clcliclo pelo parlamento . N'este dia não me fallou n'isto; tambem me tinha dito 
que o partido da princeza leva\a muito a mal este arranjo elo casamento e o não 
quer ele maneira alguma: as mesmas phrases mettez-vmts bien avec tú.tbte l'Eu1·ope, 
tambem m'as tinha dito na ultima sessão . 

As prisões ele inglezes no P01·to foi um dos objectos ela conversação, recom
lllendancto-me que- fossem tratados com justiça, mas justiça real e não apparente. 
o, I 

0 
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Participou estar o marquez à'e Palmella nomeado embaixador ele Portugal aqui 
pelo imperador do Brazil, como tutor de sua filha; tinha mandado as creclenciaes, 
que _se lhe tinham acceitaclo; respondeu-me á reflexão que sobre i:Sto fiz, de estar 
0 re1 estrrungeiro decretando para Portugal, que era preciso que alguem fosse tu
tor. cl'esta menina, que, se seu pae não existisse, seria Seu avô ou seu parente 
llla1s proximo. . 

No meu officio reservado n . 0 18 e no c0nteúdo d'este tenho respondido a0 re 
servado ele v . ex." n .0 13 . 

. Deus . guarde a v . ·ex. a Londres, 1.0 ele outubro ele 1828. --lll.mo e ex.mo sr. 
VIsconde de Santarem. = Vi'sconde de Asseca. 
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Officio 

(N. 0 i 8 rcscnado) 

111. mo e ex. mo si' . ~ P e1o Jneu officio r eservado Ji. 0 17, eín ela ta cie hoje, v. ex . a 

verá o resultado ela minha sessão, não tendo a aj untar reflexões minhas, senão 
que é preciso uma resposta . O governo cl'aqui està muito embaraçado, e não p6cle, 
a meu ver, obrar cliff<'n'entemente dei que annuncia. O negocio é embrulhado; 1uão 
o julgo caso ele guerra, po1•ém ele suspenslio de communicações , e nos é arrisca_clo 
vir dinheiro para pagar ás legações , como até aqui, porque, se o min:istto ela pnn
ceza sabe que ~a aqui dinheiro elo gove1·no de Pm·tugal, p6cle reclamal-o como 
pertencente a sua ama. 

D eus guarcle a v. ex.a Lonclres, em 1 ele oiltubro de 1828.~Ill.mo e ex.-010 sr , 
visconde de Santarem. = Visco nde de .Asseca, 

Aul:o 

• Anuo elo nascim ento ele Nosso Senhor J esüs é hristo ele 1828, aos 5 éi.1as ci.o me.Z 
ele outubro do dito anuo, n' esta cidade de Angra, ela ilha T erceira e sala elas ve~ 
r eações, estan.clo r eunidos o juiz, pela lei presidente, vereadores e mais offiei:aes 
abaixo assignados, para o fim ele dar-se cumprimento à portaria do ex.'" 0 govei"
no, da data de hontem, se procedeu á nomeação das pessoas que elevem compor 
a jun ta pmvisoria do governo cl' esta capitania, para n' ella manter os direitos inau
feriveis de el·rei o senhor D. P edro IV, guarclar e fazer g·uarclar as instituições 
pelo mesmo augusto senhor concedidas á nação portugueza, e se elegeram por 
unanime vontade ao ex.mo brigadeiro Diocleciano Leão Cabreira, general elas ar
mas cl'esta província; ao rev.do thesoureiro mór, João José ela Cunha F erraz; e 
ao ill. mo coronel de cavallaria, José Antonio da Silva Torres, ficando assim satis
feita a determinação elo ex. mo governo ·e preenchidas as medidas de que é preciso 
l anç~r mão nas actuaes circumstancias, em que se car ece de um governo qu_e 
tmssa dispor com toda a superioridade sobre as differentes administrações pubh
cas cl'esta provincia, circumstan cia que não era compatível com as attribuições do 
governo interino, que a lei chama na falta elos capitães gener aes. Com o que · :;:e 
deu por finda a vereaçãci, que todos ass ignaram perante mim, Franc:isoo ele Le
mos. Alvares, escrivão ajudante ela camara, que q escrevi.= Pmnplona =;: Ccwva-
l{tal -::-- Cctrvalho. · 

Orcl.en1. do dia 

Ê tão grande a satisfação de s: .ex,n o sr. general dás armas d'es ta capl.taniu., 
qile elle ulto lJóde um só momento retardar-se em faz el-a publicar, pelos felizes 
suceessos ~tcontecidos no dia ele hbntem, 4 do corrente, pelas cinco horas da tarde 
no Pico Velho i, a tres quartos de legua clista.ntes da villa da Praia, de onde se ach~va 
a .sempre leal tropa elo 5 .0 batalhão ele caçadores, guarnecida cotn duas peças ele 
artilheria, e os srs. officiaes ele differentes corpos, el~baixo elo commanclo do te~ 
pente coronel o sr. José Antonio ela Silva Torres, com o ma,ior cl enodo bateram 
os rebeldes inimigos da legitimidade elo melhor dos monarchas, o senhor D. Pe; 
clro IV, cuj os inimigos, a bem ela süa r ebeldia, são abandonaclos ele um Deus que 
sempre, pu cedo ou tarde, castiga os crimes! pois que! sendo tão grande o nun1ero 
cl' estes inimigos, sã.o vencidos, mortos e dispersados por um tão pequeno numero 
de christãos fieis. S . ex. n. publíca .lloj e mesmo, na sua avançada idade! cansado e 
ferido pelos combates a que teve a honra de assistir no Roussillon e guerra penin
sular, sentir n '·este momento tornar-se juventude e constancia com que n'aquelle 
tempo soube combater contra os inimigos ele sua cara patria , i11vejando o coml'or
tamento brioso d'estes soldados, a quem muito elogia e agradece os serviços feitos 

I Mais conhecído por Piao do CelleiTo, denominando-se tambem assim no decreto que quasi 
cinco annos depois galardoou com o titulo de uarão quem comma.nclava as forças liberaes du
rante o combate. Ha uma curiosa nan:ativa, acompanhada de memorial a D. Miguel assignaclo 
por dois absolutistas em 6 de dezembro el e 182~! , referente ao mesmo e outros sttccessos das 
ilhas, que IJublícaremos oppoFtunamcnte. 
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ao nosso legitimo mona.rcha, os quaes lhe fará presente em occasião opportunà. 
Não se satisfaz s. ex. a em fa.zer publica a sua satisfação ; quer tam be~ que n' esta 
ordem se transcreva a carta o:fficial que lhe foi entregue esta noite pelas tres ho
ras) pelo leal juiz, por bem di lei, na villa ela Praia, que é elo t eor seguinte ': 

dll.mo e ex. mo sr. - Tenho a honra ele levar ao conhecimento 'de v . ex .a que, 
perto das cinco horas ela tarde, encontrei os 1·ebeldes no P~co Velho, tres quartos 
de legua distantes da villa ela Praia, occupando tres fortes posições. Foram logo 
llitacaclos em cinco minutos; depois ele verificada a sua retirada em perfeita de; 
ba:nGlada, na direcç·ão, segundo me consta, dos Biscoutos, pela estl'ada de Villa 
N(õ)tva, cqnstando-me que o Almeida e o Moniz embarcaram na dil'ecção do Porto 
Judeu . E do meu dever dizer a v. ex.a que é inexplicavel o bom comportamento. 
e bravura de todos os indivíduos debaixo do meu commanclo, Os r ebeldes deixa-· 
ram sobre o campo alguns mortos, e até mesmo dentro ele casa, ele onde fizeram 
fogo . contra. Ao romper do dia entrei na villa da Praia, onde descansei algumas 
hor~s , e depois verifiquei a minha ~eontramarcha pelos sítio s que julgüei mais con
venientes . Mais sa me r euniram o alfer es Guecles e Villares, assim como vinte e 
tantos soldados que os r ebeldes deixaram abandonados na villa da Praia. O por
tador cl'este é o sr . juiz, pela ordenação da clita villa, que pócle dar a v. ex ." mui
tos esclarecimentos, que eu, por falta de tempo, deixo ele r eferir n 'este o:fficio. 
Na tropa elo meu commanclo não houv;eram feridos, nem mortos on extraviados. 

· «Deus guarde a v . ex. a Quartel no campo junto da villa da Praia, 4 de ontubro 
d<;J 1828, as· dez horas da noite. - Ill. mo e ex. mo sr. Diocleciano L eão Cabreira. = 
José Antonio da Silva To1·1·es~ coro:nel ele cavallaria. 
. «P. S .-Nas posições appareceram mais ele dois mil homens, .e, segundo me 

drZtem, existia o duplo reunido na viila da Praia.» 

Officio 

(N. 0 2 3 reservado) 

In.ma e ex.mo sr.-Na conferencia que tive com mr. Rayneval, e ele que a 
v. ex. a j á dei parte no metl ultimo o:fficio reservado,, me declarou es te ministro 
qne sua magestade christianissima não poc~ia receb e-r a carta que el-r ei nosso se
nhor lhe tinha escripto, por não se:t· costume r eceberem-se cartas senão de gover
nos r econhecidos, e que el-r ei ele França, assim como os outros sobera!llos, nfLo 
l'econheciam a sua magestacle como rei de Portugal. 

Dando-me esta resposta, principiou a tratar elos nossos negocias em gm·al, 
perguntando-me primeiro qual tinha sido o motivo pelo qual a senhora D . lVIaria 
da Gloria ía para Inglaterra e não a Vienna (esta pergunta de~nonstra que o go 
Verno francez , assim com0 o inglez, ignoram completamente a rasão ele tal deter
U:inação); passou depois a tratar elo r econhecimento de el-r ei, e segurou que não 
Vra outro meio senão o da fusão dos direitos, como em Inglaterra se praticou; que 
sé d' esse modo em Portugal 'i)Oderia haver socego, e que as potencias ela E en·opa, 
tendo reconhecido ao impei:a~lor coi110 rei de Portugal, não podiam deixar de \·e
conhecer válida a süa abdicação na senhora D. Maria ela Gloria. 
. Sendo verdade, continuou mr. ele Rayneval, que nenhuma l)Otencia europêa 
1l'à fazer agora a guerra a Portngal, comtnclo a falta ele r elações com as outras 
P0tencias traní comsigo desordens infinitas no interior cl'esse reino, e n enhuma 
d'ellas se aparta dos l'>rincipios que as outras adaptarem ; certificando-me que o 
statu quo da nossa questão era este, acabou dizendo-me que. o t empo IJ0clia trazer 
alguma muclaiJ.ça no systema geral, mas p0r agora não julgava se poclesse o re-
CGJihecimento fazer ele outro modo . · · 

V. · ex.'t, comparando os meelS outros o:fficios a respeito d'esta questão, notará 
q~e. a,té ha pouco sómente se propunha o casamento, sem se fa llrur em fusão · de 
chrerfos; hoje, pçrém, só debaixo d 'esta ultima clausula é que se pretencle ·fazer 

' .o· reconhecimento. , 
D epois de ter dito a mr. ele Rayneval que me parecia injuJ>to não r eceber a 

carta ele el-rei, da qual a recepçãQ não julgava envolver o r econhecimento, e que 
.tendo el-rei nosilo senhor julgado ser um acto ele pol:idez para com 0s, outros so-
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beranos, participando-lhes o que tinha occorriclo em Portugal, não podia deixar 
de ser mui sensível a SLla magestacle que este seu franco p rocedimento fosse mal 
recebido, J'ecusando-se os outros soberanos a receber as suas cartas . Passei a re
futar os argumentos, que este ministro tinha prodLlZiclo, do modo seguinte: 

O meio que a França propõe para o soccgo ele Portugal é justamente o me
lhor, para conservar sempre n'ellc uma g_uerra civil eterna. 

A senhora D . Maria da Gloria, confundindo os direitos que a. Europa lhe qt:er 
dar á corôa d.e Portugal,. com os ele sua magestade o senhor D. l\l[jguel, seu t1~, 
concede-se-lhe em Portugal, se essa união assim se :fizer, elireitos que por le1s 
funclamentaes ella não tem, e d'este moelo nunca o partido ele sun. magestade :fide
líssima· hoje poderá considerar revolucionaria qualquer outro partido que, invo· 
canclo o nome cl'aquella princeza, queira fazer uma revolução em Portugal. 

Os elireitos á corôa de Portugal da senhora D. Maria da Gloria estão ligados 
com a existencia da carta conotitucional, e logo que ella fosse considerada como 
tendo parte no governo, era bastante motivo (rasoavel) para o particlo liberal re
clamar a lei fundamental que a fez rainha . 

Ora suppondo ainda que sua alteza podesse já entrar em Portugal, e que a 
melhor nnião poclesse existir entre ella e sua magestacle, essa união mmca impe
diria ·o seu partido de perturbar o socego do reino. Estes argtrmentos são tão cla
ros, que é impossível não estejam mesmo ao alcance dos ministros elas elifferentes 
potencias, e o que parece 6 que se quer, para sustentar um principio, entrega:r 
Portugal á guerra civil e a península á desordem . Sua mage.stade o senhor D. lVIi
guel I é para Portugal, ele facto e ele direito, rei el'este paiz; ninguem no reino 
é capaz de o clesapossar do throno que lhe pertence. Para a Em·opa é-o de facto; 
mas, como v. ex.a mesmo diz, que nenhuma potencia irá destruir este facto a 
Portugal, eis· portanto el-rei seguro e tranquillo; e quando sua magestade tem esta 
certeza é quanclo se pretende que elle ceda dos seus direitos, que tem pelas nos~ 
sas leis e do direito que lhe dá o facto de ter vencielo o particlo contmrio quasl 
sem resistencia! 

Se, pois, el-rei de Portug:;tl cedesse dos seus direitos, de que serviria tudo 
quanto até aqui se tem feito? E, portanto, de absoluta impossibilidade para o go
verno ele Portugal o admittir a base da fusão elos direitos . Conclui asseverando 
ao ministro dos negocios estrangeiros que §na magestade sentià muito não estar 
em relação com as outras potencias, mas que o des,ejo que o mesmo senhor te!ll 
de as ver renovar, nunca será realisaclo senão por meios que não comprometta!ll 
a sua dignidade e os seus direitos á corôa de Portugal. 

Em consequencia, pois, do acima exposto, e de tudo quanto se tem passado 
a respeito do reconhecimento de sua magestacle, julgo eu ser do meu dever dizer a 
v. ex. a que me parecia dever ser a nossa política de ora em diante especta.nte. 
Nós temos feito ela nossa parte o que podemos; as nações não se querem persu!l
dir elo que lhes dizemos . O que nos resta, pois? O tempo . Cuidemos de tranqml
lisar o reino, de administrar as nossas finanças, de sustentar as nossas colonias, de 
augmentar a nossa marinha, ele organisar o nosso exercito; mostremos rectidão na ael
ministração da justiça, moderação nos actos do governo, nenhum desejo de vingan
ças ; façamos aos estrangeiros no nosso paiz o melhor acolhimento da parte do gover
no, e o tempo mostrará á Em·opa a necessidade ele entrar em relações comnosco. 

Hontem me asseveraram que sua magestacle Q imperador do Brázil tinha man
dado um conego a Roma pedir a dispensa elos esponsaes ele el-rei com a senhora 
D. Maria da Gloria. Esta noticia. isolada não merece credito; mas, se v . ex. a re
ftectir sobre uma participação que lhe fiz, ele que o marquez de Palmella e o Ita
bayana tinham mandado dizer ao imperador que de modo algum largasse mão do 
governo de Portugal, então nao me admirará que informassem ele que seria impos
sível conservar a sua magestade el-rei nosso senhor n'aquelle paiz, no caso do 
partido elo Porto vencer; n' esta hypotbese mandaria sua magestade o imperador 
do Brazil a Roma. Esta noticia, porém, merece confirmação e quando eu tiver 
melhores informações, direi a v. ex.a o creclito que ella mere~e. 

Deus gtlarde a v. ex. a Paris, em 5 ele outubro ele 1828. - nl.mo e ex. mo Sl' · 

visconde ele Santarcm. = Conde ela Ponte. 
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* 
Dos prelos ·-inglezes saín, e mandou-se remetter para clifferentes pontos do reino 

. de Portugal, esta 

No-ticia 

Londres, .10 ele outubro ele 1828 . - A senhora p. Maria li, rainha ele Portu
gal, chegou a Londres no dia 6 do presente mez de outubro, e acha-se alojada 
em Grillon's hotel, casa que para este fim sua magestade britannica havia man
dado preparar, e a mesma que em outra epocha notavel ela historia fôra destinada 
para sua mage~tade christianissima Luiz XV-III, quando regressou para París a 
occ.upar o throno dos seus antepassados, do qual estava despojado . · 

"' Tanto na sua chegada, como no seu transito pelas differentes cidades e povoa
ç?es por onde passou, foi sua mngestacle fidelíssima recebida com o maior enthu
srasmo por todas as classes dos habitantes de Inglaterra, tributando-se-lhe em toda 
a parte, e por ordem de sua magestade britannica, as honras devidas ás testas 
coroadas. · 

No dia 7 elo corrente dignou-se sua magestade fidelíssima dar a mão a beijar 
a todos os seus fieis subditos existentes n'esta capital, e por esta occasião o mar
q_uez de Palmella, seu embaixador em Inglaterra, dirigiu a sua magestacle ficlelis 
srma, em nome ele todos os portuguezes, o seguinte cliscmso: 

c< Senhora: - Permitta vossa magestade que en desempenhe o mais honroso 
dever, conduzindo hoje aos seus pés um grande numero de subditos fieis de vossa 
!.nagestade, e digne-se acceitar, juntamente com os protestos da nossa submissa 
homenagem, a 'expressão do jubilo que dos nossos corações tras_borda por ter che
gado o dia tão anciosamente desejado, em que temos a dita de ver a nossa ado-
rada soberana. • · 

«Senhora! Não usarei ele palav~·as superfluas para affirmar os nossos protestos 
de lealdade. Nem póde haver pyotesto mais formal ou expressivo do que a nossa 
presença n'este paiz e n'este logar . .Acha-se vossa mag·estade actualmente rodeada 
de pessoas · que tudo arriscaram e tudo gostosamente sacrificaram para manter il
leso o juramento que tinham prestado a vossa magestade e a seu augusto pae, 
lllrugnanimo e generoso legislador de Portugal. 

«Elles, porém, desde hoje recuperam a melhor parte do que tinham perdido . 
.]á possuem uma patria; d'ella é centro unico aquella corôa que a vossa mages
tade pertence pela graça de Deus e em virtude dos legítimos direitos de que ne-
nhuma força humana jamais a podel'á privar. · 

«Digne-se vossa magestade acolher benignamente os nossos votos, concordes 
com os ele todos os portuguezes, que pelos mesmos motivos se subtrahiram á ty
rannia ele um governo usurpaclor, e com os sentimentos igualmente férvidos de 
tantos outros subd~tos fieis de vossa magestade, a quem os fen-os e o terror 
reduzem temporariamente a não poderem repetil-os senão no fundo elos seus cora
ções.>> 

Sua magestacle fidelissima houve por bem responder: 
«Agradeço os sacrificios que por mim têem feito os portnguezes, e nunca me 

esquecerei elos martyres da legitimidade.>> 
Finda esta ceremonia, recebeu sua magestacle fideliss.ima a visita do primeiro 

rninis'tro, o duque de Wellington e ela Victoria, o qual se apresentou colll o uni
forme de marechal general elos reaes exercitas de sua magest~de fidelíssima, e 
·com o laço portuguez, e a ele lorcl Abercleen, secretario ele estado dos negocios 
estrangeir0s, os quaes fo1'am comprimentar a sua magestade em nome ele seu au
gusto amo, el-rei ela Grau-Bretanha, por occasião ela sua feliz vinda. 

Consta que a rainha responclêra ao comprimento elo duque, dizendo-lhe «que 
sabia que elle já urna vez salvára a corôa de POTtugal para seu augusto avô, e 
que confiava que por elle seria agora tambem salva uma segunda vez)). 
· No dia quarta feira, 8 do corrente, se celebrou na capella ela embaixada }JOl'

tugueza o hymno Te Deum pela feliz chegada ele sua magestacle ficlelissima a esta 
capital, ao qua:l assistiu a mesma augusta senhora e estiveram presel!l.tes todos os 
seus fieis stibclitos que se acham n'esta metropole. 
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* 
Similhantes a esta houve muitas outras publicações avuls-as no estrangeiro, 

oncl~ os pcrioclicos t?-mbem eram minuciosos em informar ácerca ela recepção _ele 
D. lYiaria II; mas parte d'ellas jnlg·âmos clispens::welmencional-as, porqne os pnn
cipaes esclarecimentos constam da activa correspondencia entre os diplomatas, 
como adiante se ver{L1 sendo necessario entretanto a.\ludir a diversos factos occor
ridos no reino ' e fóra elo nosso pmz, conforme as chutas. 

O.fficio .. 
Ill.mo e ex .mo sr. - Tenho a honra c1e _participar a'/. ex.a, para ser presente 

a sua magestade el-re[ nosso senhor, que por uma embarcação chegada a este 
porto ela ilha Tm·ceira no dia 23 de setembro proximo passado, me foi presente 
pelo consul britannico n'esta ilha a copia n .0 1 dos officios que o marqnez ele Pal
mella e o visconde ele Itabayana dirigiram ao governo revolucionario da, ilha Ter
ceira pela fragata bTazileira Izabel~ de que fez menção o meu officio que dirigi a 
v. ex. a em data ele 19 ele setembro ultimo 1. 

No dia 25 elo mesmo mez cheg·on um hiate da mesma ilha, e me foi presente 
a copia n. 0 2 2 ele outro officio enviado pelo mesmo marquez ele Palmella àquelle 
governo revolucionaria, pela chalupa ing·leza que o governo revolucionaria da ilha 
T erceira mandou a Lonclrr.s, como já tive a: honra cleparticipar a v. ex.•, a qual 
toco1t n'este porto, seguindo viagem para a ilha Terceira. 

Das ilhas elo Faial, Pico, S. Jorge e Graciosa acabo ele receber participações 
de que se acham gosanclo ele socego publico, debaixo da legitima obediencia ás 
regias determinações ele s~la magestacle, tendo sido acclamaclo o mesmo augusto 
senhor na ilha do Faial nos lJrimeiros dias .ele setembro ultimo, logo que se 
divulgou a noticia ele ter fugidQ_ para Inglaterra o commandante mili·tar cl'aquella 
ilha, e mais a elo major João Pedro Soares Ltma, como tudo v. ex."- conhecerá 
elos originaes officios do actual governador interino e correg.edor cl'aquella ilha, 
n.06 3 e 4. · 

O juiz ele fóra da ilha do Pico me participa ter-se acclamado igualmente 
n'aquella ilha o mesmo augusto senhor, e que dirigia a v. ex .a o acto da accla
mação. 

No dia 4 elo corr ente chegou a esta cidade o official da secretaria d' este 
governo, Carlos Jorge ela S.ilva de Seguier, a participar-me que .saín ela ilha Ter
ceira no dia 20 ele setembro proximo passado, e mais Joaquim ele Almeida Tava
res, para a ilha de S. Jorge, de onde partiu ao depois para a ilha elo Faial a pe
dir armas e 1mmições de guerra, a fim de se formar na ~lha Terceira um corpo 
de tropas, havendo já alguns soldados dos batalhões de caçadores n. 0 5 e ele arti
lheria, os quaes estão commanclados pelo capitão do regimento de infanteria 
n. 0 22, João Moniz Côrte Real, a fim ele coadjuvar o desembarque das tropas 
da expedição qut;~ d'essa côrte se destina para aquella ilha, e mesmo a acabar 
com a revolução ela ilha Terceira, se primeiro o poclér conseguir. Na ilha do Faial 
lhe foi prestado algum soccorro ele armas e munições, como v . ex . tt conhecerá elo 
original officio, o qual partiu effectivamente para aquella ilha no dia 28 ele se
tembro ultimo; por um barco que h ontem chegou a este porto vindo de S. Jorge, 
tive noticia ele que este armamento tinha effectivamente chegado á ilha Terceira 
no dia 30 do mesmo mez; . e pelo mestre e passageiros de um navio que no dia 4 
do corrente chegou do Faial, me foi participado que na madrugada do dia 2 do· 
corrente, passando perto ela ilha Terceira, ouviram tiros ele artilheria. Consta-me 
que oitenta solclaclos elo batalhão 5. 0 de caçadores pretendem separar-se elos re
beldes e unirem-se ao dito capitão Moniz, logo que um corpo armado lhe preste 
auxiliq e dê apoio, e que o referido capitão pretende surprehencler um destaca
mento ele setenta e cinco soldados que se acham de guarnição na villa da Praia 
cl' aquella ilha. 

Hoje fiz embarcar em um hiate quatrocentas armas e munições ele guerra, 
1 Offic[os ele 13, 14 e 18 ele ngosto, insertos a pag. 811 82 e 86 cl'este tomo. 
2 Officio ele 23 de agosto, inserto a pag. 90. 
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segninclo viagem para um porto da ilha T erceira designado pelo dito capitão lVIoniz, 
para que com todos estes socco~To s possa livra~· Of:! fieis povos d'a.quella ilha da 
oppressão em que se acham, sustentanclo os inauferiveis direitos de sua mages
tade ~ proteger o desembarque ela expedi ção, no caso que de uma vez não possa 
a~abar com a revolução ; igualmente fiz embarcar a bordo do mesmo hiato o ca
pitão do batalhão ele artilheria, Jacinto lVIam1el ele Sousa, e dois sargentos elo 
~esmo batalhão, tendo aquelle chegado a esta ilha vindo ela Graciosa, para onde . 
tlllha sido pelo governo revolucionaria r emovido, e estes estavam n' esta ilha da 
mesma sorte clepol'taclos. . · 

A noticia ela tomada ela ilha ela Madeira pela nossa esquadra tem desanimado 
0 mais que é possível os muitos particlistas elos rebeldes, e consta-me que no dia 
2~ ele setembro passára perto d 'esta ilha urna embarcação grande e que se clirí
gra a rumo da ilha Terceira, e por varias embarcações que têem chegado a este 
porto, dão por noticia o ter sido vista a mesma embarcação na altura d'aqnella 
:Iha, e se julgava ser a fragata brazileira I zabel, a qual esteve na dita ilha, como 
Já tive a honra ele participar a v . ex ." · 

Deus guarde a v. ex." Ponta Delgada, 6 ele outubro ele 1828.~Ill.mo e ex.mo 
sr . José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros. = Jl!IamGel VieirCf de Albuque?-q_~w e 
Tova1·. 

Orde 1n 

D'eposito geral elos emigrados portuguezes em Plymouth, 10 ele outubro de 
1828. - Sendo o dia 12 do corrente mez um dos dias de maior jubilo para os 
bons portuguezes, por ser anniversario natalício do magnanimo imperador o se
nhor D. Pedro IV, e tendo por esta occasião de se jurar obecliencia e perpetua 
fidelidad e a sua augusta filha, nossa idolatrada rainha a senhora D. Maria II, que 
entre nós existe, não pócle o brigadeiro general Joaquim de~Sousa de Quevedo Pi
zarro, commandante superior do deposito geral elos ellligraclos portuguezes n'este 
paiz, deixar ele manifestar pela sua parte os verdadeiros sentimentos de alegria 
de que está possuído, e que igualmente julga terão todos os seus bravos e honra
elos companheiros de armas, que atravez de tantos revezes aqui chegaram só por 
manter illes~ . um juramento dado ús mesmas augustas pessoas, e por lembrar-se 
que, depois . de r endidas as graças ao Todo Poderoso pela feliz chegada de sua 
Inagestade fidelíssima, se jHntassem os portuguezes, para com famílias ínglezas 
armarem um baile, dando por esta fórm a a conhecer qu~es são os sentimentos ele 
alegl'ia de que estão possuídos, por ver entre si o penhor mai s caro ele suas fadi
g-as ; portante> espera saber com toda a brevidade possível quaes dos srs . o:fficiaes 
rnilital'es e mais portug·nezes desejam contribuir para es te fest ejo, o que encarrega 
e espera obter ela diligencia elos srs. commanclantes do clepo :sito, tr:msportes e 
secções. = PizW'?"O. 

Os corpos da segunda secção tirarão copia d'esta, e assignarr:o esta os ajudan
tes, e no fim a fará entregar ao sr. commanclante ela secção. 

Decret o 

T endo creado por decreto de 27 elo mez ele maio elo corrente anno ele 1828 o 
estado maior general, que me era inclispensavel pela qualidade ele commanclante 
em chefe elo exercito, cjue houve por bem assumir; e sendo preciso fixar quaes 
são os neg·ocios militar es que :p1e elevem ser apresentados pelo chefe do meu es
tado maior general, para eu resolver na r eferida qualiclacle de commanclante em 
chefe elo exercito, sendo expedidos pelo di to chefe do estado maior general, a fim 
ele que sobre este objecto haja a conveniente r egularidade : sou. servido detenui
nar qne aquelles neg·ocios sejam todos os que dizem r espP.ito á clisciplina, org·ani
saç~o, in specções, baixas, passag·ens, licenças, r ecrutamentos e movimentos, e bem 
assrm tudo o mais que pertencer ao pessoal elo exercito, e igualmente ás propos
tas para as promoções, as quaos, depois de approvaclas por mim, serão remetti
das á secretaria ele estado ·elos rregocios d~ gueHa, para se lavrarem os decretos 
l'espectivos e tereru o seguimento do estylo. Tambem sou servido ordenar que se-
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jam dirigidas ao meu estado maior general, para serem por ali enviadas á men
cionada st~cretaria de estado, com os esclarecimentos necessarios, as corresponden
cias sobre armamento, equipamento, municiamento de bôca e guerra, transportes, 
qua,rteis militares e mais objectos ele fornecimento e material do exercito. 

O duque de Cadaval, ministro assiste11te ao despacho ,elo meu _gabinete,. o te
nha assim entendido e faça executar com os despachos necessanos. PalaCIO ~e 
Nossa Senhora das Necessidades, em 11 de outubro de 1828. = (Com a n~b?"'/,CCt 
de sua rnagestade.) 

Edital 

José Batata Fteire de Lima, do conselho de sua magestade, vereador elo senad_o 
da camara de Lisboa,· professo na ordem de "Christo, intendente geral ela poh
cia ela côrte e reino, etc. 

Faço saber que, sendo summameute prejudicial á segurança e tranquillidade 
publica, e ao melhoramento da agricultura, tolerar-se que n'esta capital _affl.ua um 
immenso humero ele indivíduos das províncias, e que se conservem n'ella sem es
tabelecimento e modo de vida conhecido, e serp. negocio ou clependencia a trataij 
contra a expressa disposição ela ordenação do livl"o v, titulo LXVIII, alvará de 2o 
de junho de 1760, e outras muitas leis, que todas expressamente probibem a va
diagem como o primeiro principio do c1•ime e da corrupção ele costumes, que um~ 
boa e bem regulada policia cuttlpl"e p1·evenit para obstar aos males qtte a ociosi
dade, o maior flagello dos estados, é capaz de produzir, com gravissimo prejtuzo 
da segurança elos habitantes da ttlesma capital e da prosperidade das províncias 
do reino : ordeno, em execução das referidas leis e com a real approvação de sua 
magestade el-rei nosso senhor, que n'esta capital e em todas as cidades e villas elo 
reino se observe o seguinte: 

1.0 Todos os indivíduos das provindas do reino, de qualquer qualidade e con
dição que sejam, que a esta capital houverem concorrido e que de futuro con
correrem, e que n'ella não tenham modo de vida conhecido, officio, emprego ou 
mester, nem neg0cios a traüa·, sairão immediata,mente para as terras da sua "ua

·turalidade no prefixo praso de oito dias, pena de contra elles se proceder colll 
todo o rigor das le~s, como vadios e pessoas perig-osas á segurança ·publica, na 
fórma decretada na eitada ordenação do livro v, titulo LXVIII. E esta determina~ 
ção se generalisará a todas as villas e cidades elo reino, porque a todas interessa 
a, publica segurança, sempre arriscada no meio ela desmoralisação e na propaga: 
ç'ão dos vícios, inseparaveis ela ociosidade e vadiagem. · 

2.0 ·Para que a disposição do artigo antecedente produza o seil devido e ple
nario e:ffeito, ordeno outro sim, em obseTvancia do § 8. 0 do mencionado alvará de 
25 de junho de 17 60, que nenhuma pessoa, de qualquer qualidade e condição 
que seja, possa alugar e conservar em casa e predio seu a líomens vadios, ad
ventícios, mal procedidos, jogadores de profissão, a quem não tiver emprego, ofli
cio e modo de vida conhecido ou for de costumes escandalôsos, debaixo da pena 
estabelecida no mesmo alvará, de perdimento, pela primeira vez, elo valOT da renda 
de um anno e de pagar o tresdobro da cadeia pela segtmcla vez, applicada ame-. 
tade para a real casa pia e outra ametade para o denunciante, officiaes e solda
dos que fizerem a d.iligencia ou prisão; e n'esta mesma pena incorrerão os que 
em seu nome alugarem casas para n' ellas introduzirem algum ou alguns dos men
cionados inclividuos, ou d'ellas lhes fizerem cessão ou trespasse, e bem assim os· 
que em sua companhia e casa os recôlherem e lhes derem hospedagem. 

3.0 Se entre as pessoas homisiadas forem apprehenclidas algumas que se acben'l 
qualificadas réus· ou complicadas, por qualquer maneira que seja, no execrancl@ 
crime de rebellião, impor-se-ba aos clonos Otl inquilinos das casas que os tivereJ]) 
occultado e asylado, alem da sobredita pena, a que pelas leis elo reino se impõe 
aos que occultam, encobrem e acontam os réus de similhante crime, fazendo -os 
participantes ·do mesmo. . 

4. 0 Nas sobreél.itas penas incorrerão todas as pessoas que nas suas hospeda
rias, casas de pasto, estalagens ou tabernas alojarem similhantes indiviclnos, e to· 
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dos aquelles que se não acharem legalisados pela policia, ficando os mesmos do
nos das hospedarias, casas de pasto e estalagens obrigados ao exacto cumprimento 
da c~isposição elo § 12.0 do indicado alvará, e responsaveis os ministros dos res
pectivos bairros pela sua :fiscalisação, impondo aos transgTessores1 não só a pena 
decretaLla na dita lei, mas a peCUllÍaria de 30[1!000 reis, applicàcla para a •real 
casa pia. · 

Aos ministros criminaes dos bairros e ministTos do reino cmnpre observar e 
fazer observar a disposição da citada lei da ordenação, livro v, titulo LXVIII, fa
z_endo comprovar perante si, breve e summariamente, os negocies que cada um 
ti:er a tratar na côrte e mais teTras do reino, e procedendo em tudo em confor
lntdade da mesma lei e mais regulamentos e ordens de policia. 

E, para que chegue á noticia de todos a quem possa pertencer, mandei pas
sar o presente, que será affixaclo n'esta capital e em todas as terras principaes 
d'este reino . 

. Lisboa, em 11 de outi1bro de 1828. = José Ba1·ata F?·ei?·e de Lima. · 

Orde~n do dia 

. Plymouth, 11 de outubro de 1828. - Ámanhã, 12 do corrente, é o anniversa
r~o de sua magestade o senhor D. Pedro IV; por esta occasíão se cantará ao meio 
dta, na capella catholica d'esta cidade, uma missa solemne e Te Deum em honra 
do feliz anuiversario, e ag1;adecimento- ao Toclo Poderoso por nos ter tl·azido á 
Europa e a este reino a augusta pessoa de sua magestade a senhora D Maria II, 
nossa legitima rainha. 

Não permittindo o Jogar que assistam áquella solemnidade todos os portugue
zes residentes · em Plymouth, a admiss~o na igreja se fará por bilhetes, elos quaes· 
serão mandados .com a presente cento e quarenta . ao sr. general Pizarro, a fim de 
serem por elle distribuídos ás pessoas d'este deposito elo melhor modo que for 
possível. 

Como nos actos publicas, e muito mais nos religiosos, é necessario o comedi
n:ento e a decencia (não recommendo esta dentro do templo, por estar certo que 
Utnguem faltará a tão sagrado dever), mas tenho a lem~rar a todos aquelles a . 
quem na distribuição não possa caber bilhete, que devem abster-se de . pretender 
euti·ar e ele fazer á porta do templo arruido ou embaraço. 

O sr. commandante do deposito do barracão mandar~ para a porta da igreja, 
ás dez horas ela manhã, dezoito homens, um sargento e um cabo, para conserva
reU1 ali uma ala de tres homens por banda, a fim de manter-se a ordem na en
trada. 

Conclniclo este acto, o sr. general, todos os srs. commanclantes elos depositas 
de terra e mar, os srs. commandantes de primeira e segtmda linha, voluntarios e 
da. companhia do deposito d'esta, e todas as pessoas inscriptas na quarta &ecção, 
concorrerão á sala elo Royal hotel para ratificarem o juramento de fidelidade a 
sua magestade a senhora D. Maria II, nossa legitima rainha, pela completa abdi
cação de seu augusto pae o senhor D. Pedro IV, e assig·narem o competente termo 
cl 'esta ratificacão. · 

Logo que' o sr. gene1:al tiver cumprido este dever, passadt ao seu quartel, 
aonde todos os srs. officiaes ele qualquer arma, linha ou graduação que forem, 
<l':e não tiverem aq1ú os seus commandantes, comparecerão, a fim ele prestarem 
ah o competente juramento e assignarem o respectivo termo . 
. . Do mesmo modo e para o mesmo fim os srs. commandantes dos corpos se di
r~gu·ão aos seus quarteis, aonde se deverão achar os respectivos officiaes para ra-
tificarem e assignarem o juramento. . 

0 Sl'. commandante do deposito do barracão e do corpo ele voluntarios e da 
companhia elo deposito cl'estes, depois ele terem tomado o juramento aos seus res
pecttyos officiaes, como fica dito, mandarão ler na sua presença a formula elo · 
lllesmo juramento diante de cada pelotão, cujo official commanclante declarará por 
escripto tel-o conferido aos seus officiaes inferiores e ·soldados, havendo todos elles 
n'aquelle acto levantado a mão direita em signal da . expressão de sua vontade. 
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Os termos d' estc juramento e a formula d' elle se conformariLO com o mocle~o 
que acomp anha a presente ordem, e aqnelles termos mo serão remetticlos no clla 
13, a· fim ·d e serem depositados aonde convier. 

Modelo do juramento 

Aos 12 dias elo mez de outubro do anuo do nascimento de Nosso Senhor J e
sus Christo de 1828, n'es ta cidade de Plymouth, aonde se achava estabelecido o 
deposito de refugiados portuguezes na . .. (loga1')) concorreram os officiaes . · : 
(corpo) que fazem parte do .. . (c01•po) do men commanclo, e por todos elles fo1 
ratificado o juramento .de obecliencia c fidelidade a sua magestade a senhora 
D . Maria TI, ponclo cada um a mão direita n os Santos E vangelhos e repetindo a 
formula segLlÍnte : «Achando-se completada p.elo senhor D. P edro IV a abdicação 
da corôa de P ortugal a favor de sua augusta filha a senhora D . Maria II, r atifico 
o juramento, qne implicitamente prestei, el e obecliencia e fidelidade iL mesma se· 
nhora, como üni ca e legitima rainha de Portugal, na confor miclacl e do que foi es
tabelecido pela carta constitucional de 29 de abril de 1826, a qual a nação por
tugueza jurou solemnemente gtlardar e cumprir» . Ení firm eza elo que se lavrou 
este t ermo, que todos assignaram commigo . = Can diclo . 

P as-toral 

D. Lui.z da Cunha ele Abreu e Mello, bispo ele Beja, elo conselho ele sua mages
tade fidelíssima, etc. 

A todos os nossos diocesanos saude, paz e benção em _J esus Cbristo . - Em 
todas as exhortações pastoraes, amados diocesanos , que vos t emos· dirigido, para 
satisfazermos as grandes obrigações elo sagrado minist erio para que fomos chama
elos, não temos deixado de vps persuadir que um elos mais sagrados dever es, que 
a nossa divina r eligião nos impõe, é obedecer ao · nosso legitimo sober ano e ás an
ctoridacles por elle estabelecidas. A tacar o poder el os reis é quer er revoltar os cida
dãos e espalhar por toda a parte sementes ele divisão .e de uma desenfreada liber· 
clacle. Talvez a inda r~soem nos vossos peitos as vozes que em 1823 vos dirigimos: 
quando o ser enissimo senhor infante D. lVlignel, hoje felizmente nosso legitimo rei 
e senhor nosso, pela sua firmeza e constancia heroica1 que em t odos os tempos será 
celebrada pelos leaes portuguezes, r estituiu seu augusto pac o senhor D. J oão VI, 
ele saudosa memoria, ao pleno goso .ele seus direitos. Procurámos então prevenü·
vos contra os especiosos princípios de liberclacle c ig ualdade com qu~ os demago
gos pretendiam attrahir ao seu perniciosissimo systema os incautos , que não tinbarn 
os conhecimentos necessarios para descobrir o velleno que em si encerravam ; corn 
a mesma força e r.nergia demonstrámos que o principio da soberania elo povo, este 
dogma ela sciencia r evolucionaria, é um paradoxo, que foi desconhecido entre os 
povos ela mais alta antigtüclacle, e qq.e se acha desmentido pelo direitõ publico c~e 
quasi todas as nações . Vós não ignovaes os effeitos qtle tem produzido tão perni
cioso systema ; tendes visto l:].tacados selll pudor todos os direitos ela r eligião, da 
justiça e ela humanidade ; rios ele sangue que têem corrido sobre os cadafalsos e 
nos c_o~batcs ; tant~s annos c~e pilhagem, el e sacrilegios, de pr oscrip9.õer:; , el e ~uer· 
ras CIVIS e estrangeiras, · 

T emos paFa nós que !loS r eflexões, que então vos dirigimos, penetrariam os vos
sos corações e excitari am n'elles aq11elles sentimentos de houra e lealdade que por 
muitos seculos têem feito a gloPia e felicidade ela nação portugueza, e por esta ra
são não podem deixar ele estar preparados pm'a 1•eceberem a iustrucção que agora 
vos dirigimos, a qual não tem por fim senão infl.ammar os vossos corações ern 
amor para com o nosso aruabi.lissimo rei e senhor, e excitar os vossos arrimos {L 
mai·s fiel e constante obecliencia iLs suas determinações, p, finalmente, a exhortar~ 
vos que vivaes em paz e união . . . 

Que o nosso magnanimo rei o senhor D. Miguel I tinha um d.íreito inauferivel 
a se1• acclamaclo ern todas as povoações herdeiro legitimo ela cor ôa, é uma ver
dade que t em sido denw nstr[],clf:!. CPITJ. tanta solidez, qne julgfLmos su:perfhw oçcu-
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P?l'··.nos sobre este objecto. Em verdcule, á vi::;tLt ele ntsões tão solicbs e da nnn
numclade clu votos das côrtes, que para es te objecto foram convocadas (1~ eio este 
que todos os publicistas o t êem por legal), para duvidar a inda da legitimidade do 

· nos_so rei e senhor, é necessal'io , não digo ser inconsiderado, imprudente e teme
rano, mas sim é necessario ter pe1·clido inte iramente o .sizo. 

D 'esta verdade se segue immeeliatamcnte que todos, sem excepção alguma de 
estados OLl condições, estmn.os obrigados a ob~decer ao nosso legitimo soberano, 
porque, como ensina o apo stolo, «não ha poteotade que não venha el e Deu~, e as 
_que ha for am por D eus, ordenadas. Aquelle, pois, que r esiste á potestade, resiste 
á ordenação ele D eus. E necessario que lhe estej amos suj eitos, não sómente pelo 

. temor elo castigo, mo.s tambem por obrigaçfto ele consciencian. E ste Jogar elo apos
tolo !ez dizer ao gmncle I3ossuet, que o throno elos r eis está collocado em lagar 
0 lllats seguro de todos e o mai., inacces:>iyel; é a mesma consciencia, onde o mesmo 
D(lus. tem o seu, e este é o mais soliclo fundam ento ela tranquillidacle publica. A 
submissão que elevemos ao -soberano se estende a03 seus ministros, segundo a 
P~r~ão ela auctol'iclade que lhes foi confiada.. O re i domina sobre. todos, e os seus 
1UtnJstl'OS são mandados poT elle, para. proteger o bem e punir o mal. Tal é a or
deJ:n ela Providencia. J esus Cbris"to com as suas palavras e exemplo vos mostrou 
que não tinha vindo ao munclo estabelecer uma auctoridacle superior ás elos r eis 
no temporal e civil. 

Não se atrevendo, porém, os inimigos ela paz e 'tranquilliclacle publica negar 
abertamente a verclaele J'estes principias, e tendo perdido as esperanças ele vos 
allucinar com os seus sophismas contra a leg itimidade elo nosso amabilíss imo so· 
berano, n ão depondo os seus projectos destruidores, r ecorrem a outro meio pnra 
l'~sfi·inr o amor que consagraes ao nosso rei e senhor, e _para vos elesviar da obe
chencia e submissão que com justiça lhe tributaes. Pretenel em indispor-vos contra 
a fúrma çlo governo que nossos paes adaptaram, a qual, segumlo a lei funcla
lllcntal, é plena e absoluta. D esprcza.e, amados diocesanos, as invectivas que es
te~ perturbadores elo socego publico costumam fazer contra os governos absolutos 
e rnclepenclentes, confundindo-os com os govemos despoticos, sendo causa cet·ta 
que essencialmente clifferem. O governo clespotico é um governo arbitraria, cuj3! es
phera não tem outros limites que as paixões e os caprichos do soberano . Porém, 
um g_overno absoluto e independente, qual é o nosso, é um governo moderado, é 
um governo em que os vassallos não gosam ele uma liberdade illimitacla, nem sof
frem uma inteira servidão. Um governo, em qt1e nenhum cidadão póde ser pri
vado elos seus bens, ela sua liberdade, ela sna vida senão por um juizo proferido 
conforme as leis, é um governo justíssimo e utilíssimo. Esses gmrernos mixúos, 
de que tão apaixonados são os adversarios elos governos absolutos, contêem em si 
llJn principio de perturbações e revoluções. Nem se argumente com a tranquillí
d~de de que gosa a Inglaterra, pois é mais o effeito da habilidarl e elos seus mi
~~stros do que ela sua constituição. O mctniqueismo político, que procura introdu
Zir no estado dois poderes rivaes, destroc a soberania, clividindo-a. O que todos 
devem desejar é que p. auctoriclade dos mag-istrados, elos ministros e dos comman
d_antes, que obl'am em nome e por auctoridacle derivada do r ei, não sej a arbitra
l'la,. visto que a sua acção é sobre o povo immecliata e contínua, e são os mais 
poderosos instrumentos da felicidade ou infelicidade publica; elevem reconhecer 
ttm poeler superior, que possa r ever, cassar on r eformar os seus actos : este é o 
so?erano absoluto, a quem sua grandeza tira o desejo ele fu.zer mal, e o seu pl'O
Prto interesse o adverte' a ser justo, porque tocla a sua auctoriclacle repousa sobre 
a justiça. 

Finalmente, nas humanas instituiçõel3, perfeição absoluta é uma chimera. Os 
governos não são stlsceptiveis senKo ele nma perfeição relativa. O governo mais 
perféito é aquell e que ,melhor convem ao clima, ao caracter, aos costum es, aos 
habitas ele uma· nação. E incontrastavel que um governo antigo, em regra, mais 
se approxima á perfeição; pois não subsistiria por tanto tempo s~ o caracter ela 
nação não se ajustasse com os seus principias. rruclo isto se verifica na fórma de 
g:o:rerno que os nosso~ pacs acloptaram, e que por umitos secnlos tem feito a fe
ltcJclac1e da nação portngueza. 

2 4 
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Tmmensos louvores, pois, se devem a Deus ele termos vivido debaixo ele uJ?a 
forma de governo com a qual está inteiramente lig-ada a nossa fel icidade, c pnn
cipalmentc: louvemos, amados diocesanos, a Providencia, que dispõe de tudo coro 
numero, peso e medida, de nos ter dado um principc dotado de tantas pm·feições, 
qne, como pae e pastor çlo seu povo, vigia, véla e se desvela na sua guarda e 
conservação, que -sabe embotar o cutelo elas leis quando a misericorclia é j ustiça, 
mas não quando for pusillanimidade. O rigor não é crueldacle, quando pxocede elo 
bom zêlo, isto é, de um fervor do animo por ver as cousas mal feitas; no corpo 
natural convem muitas vezes maltratar uma parte para que as demais não percaDl 
a sande, assim tambem convem punir os maus, que, com o veneno ela sua mal
dade, empeçonhentam os outros . Suppliquemos á Divina Magestacle tenha de sua 
mão o nosso amabilíssimo soberano, pois d 'elle depende todo o nosso repouso e 
felicidade . 

Resta exhortar -vos, amados filhos em Jesus Ohristo, que vivaes em paz e 
1.mião. Nós vivemos debaixo das leis de um Evangelho,. cujos conselhos, preceitos, 
promessas, instrucc,;ões e exemplos tudo inspira a união dos corações . Porém, não 
ha paz não havendo tranquillidade, e não ha tranquillidade não havendo ordem, 
e esta pede que vivaes suj eitos ás leis e determinações do nosso legitimo sobe
rano, que é logar-tenente do rei do céu e que reina por elle . Evitae todo o coro · 
mercio com esses homens turbulentos e sediciosos, pois, por mais que um resplan
deça em virtudes, com a familiaridade e conversação dos maus fica mascabado. 
Por mais limpo e Incido que seja o espelho, não deixa de se contaminar com o as
sopro contaminado dos circumstantes ; pega-se ao são a doença do enfermo . Conser
vae ptua e illcsa a religião elos nossos paes, qne é a tmica verdadeira : a falta ele 
l'eligião tudo arnúna, consome e estraga. . 

Eis-aqui, amados diocesanos, os sauclaveis avisos e exhortações que vos din
gimos . Vós os eleveis receber como vozes de um pae affectivo, que intenta preve
nir-vos e acautelar-vos contra as ciladas elo_ nosso inimigo commum . D'este mo~o 
vós sereis felizes e · bemavenhu·aclos n' esta vida e na outra, em que muito maiS 
nos vae, })Ois é divina e sempre dura. 

E para que chegue á noticia de todos, orclenfLmos aos r everendos parochos, 
que assim qne lhes for entregue esta nossa pastoral, a façam publicar e ler em 
todas as st1as igrejas em o p rimeiro domingo ou dia festivo á estação da misso. 
conventuaL Dada em Beja, sob nosso signal e sêllo das nossas armas, 13 ele 
outubro de 1828. =Luiz) Bispo de Btda. 

Carta 

Londres, 13 de outubro J.e 1828. - Senhor: -As orclcns positlvas e repetidas 
de vossa magestade deviam ser submissamente cumpridas por todos os portugue
zes leaes, e quaesquer que fossem as esperanças que muitos concebiam de q~1e 
vossa magestacle conservaria ainda o sceptro ela monarcbia portugucza até haver 
·assegurado a execução das suas condições, que tão sabiamente acompanharam a 
sua abclicação, só nos restava, á vista da lJroclamação de 25 de julho e elas or
dens de que era portador o marquez de Barbacena, assim como das que voss~ 
magestade clirectamente me dirigiu, submetter-nos á sua soberana decisão, accei
tar com reconhecimento o precioso dom que vossa magestade nos fez na pessoa 
de s~a augusta filha, e r econhecei-a nossa legitima soberana. 

E isso, pois, o que se praticou n'esta embaixada, onde convoquei no dia de 
hontem todos os portuguezes que se acham em Londres, e depois de haver col.l1 
um solemne Te Deum celebrado o anniversario do dia natalício de vossa mages
tade, procedemos, na fórma a mais legal, a pr estar o juramento de pr eito á se
nhora D . l\faria li, que Deus guarde, na fórma que sení. constante a vossa nla
gestacle pela copia inclusa elo auto que se lavrou do clito juramento. 

Só me resta agora beijar, como subclito da senhora D. Maria II, a mão de setl 
augusto pae, e rogar-lhe que se digne acolher os l)rotestos do meu profundo res
peito e reconhecimento, e a expressão ela esperança que os portuguezes leacs con
servam, ele que a poderosa mão de vossa magestade os salvará da fatal ruína a 
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que olles se expozoram gostosamente por oLedecer á voz tle vossa magestade, e 
que vossa magestade não consentirá que trinmplw a usurpação e a deslealdade 
sobre a legitimidade e os pl'incipios de honra e do dever. 

D eus gua!'de a vossa magestade . = 1Jifa1·quez de Palmella '1• 

Officio 

· IJtmo sr.-Havendo recebido pelo expresso Augusto de Paiva, e posteriormente 
pelo sr. marquez de Barbacena, as ordens ele sua magestade transmittidas nos 
de§pachos do seu im}Jerial gabinete, de 22 e 27 de julho, que y. s ."- me dirigiu, 
cu~1n·e primeiro que tudo rogar a v. s.a que em metl nome mui respeitosamente 
quen·a beijar · a mão ao mesmo augusto senhor, pela summa bondade que t eve de 
appro'var a minha resolução de me separar do governo usmpaelor ele P ortugal, em 
termos tão honrosos quanto satisfactorios ao coração ele um subdito fiel, que em 
toda a sua éarreira }Jolitica tem procurado servir a sua patria e o seu soberano 
com quantas forças pos'súe, em meio de tantas ci tão grandes contrariedades como 
as que desgraçadamente se n:os hão suscitado n'esta e1Jocha deploravel da historia 
portugueza. . 

Ao menos, se cu nào acertar, não nie ficarão remorsos de consciencia de ha
ver obrado por mot ivos interessados ou menos decorosos . 

A credencial com que sua magestade se dignou munir-me, aimla não pôde ser 
apresentada a sua i:nagestac~e britannica, e receio muito que a similhante respeito. 
se suscitem difficuldades, porque me consta que o dt1que de W ellington, em pre
s~nça da copia que eu· enviei a lord 4>-berdeen da dita carta (dpcumentó n .0 1), 
dtssera que lhe parecia contrario ás r egras estabelecidas, que um tutor, simples.
~~nte n'essa qualidade, exercesse em nome do seu pupillo direitos políticos. E 
ev:dente, comtu'do, que na circumstancia extraordinaria em que se acha a senhora 
D. Maria II, sómente a seu augusto paé compete, e só elle pócle nomear-lhe agen
tes e conselheiros que promovam os seus interesses ; aliás seguir-se-ia o absurdo 
de que, não havendo quem exerça por ella esses direitos, e não podendo em rasão 
~a .sua tenra idade ex ercei-os, ficaria esta soberana impossibilitada de tratar, por 
St ou · por meio de outrem, os seus proprios interesses. 

Julg uei, porém, não dever por emquanto entrar em debate sobre esta questão, 
Por me parecer mais proprio que ella seja discutida pelo sr. marquez de Barba
cena, que vem revestido de toda a confiança e das instmcções immediatas de sua 
lll~gestade imperial, e })Orque ainda mesmo sem me reconhecerem officialmente 
veJo que não deixam de o fazer extra-officialmente por uma especie de cortezia, 
e que posso assim continuar a tratar por ora da causa da rainha minha senhora. 

A senhora D. Maria II chegou, felizmente, a esta capital no dia 6 elo corrente, 
h~vendo-se demorado dois dias a bordo da fragata antes ele desembarcar, e seis 
dtas em Bath, para dar tempo ao marquez de Barbacena ele se avistar n 'esse in
tervallo com os ministros britannicos, e cuidar no alojamento de sua magestade 

1 O soberano ordenou ao seu secretario que respondesse a esta e á subsequente peças, o qual 
esçt·eveu nos termos seguintes : · 
h «Rio de J aneiro, 12 de dezembro de 1828. - Ill.'"0 . e ex. mo sr.-Tive a honra de r eceber 
ontem os offi.cios de v. ex." n.•• 1 e 2, datados de 13 de outubro do corrente, e levando-os á pre

sença de sua magestade o imperador, 'meu augusto amo, o mesmo senhor, certo do seu conteúdo, 
rnauela novamente agradecer a v. ex.• o bem. que o serviu, cmquanto rei ele Portugal, e espe1'a 
(ue v. ex." continue da mesma maneira no serviço ele sua aug usta fi lha, legitima rainha de Por
tugal, pelrt qual sua magestaclc imperial, como pae, tutor e zelador dos seus direitos, sempre 
~lllará o_ mais vivo inter esse, estimando muito que v. ex.a queira de ora em diante, por seu 
c' termecho, dar-lhe conta de tudo quanto possa interessar seLl paternal coração áeerca elos nego• 
t}0 8 ele Portugal e de sua auo-usta filha ; ficando v. ex.o convencido de que sua magestade impe
glal fará quanto ser possa a bem da nação portugueza, e que fi.ca esperando a deputação portu· 
a uez~ que v. ex.~ annuneia, desejando t er mais rtlguma oecasião de mosti'ai: aos portuguezcs sett 

11101 e rceonhee1mento. 
v «Cumprindo esta imperi al determinaç.ão, considero-me mui feliz, não só por ànmmciar a 
b. ex.• tão agradaveis expressões de sua magestade o im}JCrador, meu aug usto amo, mas tam-
01~ -pela hom·a que terei em corresponder-me com v. ex.a, de quem sou, com alta consideração c 

Rer~Ita estima, muito attcnto servidor.= Francisco Gomes da Silva.= Ill.'"0 c cx. mo sr. m!l.rqucz 
c abnella . ., , . 
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em Londres . Em toda a parte foi a mesp:ut senhora recebida por orJem elo go
verno cor11 as honras que se- fazem tís testas coroadas, c pelos inglezes com as 
maiores expressões de interesse, sendo este excitado, não sómente pela situação 
política em que sua magestade desgraçadamente se acha, despojada elos seus es
tados mas tambem pela innocencia e graça de que se adorna a sua linda pre
sença'. Não pôde ainda ver sua magestade britannica, por se achar este sobe1·ano 
com nm ataque de gota, que o impede de saú· da cama. . 

O duque de W ellington, lord Aberdeen e varios embaixadores estrangerros 
(cujo exemplo será seguido por todos os outros) j~í tiveram aucliencia ele sua ma-
gestade. ' 

Supponho que em sete ou oito dias estará prompta a casa de campo em La
leham, a 5 leguas de distancia cl'esta capital, que se alugou para "residencia de 
sua magestade fidelíssima. Entretanto contint'ta sua magestade a ser hospedada por 
s~1a magestacle no hotel Grillon em Londres. 

Com os n. os 2, 3 e 4 tenho a honra de transmittir copias tle dois officios que 
enderecei a lord Aberdeen depois ela chegada-de sua mag·estade, e de 11ma res
posta cl'esse ministro. Vae anncxa ao n .0 3 a carta que a rainha dirigiu a sua ma
gestade britannica no dia da sua chegada, á qual ainda não houve resposta. 

Os n .0s 5, 6, 7 e 8 são copias ele circulares por mim enviadas ao corpo cliplo
:matico portuguez, versando as tres primeiras sobre a viagem e chegada de sua 
magestade fidelíss ima, e a ultima ácerca ela importante communicação que v . s.a 
me fez , e que os meus collegas não podiam ainda ter recebido clirectamente, de 
se achar completada a abdicaç.llo da corôa de Portugal, feita pelo senhor D . !e
clro IV em favor da senhora D. l\Iaria II, cujo reinado se acha por consegmnte 
começado. Isto mesmo julguei dever,_ em desempenho do ruen cargo, e para bem 
do serviço elos dois augustos soberanos, participar de officio aos meus collegas, 
notificando-o igualmente aos portuguezes que se acham em Inglaterra, r ecependo 
d'elles o juramento de fidelidade, preito e homenagem ~l nossa augusta rainha, 
hoje reinante. 

Hontem, anniversario do nascimento do augusto monarcha, outorgador da 
carta e pae da nossa amada soberana, celebrou-se na capella d'esta embaixada 
um solemne Te Dewn com assistenc.ia dos fieis subditos portugnezes e brazileiros 
existentes em Londres. Depois ela festa de igreja prestei eu primeiro nas mãos 
elo capellão mór ela embaixada, e em seguida todos os portuguezes. presentes, o 
juramento de fidelidade, preito e homenagem á senhora D. Maria II, que Deus 
guarde. Remetto copia do auto, que se lavrou do mencionado juramento, directa
mente ás reaes mãos de sua magestacle imperial, nfio querendo deixar perder esta 
ultima occasião de dirigir de oflicio ao magnanimo príncipe que deu á nação por
tugueza instituições políticas proprias, sendo aproveitadas, para felicitai-a e engran
decei-a; e que,_ para maior prova de amor, lhe deu a sua fi.lha querida como pe
nhor o mais precioso, á humilde e sincera expres~ão ele reconhecimento que lhe é 
devído . De ora em diante peço licença ao mesmo augusto senhor para continuar 
por interroedio ele v. s.a a dar-lhe conta ele tudo quanto possa interessar o seu 
paternal coração ácerca dos negocies da rainha minha senhora e minha ama., a 
favor dos quaes, como pae, como tutor e como natural zelador dos intere-sses 
da mesma augusta senhora, não posso duvidar que sua magestaclc imperial póde 
tomar sempre a iniciativa com o maior empenho . 

A certeza, que eu tenho, de que os dignos plenipotenciarios de sua magestade 
imperial nada lhe deíxam ignorar elo que se deve participar-lhe, me incluz a pou
par-lhe jnuteis repetições . Limitar-me-hei, pois, a dizer que pelo primeiro paquete 
de Buenos Ayres, que eleve sair a 24 d'este mez, contftmos enviar aos pés do 
throno de sua magestacle imperial uma deputação portugueza, composta ele tres 
indivíduos ; a saber: o conde ele Sabugal, par do reino, AlexandTe de :Moraes Sar
mento e Joaquim Antonio ele Magalh~ies, membros ela camara dos deputaclos, en· 
carregada de pl'l-rtieí par a sua magestacle, com as expressões elo nosso amor e re
conhecimento, que se acham, quanto ero nós cabe, cumpridas as suas reaes ordens i 
e só nos resta agor~ aguaJ'ch.r e implorar submissamente que sua magestade as 
sustente e faça cumprir igualmente por tocla a nação portugneza, con1.o conve111 á. 

• 
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sua gloria e á causa da sua augusta :filha, á fé qne em sua magestacle depositat·am 
os· portuguezes leaes, que cegamente cumpriram os seus regios mandados, e como 
convem não menos aos verdadeiros interesses elo Brazil do que á ventlll'a ele Portugal. 

A sobredita deputação exporá circumstauciadamente o estado dos negocias de 
Portugal, e o remeclio ele que elles carecem. Se me é licito, entretanto, antecipar 
u~a unica e fervorosa supplica, lanço-me aos pés ele sua magestacle para lhe pe
dn· que suspenda toda e qualquer ?'esol·ução ácerca de P ortugal, emquanto não ti
ver ouvido o que a deputação vae incumbida de lhe pondera r . 

. Muito folgo de aproveitar esta occasião para offerecer a v. s.a os protestos da 
llllnha consideração, na certeza de que, prosegtundo em corresponder-me regular
mente com y. s.a, receberei tarnbem da sua parte provas evidentes do affccto 
ble nã~ póde de~xar el~ consa_grar á. causa ele Portugal e ao serv!ço da senhora 

· Mana li. Mmto fehz me JUlgarei ele se offerecerem opportumdades em que 
possa manifestar que son de v. s.a- Londres, 13 de outubro de 1828 - Ill.mo sr. 
Francisco Gomes da Silva - Muito attento servidor = .ZJ1a?·quez de Palmella. 

Docun~entos a que se refe re o o .fficio s upra' 

N.• 2 

Mylm·d:- J 'ai eu l'honneur de recevoir la lettre, par laquelle V. E. m'ap
prend le cho.ix que le roi, votre auguste ma1ti·e, vient de faire d'tm de ses cham
?ellans, lord CJinton, et de sir William Freemantle, pour aller à la rencontre de 
sa majesté la r eine ele Portugal au lieu de sou débarquement, et pour l'accompa
gne1· durant sou séjour en .A,ngleterre. 

Je prie V. E. d 'agréer tons mes r emerciments pour une commnnication aussi 
~atteusc, et d'être persuadé que j e ne manquerai pas ele faire connaltre à sa ma
J:sté la reine, au momcnt de son aiTivée, combien elle doit attacher ele prix à 
1 a?cueil digne de sou r ang qu'elle trouvera dans les états ele l'ancien et constant 
~lhé de sa colll'onne, et I e ferme espoir q-u' elle doit fonder dans l'intér êt que sa 
~eunesse, son sexe et sa situation inspireront certainement à l'auguste monarque, 

ont elle vient réclamer le puissant appui. 
J'ai l'honneur d'être avec les sentiments ele la plus haute considération de y. E. le tres humble et tres obéissant serviteur. Falmoutb, ce 22 septembre 

828 . - A S. E. mr. le comte d'Aberdeen, principal secrétaire cl 'état au dépar
tcment eles affaires étrangeres: = L e Ma1·quis de Palmella. 

N.• 3 

Mylord:-Je m'empresse d'annoncer à V. E . avec la plus vive satisfaction 
que la frégate brésilienne ayant à son borcl sa majesté la r eine ele Portugal est 
ent:rée hem·eusement dans ce port ce matin à neuf hem·es. · , 

~a majesté se trouve eu parfaite santé, et n~ para.lt auClmement se r essentir 
eles Incommodités cln vovao-e. 

" o . 
Conva.incu eles sentiments avec lesquels SEL majesté britannique rece vrait la 

nouvelle ele sou arrivée, la r eine a employé les_ premiers instants de ce j our, mé
lllorable pour elle,· à écr.ire à l'auguste souverain dans les états duquel elle se 
t1'?tn',e, et j 'ai l'bonneur de remettre ci-j ointe la lettr e qu'elle lui a.ddresse, et qui 
lll a eté confiée par mr. le marquis de Barbacena. 
d lYir. ele Sousa, attaché à l'ambassade de Portugal à Londres, aura l'avantage 
e remettre cette lettre en main propre à V. E. 

J 'ai l 'honrieur cl'êti·e, mylord, de V . E. le tres obéissant servitew· . Falmouth, 
d_? 24 septembre 1828 .. - A S. E. mT. le com te d' Abercleen, principal secrétaire 

état au département eles affaires étrangeres. = Le ll1a1·qtâs ele Palmella. 

l Monsieur mon frere et cous.in : - ·Au moment ele mettre les piecls clans les états 
c e voti·e majesté, mon premier devoir est ele m'addresser à elle. J e le fais avec 
toute la confiance que .PJ.'insvirent à son égard les sentiments que j'a.i bérité de 
mou auguste pere ct de mes ancêtres. 

1 Com rerefencia ao n.o 1 nito cncontrámos a copia. 
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Lcs r egrets que j 'éprouve de la séparation de ce pere chéri et la vive dou
leur, que me causent les malbeurs clans lesquels j'ai appris que se t rouve plo~
gée la nation portugaise, qui doit être r objet ele tout mon amoill', seront aclouCIS 
par l'accueil bienveillant de votre maj esté aussitôt que j 'aurai le bonheur, que 
j 'ambitionne , de me trouver en sa présence. 

J 'ai l 'honneur cl'être de votre majesté la bonne sceur et cousine . Falmouth, ce 24 
septemhre 1828.= Mw·ict da Glo?·ia. 

· N .• 4 

Mylord: - Sa majesté la reine ele Portugal, ri:lon auguste souveraine, venant 
de débarquer clans ce port, j e m'empresse de faire part de cet événement à V. E. 
et de la prier d'accepter les r emerciments ele sa majcsté tres-:fidele pour la rece
ption distinguée que, conformément aux orclres ele sa maj esté britannique, lui ont 
fait les autol"i:tés militaires et civiles ele Falmouth. 

J e saisis cette occasion comme la plus opportune pour r emettre à V . E. la 
copíe ci-jointe cl'une lettre aclclr~ssée pm· sa maj esté l 'empereur clu Brésil, en sa 
qualité de tuteur ele son anguste :fille 1·eine ele Portugal à sa majesté le roi votre 
auguste maítre ; et j c prie V. E . ele vouloir bien me procurer une aueliencc de sa 
majesté pour que j e puisse avoir, si sa majesté le permet, l 'honneur ele lui pré
sentar la lettre ci-elessus mentionnée. 

J'ai l'honneur cl'être avec la ph1s l1aute considération, el e V. E . le tres hum
ble et tres obéissant serviteur. Falmouth, ce 22 septembre 1828 . - A S . E. mr.le 
comte cl'Abercleen, principal s.ecrétaire cl'état au elépartement eles afl'aires étran
geres.= Le Manpâs dtj Palmella. 

N.• 5 

IlJ. mo e ex .mo sr.-O meu digno chefe o sr. marq~lez de Palmella, que se acha 
em Falmouth1 oncle se espera a todo o momento a chegada da senhor a duqueza 
·do Porto, me ordena que em seu nome r emetta a v. ex.a o exemp1al' incluso de 
uma proclamaç~o ele sua magestacle o senhor D. Pedro, datada de 25 ele julho 
passado . E ;;ta procl~mação, como v . ex.a verá, é publicada antes ele constar a sua 
magestacle o acto final cb usurpação da corôa ele Portugal; e portanto não deve 
considerar-se como a expressao do sentimento que lhe ha de necessariam ente ins
pirar tão atroz attentado . Entretanto notará v. ex. a a muito transcendente circum
stal10Ía de se declarar o dito senhor tutor da senhora D . Maria li. Esta, partí
cu]aridacle deverá provavelmente pôrTnos no caso de considerar a abdicação como 
completa; mas v . ex.a concordará com o sr. marquez ele Pa1mella na opinião em 
que elle está de que é prudente e mesmo necessario esperarmos, antes ele dar nm 
passo tão serio, pela. chegada do marquez de Barbacena, que vem munido elos ple
nos poderes e instrucções elo senhor D. Pedro IV. 

T enho a maior satisfação em annunciar a v. ex.a que o sr. marquez r ecebeu 
· despachos elo Rio ele J aneiro pelo paquete que d'ali acaba de chegar, trazendo 
noticias até 28 ele julho, e que a sua conclucta honrada, leal e briosa foi 1 como 
era bem de suppor, plenamente approvada por sua magestacle, que ficava entre· 
gue dos officios ele s. ex .a até 8 ele junho antecedente. Nos referidos despachos 
se ann~mcia que o mesmo augusto senhor tem tomado e continuará a tomar as 
mecliclas que julgar convenientes para que em Portugal se executem as suas or
dens soberanas. 

D eus g u1.wele a v . ex . a L ondres, 22 de setembro ele 1828. - Ill. mo e ex. mo sr. 
conde do Funchal. = José Balbino de Barbosa e Amttjo. = (Iclenticas a todas as 
:missõ(3s no continente.) 

111.mo e ex . mo sr. - T enho a honra ele participar a v. ex. a (ou v. s.3 ) que estou 
ha tres dias n'este porto aguardando a chegada ele sua magestacle a senhora. 
D. Maria II com a viva impaciencia que v. ex.a facilmente ha de imaginar. 

Em quanto, porém, não tenho a fortuna ele annunciar a v. ex. a este desej ado 
acontecimento, apresso-me a transmittir-lhe ~opia de um officio que r ecebi elo seCl·e
tario de estado dos negocios estrangeiros ele sua magestacle britannica7 lorcl Aber
eleen, assim como da minha r esposta, c n'este docum ento terá v. ex. a a satisfação 
ele ver confi rmada a noticia, qne j ~í lhe terá c.onstaclo pelos papeis public?s, ela. 
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r~solução tomada por este governo, de receber e reconhecer a senhora D. lVIa
rut II como rainha de Portugal, e n'essa conformidade se expediram ordens a to
tos os portos r:mde póde suppor-se que sua magestade desembarque, para se lhe 
azerem todas as homas que n'estas circumstancias competem <ls t estas coroadas. 

Ser~a superflua qualquer observação minha para fazer apreciar a v . ex. a a im
por~ancm que actualmente tem para nós esta prompta e espontanea resolução do 
gab1nete britannico . 

Deus g uarde a v . ex. 3 Falmouth, 24 ele setemlJro de 1828.- Ill.mo e ex. mo 
sr .... = ll!Ia~ ·q_uez de Pabnella. 

N .• 7 

IU.mo e ex."'0 sr . - Com o maior jubilo participo a v. ex. a (ou v . s .a) que hoj e, 
pelas nove horas da manhã, entrou n'este porto a fragata brazileira hnpe7 ·ctt1·iz) 
kazenclo a seu bordo o precioso penhor ela felicidade ela nação portt1gueza; e ele, 
vemos ~ar graças á Providencia Divina, não só por t er chegado a salvamento a 
este .Paiz a senhora D. Maria II, mas tambem pela perfeita disposição de sauele 
~lU que se acha esta augusta senhora, que encanta a todos que a vêem pela sua 
. gt:ra e as}Jecto senhoril, realmente superior á sua idade, unido ao mesmo tempo 
a VIvacidade qne é propria dos seus annos. 

O entbusiasmo com que aqui é recebida excecle a minha expectação. Sua ma
!Sestacle dirige hoj e mesmo a el-rei ele Inglaterra uma carta, ele que remetto copia 
Inclusa a v . ex. a D epois de ámanhã partirá provavelmente cl'esta cidade, clirigin
do~se em clireitura a Plymouth para . dar aos portuguezes, que ahi se acham re
Umclos, a consolação, ele que a sua lealdade os torna bem dignos, ele contempla
relU a augusta rainha, por cuja legitima causa estão fàzendo tão extraordinarios 
sacrificios . 

Deus g uarde a v. ex. a Falmouth, 24 ele setembro ele 1828.- Ill."'0 e ex . mo 
sr ..... = J.l!fct?'q_ttez de Palmella. 

N.• 8 

Ill.mo e ex. mo sr.-Havendo sua magestacle o senhor D. P edro IV completado 
a sua abdicação ela corôa ele Portugal pelo decr eto ele 3 de março elo corrente 
anno, de que v . ex.a (ou v . s.a) j á tem conhecimento, era elo nosso dever sobre
estar no reconheeimento cl'aquelle acto solemne, emquanto nos não constasse que 
~- lllesmo aug-nsto senhor o confirmava, depois ele. lhe ser notoria a usurpação pra-
lbca~a em Portugal, e não obstante não se verificarem as premissas em que a sua 

a d10ação se fnndára. , 

2
,. Agora acha-se removida toda a duvida, não só pelo teor ela proclamação ele 
0 de julho proximo passado, que já transmitti a v . ex.a (ou v. s.a), mas tambem 

pela cleclaração o:fficial e ·positiva que sua magestacle houve por bem dirigir-me 
elll despacho datado elo imperial gabinete do Rio de Janeiro aos 22 elo dito mez, 
declarando haver reservado para si a tutela da senhora D. Maria II durante a sua 
lUen.oriclade. · 

Julgo portanto dever, sem perda ele t empo, fazer a v. ex.a (ou v . s.a) esta 
~esma communicação, participando-lhe que tenho fixado o dia em que os subditos 

e su~ magestacle que se acham em Ing·laterra deverão vir ratificar, nas casas ela 
:lllbatxacla de sua magestacle fidelíssima, o jm·amento que implicitamente já presta
Iam. á senhora D. Maria II, ora nossa legitima rainha, em consequencia da com
~leta abdicação ele seu augusto pae, e cujo titulo e direito j{t se acham formalmente 
Gconhecidos pelos governos ele suas magestacles o imperador do Brazil e el-rei ela 

ran-Bretanha, e não poderão deixar ele o ser igualmente pelas demais côrtes . 
~ V. ex.a (otr v . s.3

) naturalmente t erá por conveniente fazer a mesma notifica
~a.o aos ~ubditos portuguezes :fieis que se acham n'esse paiz, em consequencia elo 
que officialmente acabo de communicar-lhe . 
J.I;L Deus g uarde, etc. Londres, 7 de outubro de 1828. - Ill.mo e ex.m0 . sr .... -

cwp.~ez ele Palmella. 

Auto de jura1nento 

Anno elo nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo de 1828, aos 15 dias elo 
lllez. ele outubro, n'osta côrte ele París e casas ela resiclencia elo ill.mo sr. Nuno 
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Barbosa de Figu eiredo, encarregado de ncgocios ele nw magestalle fidelissin~a 
junto de sua magestade chdstianissima, compareceram, em virtude do anmmc10 
publicado nos jornaes d 'esta capital, os portuguezes r esidentes em París, a quem 
elle, ellcarregado de negocios, deferiu o juramento aos Santos Evangelhos, sobre 
cujo livro pozeram as suas mãos clirejtas, scgunclo a formula seguinte : 

·«Juro obeclecer e se!' fiel a sua magestade fidelíssima a senhora D. Maria li, 
rainha dos rein_os de Portugal e Algarves, e a seus legitimos success01·es, conforme 
a carta constitucional jurada pela nação portugueza em 31 de julho de 1826. » 

Em prova ele todo o sobl'eclito me mandou clle, encarregado de ncgocios, la
vr::n· o presente auto, que commigo assignou, assim como todos os portuguezes 
que prestaram o referido juramento. E eu, D. Luiz Victorio de N01·onha, secre· 
tario d' esta legação, o subscr evi ·e firm ei com o ::;êllo da legação. = N1tno Bcwbosa 
de I!~guei1·edo = D. Luiz Vict01·io de No?·onha = 1Jmni?1gos de Saldanha Olivei?·a e 
Daun = Joà'o Pita ele Casi1·o = Janum·io P eclm Celestino= Ab1·alzam Capadoce 
Pm·ei?·a = Ma?·qttez de Ji?·ontei?·a = Manptez ele Loulé = D. Filippe de Sousa e 
Iiolstein = Be?'?W?·do Con·eict de Cast?'O e SepHlveda = D .. 1Vfanuel clct Camant.= 
D . Gados 111ascO?·enhas = José Joaquim dct Gcmw J.11achaclo = Lt~iz de Mello 
.IJ?·eyne?' =Gil Gu edes Co7'?'eia = O Co?·onel Caillé = Antonio P01·to =José Albino 
C'a•·doso Giutldes = Alexand1·e Augtt~to de Olivei·1·a Soa1·es = J(Jão Gou1·gelt = 
Ant&nio Pinto ele L emos = L1tiz Antonio F1·anco = Po1-phvrio do Ama?·al R ego= 
Duw te José Lopr s de An d1·acle = José Jo aqttim Ca?·doso Gintldes = Ma?·quez ele 
Yalwça = Conde de Pcwaty=A1tgusto Pe?'?·ei?·a ele Campos -=Emilio de Almeida= 
Domingos elas Neves Mm1teú·o Tor?·es =Simão lnja11te ele Lacm·cla = F?·ctncisco In
fante ele Lacei·cla = 1'homaz Pinto ela Cunlw Saavedra = Rod?·igo Pinto Pizar?'O == 
Antonio Thomaz Rib,~ú·o = Fmncisco Sarcdva clct Costa RPjoyos=Juão ele Vascon
cellos e Sá = Vasco Pinto de Sa11Sa Coutinho = Euzebio Ptwei1·a da Cmnara= Conde 
da Ta:ipçt = Daupias = Maca?·io ele CastTo ela Fonseca e Smtsa = João Ca·rlos ele 
ll1u1·aes Palmeira= Augusto Sotero de Fw·ict Pe1·eira. 

Carl:a 

Londres, ce 15 octobre 1828.-Mr. le eluc: - Une affaire urg-ente m'avaít 
fait prendre la résolution ele me 1·enelre aujourcl'hui à Strathfielclsaye pour en par
] cr ele vive voix à votre gi·âce, au li eu ele I e faire par écrit; mais ayant appris à 
Downing·-St!'eet, qu'elie n'était 1ms dans sa maison ele campague, ct craignant 
que votJ.·e absence se prolo11ge ele quelques jours, je saisis le seul moyen qni me 
rest<:>, vu que 1'-affaire en question ne peut souffrir le moindre retarcl. , 

Le secrétaire du gouvernement eles í'les eles Açores~ vient cl'aiTiver à Londres, 
chargé de réclamer avec la plus vive insta.nce l'envoi ~mmédiate cl'une partie eles 
tl•oupes portug-aises fideles, qui sont en Angleterre, et dont la présence clans .les 
susdites í:les en assurerait la défense, ainsi que la tJ.·anquillité, sous la elominatlon 
cht souverain légitime, contre l'attaque ·dont clles sont menacées ele la part dn 
gouvernement ill égitime établi en Portugal. . 

Votre grâce sentira, sans doute, qu'il est impossible aux servitem·s de la reine 
de se refuser à une si juste et si pressantc demande, d'autant plus qne le séjo1.u· 
prolongé, d'un nombre toujours croissaut de r efugi és portugais en Angleterre, 
comporte une elépense énorme et paralt avoir quelques :inconvénients. · 

D écidé comme je suis à accorder les prompts secours que lui clemanclent les 
snjets fideles de la l'eine, et persuadé que ces secours une fois débarqu6s à 'l'er
cen·a, seront suffisants pour mettre cette ile à couvert ele tout danger, j e ne ro c 
dissimule pas les risques qui peuvent courir dans leur traversée ]e::; navires de 
transport, s'ils ne sont pas protégés par quelques bâtiments ele guerre . 

Tel est, mr. lo duo, le puissant motif qui rne porte à avoir recours á votr~ 
grâce, afin de de~nander à sa m::tjesté britannique, au nom de la reine, le convo1 

cl'uu bâtiment de guerre pol1r escorter cl' Angleterre, à une possession qui reste 
soumise à l'autorité légítimc de sa majesté tres-fielele, tme partie eles trottpc::; loya-
1 es, qui se trouvent à Plymouth; ce secours ne devant pas elébarquer à 'Terceira clans 
le cas malhcurenx oü cctte ilc ~nrait succombéc à l 'aggressíon dont ellc cstmcnacée. 
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D' ' é l d ''l ' . d' . apres cet expos , vous verrez, rnr . e uc, qu 1 ne s aglt pas une eutre-
pnse hostile, mais simplement d'une mesure de cléfense, clictée par le sentiment 
de c~tte rigoureuse obligation qu'a tout souverain ele protéger ses sujets. 

J'ose clone espérer que le gouvernement ele sa majesté britannique ne se re
fnsera pas à clonner à la reine cette premih·e marque d'amitié qu'elle réclame 
de l'allié et ele l'ami le plns fidele de son anguste famille, et clans cette juste 
at~ente, je vous prie1 mr. le duc, cl'agréer, et les remerciments que je vous en 
fa1s d'avance au nom ele la reine, et les assurances les plns "formelles ele la tres 
tante consiclération avec l'aquelle j'ai l'honneur cl'être, etc.=Le 111a?·quis ele Bem--
acena.= Sa grâce mr. le maréchal duque ele W ellington, etc., etc., etc. 

Officio 

(N.0 28) 

, Ill. mo c ex. mo ·sr. - Nos meus officios até n . 0 27
1 

com data elo ultimo ele 25 
de setembro findo, dei a v. ex.a parte do que sabia da Terceira e do meu ex.mo 
ge_ueral Manuel Vieira ele Albuquerque e Tovar estar em S. Miguel governando, 
<1ue logo aqui o fiz publico a todas as auctoridades, por ser a legitima auctoriclacle 
a ~nem devemos obedecer, pela participação que me deu ele estar em S. Miguel, 
POis já disse ·a v. ex.a que os officios que o governo revolncionario de Angra me 
lllaudou não fiz caso, nem os registei, 11em cousa alguma cumpri elo qu.e elles 
lllandaram, . nem o fiz saber aqui a anctorielaele alguma, e muito estimei a noticia 

.. da tomada da ilha ela Madeira, que me deu o ex.mo meu general, que logo o fiz 
publico a t0dos, suspirando que a nossa esquadra chegue á Terceira para acabar 
tantos males . 

. Da villa elo Topo, d'esta. ilha, se avista a Terceira, e quando o morgado Joa
quun ele Almeida veiu aqui com Carlos Jorge pedi·r armamento e polvora, e como 
eu a não tinha, foi ao Faial e voltou para aqui o dito Almeicla no escaler com 
armas e cartuchame, e eu lhe dei tres mil pelouros e trinta armas das que estão 
llo .a.rmazem, para irem para AJ?gra para concertos, e elo que recebeu me passou · 
rec1bo o dito Almeida, que o Carlos foi do Faial para S. Miguel pedir mais ar
~amento e polvora para atacarem, com a tropa que tem o capitão .l\1oniz, a Praia 

: Angra; e indo o dito Joaquim de Almeida no escaler com o armamento e mu
lllções cl'aqui para o Topo, e ele là o foi deitar nos Biscoutos, na Terceira, .dei
xou no Topo telegrapho por fogachos ele quando se tomasse a Praia, e no 1.0 do 
cor~· ente se ou viu no Topo tiros ele artilheria no castello ela Terceira e depois 
ll~utta fumaça na estrada nova da Praia, no sitio elas Alhadas; e a fragata impe
l'lal que voltou da Madeira po1· ali estar a nossa esquadra, e tomou na Terceira 
mantimentos, deu no mesmo dia 1. 0 alguns tiros perto elos Ilhéus e revistou 
Um · cahique vindo ele e-anta Maria, para ver se trazia m·mamento, '1nàs nada 
achou, e diz o mestre elo cahique que lhe disseram que a fragata imperinl saíra 
ha oito mczes do Rio, que fôra a Genova e a Inglaterra, de aonde trouxe o Ca
breira, e que ela Terceira ía para o Rio; isto disse o mestre elo cahique, e que · 
Tndav~ uma escuna e um escaler revistando os ?arcos que por ali. passavam pe:a 

erceJra, para ver se levam armamento, e que 1am até aos Garnms, e que no clm 
5 ~o corrente apparcceu em Santa Harbara, á noite, um grande fogacho, que era 
0 . s1gnal da Praia tomada pelas nossas tropas, segundo me diz o commandante da 
~~lla elo 'l'opo, e que até 14 elo corrente não sabe de mais novidades, e q~e ha 
c Ias não via a fragata, mas que será pelo mau tempo que tem havido. 

A 9 elo corrente veiu de 8. lVIiguel um navio com o capitão Jacinto Manuel, 
ele artilheria, e dois sargentos mandados pelo meu ex.1110 general, trazendo arma
mento e onze barris ele munições para levarem {~ Terceira, aos .Biscoutos, com . 
cai:ta ,para o capitão l\1oniz, que penso foi o que pediu Carlos Jorge, que foi elo 
Fala} a S. Miguel, e ali ficou iLs ordens do meu general; e como houve mau tempo , 
e 0 navio não pôde ir aos Biscontos deitar o armamento, e o capitão e os sargentos, 
eu agut lhes mandei pagar os vencimentos, que o almoxarife não queria pagar 
sem 01·dcm da junta; mas eu lhe escrevi mais forte, dizendo que est~í. cortada a. 
con11nunicaçao com Angl'a e que ela Terceira o que vier nada ·se eleve cumprir 
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emq:uanto ali não tomar posse o ex. mo general, que então se ha de instalbr a junta, 
e que eu, como governador, devo dar as providencias precisas, e que me obrigava 
ás ordens e quantias que mando pagar aos vassallos de sna magestacle que vão 
·em clefeza ele sua magestacle e ela patria, pois as me:>mas clespezas qLte se fazem 
para a clefeza cl' esta ilha as deve pagar; que depois cl'isto o almoxarife pagou .. 

Eu clisse ao capitão encarregado ela commissão, que, visto não ter podido u· 
aos Biscoutos, pelo tempo e pelo navio ter um mastro quebraclo, que foi pol-o 
para o Faial, devia o capitão ou alguem ir para o Topo, para quanclo o mar pel:
mittir ir em um batel aos Biscoutos fallar ao capitão Moniz, e abrir a commum
cação e saber da T erceira c1e tudo, e o que é preciso ao JVloniz; assim o fez o 
capitão, mandando a 13 para o Topo um elos sargentos que trouxe, e ao comman
clante elo Topo dei ordem que lhe desse todo o auxilio preciso, para, logo que o 
t empo o permitta, sair para os Biscoutos um batel com as cartas para o capitão 
Moniz, e abrir a communicação; e o capitão aqui está para, logo que o tempo 
permitta, sair em um barco para o Topo com o armamento e polvora, pois do 
Topo aos Biscoutos é perto. 

Eu eston com muito pouca polvora, e tendo em tantos officios pedido polvora 
e o mais que precisava ao meu ex. mo general para a clefeza da qha, que até ma;n
clei fazer tacos ele palha de milho por não tr.r amarra, e mesmo para S. Migtt~l 
pedi ao meu general, e este me escreveu e diz que receba pelo navio dois barns 
de polvora, porque tinha arribado o barco em que mandava polvora e armas, e o 
capitão ela commissão diz que não recebêra polvora alguma para mim, e nadare~ 
cebi cl'este genero que tanto necessito, pois ao governador interino elo Faial pe~1 
polvora e me disse que a mandava, e at6 hoje a não recebi, pois pelos meus mm
tos o:fficios consta quantas vezes eu 1)edi a polvora e o mais preciso para a defeza 
ela ilha, e que as peças elos fortes se estão perclendo no chão por falta ele reparos 
e d0 mais precisú, não tendo eu vélas de composição, que tantas vezes pedi a.o 
meu general; mas vejo que se me não deram as providencias tantas vezes pedt
das e agora novamente pa.ra S. Miguel as pedi; mas espero em Deus que me ha 
ele clefender, que b em conhece que defendo uma causa justa e verdadeira de não 
querer obedecer a um governo revolucionaria, mas sim obedecer só a v. ex. a e ao 
meu ex.mo general, e que se vier em da Terceira faz er insultos a mim e aos po
vos fieis, como dizem, eu me hei de defender com o que podér contra aquelles 
traidores e rebeldes, que espero que sua magestade lhes ha ele dar o castigo me
reciclo. 

Eu já disse a v . ex .a que t enho ordem elo meu ex.mo general Manuel Vieira 
ele Albuquerque para nun_ca mandar fazer aqui demonstrações ele r egosijo pub1ico1 
sem ordem ele v. ex. a on elo meu ex.mo general, e eu já por duas vezes tenho dito 
ao .me).t ex . mo general, e pa,ra S. Miguel já lh'o disse, que aqui tudo está prompto 
·para a acelamação, e que pedia ao meu general me desse a ordem para a fazer 
constai a todas as anctoriclacles, como sempre tenho feito; a isto nada me t em 
respondido, que muito sinto, pois de S. Miguel esperava agora a m·clcm que lhe 
pedi, mas n'isto nada me falia, pois a nobreza e clero diz que visto a ordem que 
tenho elo meu general, que devo esperar a ordem, pois se eu ti-vesse força armada 
sei o que poderia faz er; mas como tenho aqui sete soldados pagos e se diz ha al
gumas pessoas aqui· elo partido ele Angra, e mesmo o juiz ele fóra o julgo do mesmo 
partido e é presidente da camara, como já a v. ex. a o disse, julgo ser l)l'uclencia 
esperar a. ordem, visto os povos até hoje estarem aqui em boa paz e socego, que 
é o meu maior desejo, pois, D eus louvado, nada aqui tem havido ele novo, que a 
seu tempo darei relação elos que se diz são elo partido opposto, que eu os vigio 
de perto e muitas noites anelo ele ronda, e tenho dado todás as providencias para 

. haver a . mesm~ paz e socego que todos aqui gosam. _ 
D eus gnarcle a v. ex.a Quartel· das Vélas, 16 ele outubro de 1828.-IlJ.mo e 

ex. mo s~· · José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros, ministro e secretario ele es
tado elos negocios elo reino e encarregado do ultramar. = O governador ela ilha 
ele S. Jorge, José lJI[atwicio Rod?'igttes 1• , 

1 A anterior couesponclcncia elo signatario, tambem cliffusa e mal redigida, pouco on nada. 
adianta sobre os snccessos insular es, e este o:fficio serve só lJara demonstrar a falta ele petr~chos 
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O .til cio 

I ll . mo sr. - Havendo os portugnezes fieis à causa ela legitimidade prestado, na 
co~ormidacle ela soberana determinação elo senhor D . Peeb·o IV, jmamento ele 
preito e homenagem á senhora D . Maria II, rainha r einante ele Portugal, occor
l"eu a muitos ele entre nós que seria conveniente enviar á côr te elo Rio de Janeiro 
tuna deputação encarregada, em primeir o logar de annunciar a sua magestade que 
se ~ch~.vam cumpridas as suas ordens, e em segtmclo logar ele lhe agradecer o 
sacnficw penoso que fizera, separando-se ele sua augusta :filha, a fim ele enviai-a 
á nação portugueza, a quem ella exclusivamente eleve, de ora em diante, pertencer. 

Occorreu mais o aproveitar-se esta mesma deputação para supplicar r espeito
samente a sua magestacle o imperador elo Brazil a mercê ele não separar a se
nh~ra D . Maria li dos portuguezes leacs, que em tão grande numero se acham 
enl.lgr~dos fóra da patria, separação que de certo aconteceria, se agora se levasse 
: effetto a viagem de sua magestade fidelíssima a Vienua, viagem que havia sido 
raçada antes ele constar no Rio de J aneiro a usm pação ele Portugal. 

}10 guerra n'algtms pontos elos Açores; c aproveitando o ensejo, publ icâmos os cloctuncntos pe
?8 quacs se conhece. que o estado da ilha ele S. Miguel a tal respeito era elo mesmo modo clefi

Cicntc. 
«lll.mo e ex. mo sr .- No meu primeiro officio, que tive a honra ele dü·igi1· a v. c~. · com a data 

~c 11 elo corrente, participava ter tomado posse elo governo mili tar cl'esta ilha, na confOI·midaclc 
c as ordens de sua alteza o senhor infante regente, como tambem o socego c trauquillidacle que 
encontrei aqui, apesar elos · acontecimentos occorriclos em Angra, os quaes, por não tomar o tempo 
a v. ex.•, omitti referir, por estar bem certo ele que v. ex.• havia completamente ser informado d:. tu~o pelo ex."'• capitão general nomeado para as ilhas elos Açores, 1·esc1·vando-me para na 
llt.1 ~l.Clra occasião, que se me offerecesse cle}Jois de ter conhecido melhor o estado actu:~.l ela força 
: lhtar el'esta ilha, assim como o caracter elos seus babita~tes, expor a v. ~x . • bem circlllllstancia-
a~entc t udo, para o levar á presença ele sua alteza, assun como os me1os que me parecessem 

~ais proprios empregarem-se para bem do serviço ele sua 1Ímgestade c segurança cl'esta ilha, 
~a qual tantas vantagens podem resultar ao estado, dignando-se sua alteza lançar as suas vis-
as para esta beiJ a porção elos domínios por tuguezes. 

t rcEsta ilha tem llll1 batalhão de iufanteria e tres batalhões ele milicias; ha um grande .cas
l ello, clenominaclo castello ele S. Braz, e mais dezcsete fortes e baterias; o batalb.ão ele infautcria, 
ev~~o ao seu estado completo ele trezentas trinta e duas praças, disciplinado e arranjado segundo 
~ 11 tuno regulamento do exercito de Portugal, tanto na escola de intàntm·i a como na ele caça-
t~res, havendo alem cl'isso uma C~11_1P_anhia de artilharia e o~ batalhões _ele milic!as orgal:_!i~aclos 

lllbem pelo regulamento das m1hc1as em Portugal ; tudo tsto compona uma força su·f1 1clCnte 
rara repellir qualquer insu lto, que os piratas que continuamente apparecem por esta altura, sa
:enclo elo estado inclefezo d'esta ilha, tentassem contra ella, clesembarcanclo em algum elos pon
?s proprios para esse fim um numero ele gente tal , que, depois de vencida a pequena resisten-

01a qu e de momento poderiam encontrar, dessem um saque a esta cidade, e promptamcnte se 
llbbarcassem com toda a sua presa, sem haver tempo ele se r eunirem as i'orças elo inter ior ela 

d
ll:, a 10 c 12 lcgua2 distantes cl'esta cidade, e marcharem sobre elles a castigarem a sua ou

~a. 1a, deixando assim os habitantes da ciclacle em consternação, tendo j á soffi:iclo todos os 110r-
101"Cs ~a piratagem; para cvitru: un:a tão _grande _calamidade .é necess~rio,_ alem ela 01:ganisaç~o 
~n~ ac1ma mencionei para o batalhao de mfantena, compauh1a ele artilhena e bntaJboes ele ml
tiClas, que o castcllo de S. Braz e alguns fortes e bateri as que ha n'esta ilha estejam compl e
t adente reparados e guarnecidos com a sua artilheria competente, e esta em estado de com 
0 a a prompticlão fazer fogo a toclo o momento que as clrcnmstancias o exijam. 

•Porém, infelizmente, as contínuas e muito judiciosas representações que o ultimo gover
nador, J osé Teixeira Homem ele Brecle1·orle, fez a este respeito, exigindo promptas providencias, 
c~rno oflicial ele homa, activiclaclc e iutelligencia propria para taes governos, todas fo ram infru
~ 110Sa~, e eutào privado ele todos os recursos para poder fazer cousa alguma, esta ilha se acha 
t"o ma;ts miseravel estado ele" clefcza, d iametralmente opposto áquelle em que a cleixarip. se se 

elVesse annniclo tÍs suas infinitas reprcscntaçues, faci li tando-se t odos os meios necessarios para 
sse fim. · 

b «Do officio e mappa incluso v. ex.n verá o estado inclcfezo do castello ele S. Braz, como tam
:6 e01. as obras que n'elle precisam fazer -se para poder desempenhar o fim para que elle fo i ecli
ri~ado ; . os outros for tes c baterias estão em igual estado ele inutilidade; o batalhão cl(\ infante
a ela Ilha acha-se reduzido a cento setenta e tres praças, ele que resulta dobrarem os ~olclaclos, 
Pesar ~le se terem retirado algumas guardas e reclnziclo a menor numero as que exi!'tem. 

0 b "Dignando-se, pois, sua a lteza attencler a ttlClo que fica exposto, torna-se necessano qu~ para 
p ~talhão de infanteria ela ilha venham servir quatro ou cinco officiaes babeis elo exerc1to ele 
u Ottugal, para com o commandaute elo clito batalhão o orga.nisarem e disciplinarem; que venha 
8 u~ ca}Jitão e dois subalternos, e alguns officiaes inferiores ela arma ele artilheria, para organi
datem a <;om}Janhia cl'cstn. a.rmn. c a cliscipli11arem; que os batalhões ele mili?ifl~' que se n.cham 
esorgan~saclos, se organisem e discip linem pelo regulamento ul timo elas m1liClas ele Portugal, 

0 
c:tne haJn. aqui ordem pm·a se abonarem todas as cl cspezas necessarias para o completo reparo 
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Pareceu coherente com os princípios que todos professâmoo:, p edir ot1!rosim !L 

sua magestade que, na qualidade de imperador do Brazil, houvesse de se decla
r ar alliado de sua augusta filha, por isso que m al se poderia esperar que os g?
vernos da Europa sustentassem efficazmente a sua causa, emquanto o seu prop~10 
pae lhes não desse um t ão justo exemplo. Finalmente,_ não podia deixar de se m
cluii· n'esta pretensão, até ·para evitar as falsas interpretações dos malevolos, a 
supplica ao mesmo augusto senhor para que reconhecesse a impossibilidade ele 
qualquer reconciliação com o ·senhor infante D. Miguel, conservando-se este á 
t esta ela nação portugueza. . . 

Taes são os sentimentos que se expressam no papel ele que r emetto co1)la m
clusa, e que rogo a v . s.a haja ele propor á assignatura elas pessoas que n' elles 
concordarem ele entre os portuguezes ahi residentes . Este papel será levado á 
presença ele sua magestacle imperial por um par elo r ei.no e dois membros ela ca
mara dos deputados; a saber: o conde ele Sabugal, Alexandre ele lVIoraes Sar
mento e .clr. Joaquim Antonio ele lVIag·alhães, os quaes est ão perfeitamente no caso 
de acrescentarem todas as exlJlicações e desenvolvimentos ele que os pontos acima 

elo castello ele S. Braz e elos mais fortes e baterias, sendo tambem ele urgencia, para be~ tlo 
servi ço real, que para aqui venha um official engcnhcu·o, o qual, pelos con..hecimcutos theoncos 
e praticas da sua arma, possa dirigir est es trabalhos com maior acerto e possível economia. 

«Relativamente ao espírito dos habitantes cl'esta ilha, o que t enho observado até ao di a de 
hoje, e que, sendo todos industriosos e agricultores, só desejam a tranqui!liclacle, e cl 'aqui resulf:a. 
que :fielmente cumprem as ordens de sua alteza o senhor infante 1·egente, não se tendo mant
festado até agora a mais leve suspeita do contrario. 

«Deus guarde a v. ex.• por muitos annos. llba de S. Miguel, 25 de julho de 1828. - Ill:"'" 
e ex.m• sr. José Antonio ele Oliveira L eite de Barros, ministro e secretario ele estado elos negoCJ05 

ela marínha e ultramar. = D. Pedro J osé de Lancast1·e, capitão t enente da armada real c gover-
nador militar., · 

Eis o officio annexo ao antecedente : 
ullJ.mo e ex.mo sr. -- Em cumprimento ao officio ele v. ex.• ele 15 elo corrente tenho a expor !L 

v. ex.• que o castello ele S. Braz d'esta cidade fôra reedlficado ha poucos annos, por isso as suas 
muralhas , pm·apeitos e canhoneiras se acham em soffrivel estaclo. Emquanto ao seu artilhamento 
e-·municiamento, pelo mappa i-ncluso verá v. ex." o que actualmente existe em estado de· serviço 
c incapaz elo mesmo , havendo necessidade ele artilheria em seus compet entes 1·eparos, para se
xem assestadas nos J., aluartes1 cortinas e 1·evelim da paxte ela terra, porque as bôcas ele fogo c~is
tentes mal dão para a clefeza de qualquer insulto da parte elo ancoradouro, sendo preciso fazer· se 
doze r eparos de calibre 24, dois ele calibre 18, dois ele calibre 14 e um ele calibre 12, e a.lg mnas 
xoclas para a artilherla pesada e parque, assim como o concerto da cancella da baneira, ponte 
Q.ormente e levadiça, e vinte e uma poxtinholas e plataformas elas baterias acasamatadas. 

«ÜS armazena da praça (que não estão á minha responsabilidade) t alvez haj am alg mnas 
cousas sobresalentes que }Jossam. servir para o completo do que ba de ser necessario para as 
baterias; comtt1do cumpre-me dizer a v. ex.• que já foi arbitrado, para as posiç1ões fort ificadas 
d'esta ilha, que cada bôca de fogo tivesse cincoenta tiros ele bala. e clez de metralha, e que de
v).a ter cada peça, pedreiro ou coronacla dois soquetes, duas lanaclas, seis espeques, um guarda
cartucho, uma dedeira, um pau ele morrão, um dito de véla, uma faca, um cliama;nte, uma ver
ruma, uma goiva, um prego de encravar, um polvarinho, um b alde e cincoenta tacos, e cadlll 
bateria tivesse uma tina, um barril ele costas, uma serpenti11a, um puca1:o ele folha , seis vélas 
ele sebo, urna libra de sebo em pã.o, um ou dois sacatrapos conforme os calibres elas peças, a.s
sim como uma ou duas eucharras elo mesmo caliln·e da bateria, um machado, uma enxada, utU!L 
pá, um podão, tun martello ; cada tiro tivesse 6 oitavas de polvora para escorvas ; cada peça clas
sifica.cla para bala tivesse cinco vélas ele composição, e cada peça meia libra de morrào. 

"Haviam artilhei ros ele costa que trabalhavam com artilheria de bater: os r eparos de pa
tesca ·até calibre 12 trabalhavam com oito homens, de calibre 12 }Jara cima com dez, carona
das com quatro homens, reparos de pião e de agulha, etc., com cinco homens. 

«Ü parque precisa um grande r emonte para :ficar em estado .dE: serviço. 
"Concluindo à final, e segundo a ultima exposição do seu officio, q'ue nada me resta c~e 

responsabilidade, i.J em como certi:fiear a v. ex.• que a unica fortificação que os auctores appll
cam par~ uma ilha é só nc_: essita.rem ele boas bater~a? ~a. parte o,:t partes, que servem ele por~o 
pa.ra abngar as embaroaçoes am1gas, para que as mimigas as nao possam vir roubm· ou qne1· 
mar; sendo, como é certo, que este porto -não é o unico que possa. salvar qualquer insulto on 
desembarque que qualquer força superi01· possa ou queira intentar, pois. que j á tem acontecido, 
segundo a di stancia em que os navios se acham fundeados, vÍT o inimig o roubar alg uns, e isto 
JJOrque a fo r tificação não está em posição de poder r epellh· similhantes insultos, mm a situa.ção 
·do ancoradouro permitte que os navios fundeiem em distancia de :ficarem abrigados com a nr
tilheria. 

«Deus g uarde a v. ex.• Quartel do castello ele S. Braz, 17 de julho ele 1828.- Ill.'" 0 e ex."'" 
sr. D. Pedro J osé ele L ancastr e, governador d'esta ilba .. =Peclro Aniceto Dw·ão Paclilha , tenente 
coronel gr adnaclo, commanclante. 

·«Está conforme. = André Dio[JO Dias do Canto, secreta rio do governo da ilbn de S. l\1 iguel. cr 
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ind~cados são susceptíveis, e que talvez não pocleriam, sem grande inconveniente, 
deg1~tar-se na r epresentação assignada por tantos individuas, e que não deixan'L 
l e CJrcnlar em publico 1.. Os deputados devem ir pelo primeiro paquete, e no caso 
c e que não chegue a tempo a copia que a v. s:' rerúetto, para ser por elles le-
vada, transrnittir-se-lhes-ha subsequentemente -para o Brazil. 
h Deus guarde a v. s.a Londres, 17 de outubro ele .1828.- Ill.mo sr. Nuno Bar
asa de Figúeireclo. = J.llfa1·qtuz clrp Palmella. 

Offici o 

Ilt.mo sr. -Queira v. s .a fazer-me a honra de informar a illustre camara da 
cidade ele Angra que recebi o seu officio ele 20 do mez passado, e que logo fiz 
expedir para o Rio ele J aneiro aquelle qne era dirigido a sua magestacle o impe
rador do Brazil. 

~ão me surprehenclem ·os sentimentos que essa benemerita camara expressa 
no citado officio, e qüe são bem proprios ele subclitos tão leaes. Confio muito na 
lp)Ossibiliclacle ela defeza cl'essa ilha, porque sei que está entregue a boas mãos . 

ela 1nihha parte concorrerei, quanto em mim caiba, para que não fiqu em balela
elos os esforÇos elos bravos defensores da Terceira, e para o~ conseguir conto bre
vemente enviar-lhe os soccorros e auxilias que t enho á minha disposição, no que 
sou cordialmente coadjuvado pelos representantes de sua magestade o imperador 
elo Brazil na Europa. . 

Como este r:;oberano insiste em declarar completa a abdicação que fez ela corôa 
portugueza a favor ele sua augusta :filha, a senhora D. Maria li, hoje rainha reinante 
ele l?ortugal, e como tal tratada n'este paiz onde se acha, resolvi·convocar .os por
~tlguezes para confirmarem o juramento cl\3 :ficleliclade que lhe é cleviclo, e que já 
Implicitamente lhe haviam prestado quanclo juraram a carta constitucional ele 29 ele 
jbril ele 1826, e tenho o gosto c~e annunci~r a v. s.", para o fa:~er constar na il
ust.re camara ele Angra, que a cl!ta solemmdacle teve logar em Londres e no cle

pos.Ito ele Plyrnouth no fau sto dia 12 do corrente, em que se celebra o annivei·-
sano elo magnanimo restaurador elas lib€rclades portuguezas. 

Queira v . s. a fazer-me igualmente a mercê ele agradecer á illustre camara as 
e~pressões lisonj eiras que pessoalmente me dirige, e assegurai-a ele que muito de
seJo dar-lhe provas da minha cõnsicleracão. 

11
_ Deus guarde a v. s. a Londres, 18 ele outubro de 1828. - Ill. mo sr. Alexandre 

ll'lartins Pamplona Côrte Real. =.il1m·quez de Palmella. 

Officio 

In. mos e ex.mos srs. - Pelo secretario cl'esse governo r ecebi os officios que 
v. ex.as me dirig iram em data ele 20 e 22 elo corrente, e apresso-me em assegu
l'ar a v. ex.as ela satisfação com que vejo que v. ex.as e as forças que guarnecem 
a ilha Terceira estão r esolvidas a clefenclel-a a todo o custo contra os ataques ela 
'rebeldia e ela usurpação. Não tenho a menor duvida sobre o final restlitaclo da 
contenda, visto ser tão justa a causa pela qual os leaes defensores ela ilha propu
gnam. Pela minha parte posso assegur~w a v. ex.as _que hei de concorrer quanto 
em mim couber para a defeza cl'essa import.ante possessão da monarchia portu
gneza, e desde já annuncio a v. ex. as que brevemente tenciono expedir para An
gra um corpo ele tropas e outros auxilias efficazes1 no que sou cordialmente coad-

1 O diplomata a quem foi dirigido este officio fez os convites no"s termos ela seguinte mi -
11t.lta: "111.1110 • •• - Devendo partir ela· côrte de L ondres para a elo Rio ele Janeiro tuna deputação 
composta elo ex.1110 sr. conde ele Sabugal e dos iJl.mo• srs. Alexandre Thomaz de .Moraes Sarmento 
e Joaquim Antonio ele Magalhães, encarregados ele apresentai' a sua magestacle imperial o se
nhor D . Pedro uma SUJJplica elos emigrados }JOrtuguezes, a qual já foi assignacla pelos .que se 
aaham em Inglaterra; e tendo-me o ex. mo sr. marquez de Palmella remettido uma COl?Ia para 
da.r d'el la conhecimento aos portuguezcs residentes em París, para assignarem caso assnn o de 
"C.Jem : cump1·e-me prevenir a v . . . . que no dia .. . do corrente, clçpois elo meio dia até ás quatro 
horas, poderá examina r o dito documento na ·casa da residcncia da legação ele sua magestade 
fi clalissimn, rue d'Artois n° 27. - Pads, ... outubro 1828., 
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juvado pelos dignos representantes ele sua magestade o imperador do Brazil na 
Europa. _ ._ . 

Fico sciente de haver o sr. brigadeiro Diocleciano Leão Cabreira assum1do Q 

commanclo ela força arrnada, e ele ter entrado para vogal do governo . A bravtu·a 
e prestimo d'este benemerito general me leva a crer que não deixará esforço al
gum por empregar para resistir ao ataque inevitavel com que as forças da usur-
pação ameaçam a ilha. ' 

Pelo segundo officio ele v. ex.as vejo o que occorreu com ·o tenente D. Vasco 
Guterres clit Cunha, que tambem já chegou a esta capital. · . 

Emquanto á missão de :Manuel Joaquim Nogueira ao Brazil, não póde ellayí 
ter logar, porque, havendo sua 1nagestade insistido na sua abdícação1 e achando-se 
a senhora D. Maria II em Inglaterra, reconhecida e tratada COl)lO rainha de Por
tugal, não era curial expedir para o Rio de Janeiro esse funccionario, e por isso· 
estOl} na resolução de o fazer regressar a Angra com toda a brevidade. 

E aqui o logar de participar a v. ex. ns que tenho recebido despachos do im
perial gabinete de sua magestade o imperador elo Brazil, em que o mesmo senhor 
confirma as disposições elo decreto ele 3 ele março, pelo qual se cligna declarar 
completa a sua abdicação ela corôa de Portugal em favor de sua augusta filha, a 
senhora D. Maria II, e que em consequencia ·resolvi chamar todos os portugue
zes ora existentes em Inglaterra a prestar o juramento ele fidelidade, preito e ho
menagem á mesma augusta senhora, o que se verificou a 12 elo corrente. 

Incluo a formula que adoptei para o r eferido juramento, que, pócle· dizer-se, 
será a ratificação elo que já implicitamente havíamos prestado a sua magestaele 
qttanclo jurámos a carta constitucional ele 29 ele abril ele 1826, e não duvido qne 
v. ex. as a adaptarão para que n'essa ilha e mais clepenclencias t enha logar quanto 
antes a mesma solemniclacle. 

Deus guarde a v. ex. as Londres, 18 de outubro ele 1828.- Ill. mos e ex.mos srs. 
presidente e mais vogaes do governo provisorio da ilha Terceira.= Ma1·quez de 
Pabnella. 

Carta 

Londres, ce 18 octobre 1828.- JYir. le marquis: - .T'ai eu l'honneur ele r ece
voir la lettre ele V. -E. clu 15. 

Les portugais qui se trouvent eu Angleterre s'y trouvent en leur qualité cl'in
dividus. Nous ne connaissons pas de troupes portugaises dans ce pays-ci. Si il y 
en a il faut qu'elles quittent le pays sans perte de temps. , . 

Le gouvernement a même beaucoup à se plainclre eles indiviclus portugars 
placés à Plymouth, qui malgré qu'ils ayent été r eçus clans ce pays-ci avec toute 
hospitalité, qui était possible, se sont si fort oubliés, il y a quelques jours, que ele 
fairc une attaque sur untl maison ou un voyageur portugais avait pris asyle. 

Je préviens V. E. aussi que le gouvernement ele sa majesté ne peut pas per
mettre qu'on f< se ele l'Angleterre un arsenal ou une forteresse, cl'ou chacLtU 
puisse faire la guerre comme bon lui semblera. Si messieurs les portugais 'clésirent 
faire la guerre aux Azores; au lieu ele la faire eu Portugal, comme ils eu avaient 
le cb.oix à leur clisposition, qu'ils y aillent comme incliviclus, si ils le j ngent á propos. 
Mais j e vous elis franchement, mr . le mm·quis, qu'on ne peut pas permettre au::lC 
indi vielus, ele quelque caractere qu'ils soient, de préparer eles expéditions bellige
rantes dans l~s ports et arsenaux ele ce pays-ci pour faire eles attaques chez Ies 
autres. 

Eucore moins pourráit en permettre qu'ils ayent convoi de la marine de sa roa
jesté britannique pour pouvoir faire ces expéditions eu sécurité. 

J'ai l'honneur, etc. = vVellington, Duc ele Victo?·ia. = JYir. le marquis ele Bar-
bacena, etc ., etc., etc. · 

* 
· A escolha que o governo absolutista fizera elo . coronel ele infanteria José An

tonio ele Azevedo Lemos para chefe elas forças expeclicionarias á ilha ela Macle~
ra, talvez. sem accorclo com o novo governador José l\faria Monteiro, parece nãO 
ter agradado a este ultimo, e embora ao principio se malltivesse appa.rente ha.r-
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moni~ entre as duas auctoridades superiores no interesse da ca11sa commum, pouco 
a.epots de hasteacla n'aquella província a bandeir a elo antigo regirnen a clivergen
c~a ~ccentuou-se de modo inconvenientissimo, produzindo serios conflictos, indis
c~plmanclo a tropa e enfraquecendo o prestigio de ambos, se porventura o tinham, 
tao _ necessario em similhante conjunctura, quando o espírito dos povos ainda não 
estava tranquillo. Os subsequentes officios elos dois referidos militares, e varios 
d~c~1mentos que os· acom1Janham, mostram bem o azedume elas suas queixas ao 
llltmstro elos negocias ela marinha e ultramar, que irre-flecticlamente associára 
n\una empr eza ele tal ordem homens ele caracter turbulento e :impetuoso; a quem 
faltavam os dotes inclispensaveis para o exercício de altas funcções, segundo aí
firmam alguns elos proprios correligionarios. 

Offi.cio 

lli .mo e ex.mo sr .- No dia 13 elo corrente chegaram as embarcações com oba
-talhão ele infanteria n .0 13, e hontem desembarcaram tres companhias, :ficando 
a bordo eluas. Não só o commanclante elo batalhão como os o:fficiaes das tres com
P~nh:ias que :ficam, têem mostrado o seu sentimento por me não acompanhar; po
re~, como eu não tive sobre este obj ecto participação alguma e nem mesmo pedi 
mats força elo que aquella que el-rei nosso senhor julgou su:fficiente para submet
ter esta e a ilha T erceira, ao seu legitimo rei, não tenho dado um só passo para 
que me acompanhem, e a este r espeito, quanto se tem feito, tem sido tudo entre 
0 go;vernador e capitão general, com o vice-almirante . 
- E muito de esperar que o capitão general se queixe de mim a sua magestacle; 
porém quando assim sej a eu mostrarei que o bem elo serviço tem gtúaclo a minha 
co~clucta, e qt1e a minha ambição é preencl1er os meus deveres com honra e cli-
gntdade . , 

Pócle v. ex.a dizer livre ele todo o escrupulo a el-rei nosso senhor, que é ela 
maior necessidade para o seu real serviço que José Maria Monteiro sej a quanto 
antes r endido por um homem político e militaJ.·; é mais que inca11az ele ser gover
n~dor, c não ouve senão uma infame roda de indivíduos abomínaveís por seus ví
Cios e maus costumes. Eu, os meus officiaes e soldados, depois ele tantas provas 
de ficleliclacle e aelhesão a el-rei nosso senhor, estaríamos desacreditados se as 
ll1achínações ele sirnílhante roda não fossem conhecidas: chegou o estimulo elo 
l. 

0 
batalhão ele infanteria a ponto tal, que no dia elos annos elo imperador elo 

Bra.zil, elas oito para as nove horas ela noite, saíu as portas elo quartel, a dar, cheios 
de enthusiasmo, vivas por muitas vezes a el-rei n0sso senhor, o senhor D . :Miguel I, 
Para livrar ele tocla a duvida a digna conducta do bata).hão . Eu como não sabia 
0 c:tne era, marchei, correndo mesmo ele sobrecasaca e chapéu, ao quartel; exami
J?.Cl o motivo cl 'aquelle apparente motim; lembrei-lhes a subordinação militar e o 
quanto seria elo desag-rado ele sua magestade qualquer excesso; mandando tirar 
honets, r epeti os vivas a el-rei nosso senhor, o senhor D. Miguel I, por tres vezes, 
e dando-lhes a voz a quarteis lhes não tornei a ouvir uma só palavra. Acredite 
" · ex.• que a subordinação e ordem foi tal no dito apparente motim, que mais me 
pareceu um movimento de parada elo que desordem. 

Por mais que préguei a J osé Maria Monteiro para q}le não augmentasse as patm
lhas no dia e noite ele 11 para 12, nada pude conseguir cl'elle, chegando o seu medo 
a }Janto que its onze horas e meia cl::t. noite ele 12 me mandou pedir um reforço de 
soldados artilheiros '\ para o servi~ü ele quatro peças montadas de calibre 4 que 
tem no palacio, e que muitos julgam ou attribuem que todos estes procedimentos 
tendem a fazer acreditar a necessidade que obrigou a pedir-se ao governo mais 
~ropa, o que foi por mim inteiramente reprovado com provas bem claras, e direi 
sempre que foi um roubo que se fez ao m·ario, porque aqui com trezentos homens 
P~ra a guarnição nada ha que receiar, mesmo porque o espírito elos insulares, por 
mtm bem observado nos meus extensos passeios, é o mais r ealista possível. 

cl 1 Cansaclo com es~as mal entendidas medidas de segmança a assustar pessoa~ creclu.las e 

1 audo azos ao consul mglez escrever-lhe uma carta offerecendo-lhc a fragata para segurança 
c e sna familiu. (Nota elo s1:qnatan:o.) 
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É vci·gonhoso o ·cr edito que se dá ou se finge dar aos pasquins ; es.tà-me pu.
-recenclo isto o t empo elo Renclufe, tem1~os que em todo o r eino se espalhavam os 
taes pap0linhos para se inquietar e manietar a el-rei o senhor D. João VI, que 
Deus haja em gloria . 

O tenente coronel Azeredo foi por m,im mandado a0 quartel elo goyernador 
dizer-lhe quaes eram as rasões que o batalhão teve ele saír áquellas horas a porta 
do quartel a dar os vivas; e consta-me que com a sua fi·anca linguagem lhe fez ver 
que os indivíduos que o cm·cavam eram os motores cl'aquelles excessos dos · sol
dados, o· que foi muito approvado por algmnas auctoridades que estavam presentc~-

Etl mostrarei a v. ex .3 quaes foram os ·meus esforços para sair cl'aqui, depo1s 
ele feitos os arranjos necessarios á segurança ela ilha, para a T erceira, porém nada 
pude obter, porque nada se alcança ele homens meclros<Js em lances arriscados. 

A subordinação e bom estado de disciplina ela expedição não pócle ser melhor, 
e emquanto a euthusiasmo por el-rei nosso senhor, o senhor D . Miguel I, não é 
poss~vel exceder-se. 

Amanhã, pelas seis horas ela manhã, deve embarcar-se a expedição, e julgo que, 
se não saírmos ele tarde, no dia seguinte nos faremos á véla. 

Ficam-me no hospital de dezoito a vinte e quatr o homens, mas levo alguns con
valescentes. 

Deus gtlarcle a v. ex.3 Funchal, 15 ele outubro ele 1828 .- In.mo e ex. mo sr . conde 
ele Barbacena, Francisco.= José Antonio de Azevedo L emosJ coronel commandante 
ela expedição l . · 

Copia junta ao officio supra 

Quartel no Ftmchal, 13 de outubro de 1828.-Ordem ela expedição. - O co~
mandante teve o maior prazer em observar hontem o bom espírito elo batalhâo 
n. 0 1, o que para elle nfio é novo, porque desde que teve a honra ele tomar o corn
manclo elo 1. 0 r egimento, t em sempr e notado que elle conserva a maior aclhe
são a el-r ei nosso senhor e á família real, e uma completa suborclinação aos seus 
superiores, e foi por estas tão dignas qualidades que sua magestade lhe fez a honra 
de confiar cl 'elle, na maior crise em que se tem visto a monarchia portugueza, a 
guarda ele sua augusta pessoa e família r eal e a segurança da capital; este digno 
corpo, r esenticlo talvez pelos infames pasquins a que se tem dado, em logar de 
desprezo, bastante .attenção, julgou dever manifestar os seus sentimentos, e por 
ísso hontem, ás nove horas da noite, ás portas elo quartel rompeu com o maior en
thusiasmo os vivas a e l-rei nosso senhor, o senhor D. Miguel- I; o que sendo pre
seute ao commanclante, marchou immecliatamente ao quartel, faz endo por tres 
vezes r epetir os vivas ao mesmo aug·usto senhor, louvando-lhe o bom espírito ; e 
mandando ao quartel, não ouviu mais nem uma só palavra, o que prova a sua 
subordinação, e espera seja r estrictamente conservada para merecer a confiança e 
approvação ele el-rei nosso senhor. . 

O commanclante sabe que o batalhão provisorio e toda a expedição conserva 
iguaes sentimentos e virtudes ; e ai nela que o batalhão elo 2. 0 regimento se -não 
acha debaixo do seu . coui.mando, julga elo seu dever clizer que os algarvios não 
necessitam dos seus elogios, porque têem em todos os tempos mos.traclo a sua 
fidelidade á real família, e suboxcliriaç~ío aos seus superiores no gran mais elevado .= 
José Antonio de AzP.vedo LepwsJ coronel commanclante ela expedição ás ilhas. 

Officio 

In.mo e ex.1110 sr.-Desde 26 do mez proximo passado tenho julgaclo dever 
pôr v. ex." ao facto da desintelligencia que t em havido entre mim e o coronel 

1 Este officio é todo escripto pela let1;a do coronel L emos, que teve a seguinte resposta elo 
gMuno: _ . 

crlll. "'0 sr. - El-rei nosso senhor manda r esponder ao officio de v. s." de 15 elo mez proxi~no 
pa~saclo, que fica presente em tudo quanto n'elle se r efere sobre a ch egada' do batalhão de 1!1· 
lanteria n.• 13 a essa ilha e elo seu destino; ass·im como da oceorreneia do batalh ão do r egimento 
ele infanteria n.• lna noite ele 12 do dito mez, e das medidas aclO])tadas no governo cl'essa par~c 
elos domínios ele sua magestacle. = 18 de novembro.= Conde de Barbacena.= Para José AntOP 10 

ele Azevedo Lemos.•• 
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comn:anclante ela expeüiçZio e d<LS sem rasõcs elo dito coronel, nlio obstante todas 
as Dllnhas conclescencleucias para o bem elo serviço ele el-rei nosso senhor. 
Ih Agora, portanto, para que v. ex .a não ignore cousa alguma, cumpre-me fazer

e saber o attentaclo com que este official poz cumulo aos seus desvarios . 
Routem, ás oito ela noite, tive parte ele qtw os solclaclos da exp.edição, em ma

gotes, armados de paus, insultavam e espancavam pela cidade as pessoas que en
contravam, não escapando o mesmo commissario da fragata P1·inceza Real, que 
em companhia do filho elo capitão de fragata., Amorim, se recolhiam; e passando 
~ momento me trouxeram alguns cajados tomados pelàs patrulhas a solclados do 

•
0 

de infanteria. 
d N'estas circumstancias julguei ser do meu dever dirigir ao coronel comman
ante o officio que remetto por co1)ia, emqua-nto manclei dar todas as providencias 

necessarias para a manutenção elo socego publico. 
Este offi_cio foi, porém, desgraçadamente entr egue ao coronel em casa elo con

~u.l americano"\ onde se achava j antando com todos os seus officiaes; e o resultado 
01 tomar por uin insulto o r eferido officio . 

d Enfurecido, portanto, en~·a. por estepalac~o, acompanhado elos officiaes, e man
~-me recado que me quena fallar . .M anclm-o entrar para a sala do clocel pelo 

U;)ud~nte ele ordens J.osé Pedro ele Vasconcellos, e me apresentei ele farda, como 
couvmha, para saber a sua pretensão. 

P?rém, v. ex. a lhe custará a acreditar que ·o seu unico fim era insultar-me com 
a 1:Ua10r indignidade ! ! tlem consideração ao meu cargo, e mais que tudo, sem res
pe1~0 á effigie de e l-rei nosso senhor. Este imprudente official soltou toda a sorte 
de rmproperios e bai..'ms vociferações conh·a a minha pessoa, por ter (segundo elle 
a.fflrmára) .offendiclo no meu officio a expedição elo seu commando, no que foi se
cundado pelo seu immediato, o tenente coronel Azereclo, que entrando pela porta 
que cltí entrada ao meu gabinete, se juntou ao seu commanclante- para insultar
me com os termos mais abj ectos. 

Debalde me r evesti ele toda a minha pruclencia para os socegar, mandando 
lU.esmo buscar os paus ele que acima fatiei, para lhes provar que não tinha obrado 
~em conhecimento de cansa. Tudo foi inutil, chegando o seu desvario a empurra
letn-me ao saír ela sala, em que, torno a dizer, estava a effigie do nosso soberano, 
qcle lhe deveria ser respeitavel!!! . 

Eu confesso a v. e:x..a que foi necessario todo o meu sangue frio para não 
llsar ela minha auctoriclade, fazendo-os prender como mereciam . 

J.\tias qual teria siclo o resultado, cercado ele offi.ciaes e proximo de um batalhão 
seu subordinado? 

.V. e.x.a tem bastante discernimento para o avaliar, e eu prefiro em todo o 
caso o bem elo serviço elo nosso augusto soberano. 
r Praza aos céus que v . ex. a seja mais feliz com taes officiaes, a quem nada sa
Isfa.z, e que se levantam da mesa para commetter similhantes clisttu-bios. 

Il Deus guarde a V. ex. a Quartel general no Funchal, aos 16 ele outubro de 1828.
l,mo e ex~mo sr. Henrique da Fonseca ele Sons::t Prego .= José 1J1a?'Ía 11Ian(ei1'0, 

Of:ficio 

(N.0 7) 

lll.mo e ex. mo sr.-Tenho a honra de levar ao conhecimento de v. ex. a que, ha
~~do entretido a mai.or harmonia com o commandante da força militar ela expe-

Çao, o coronel José Antonio ele Azevedo Lemos, até ao dia 27 do mez proximo 
~assado, foi ella desde então alterada pelo motivo que as inclusas copias farão ver 
• v. ex.a 
cl 't Pelo conteúdo nas referidas copias se deixa claramente .conhecer que. a sobre
d 1 ~ alteração não tivera outra causa mais do qtte o ambicioso . ciume de auctori-

a. e ele que o dito coronel S!'J deixou clominar, e que o cegou a ponto de querer 
conservar-me debaixo ela sua clependencia para todas as operações militares do 
do ~ ~ consul americano no Funchal era o negociante J ohn Howard M:arcl1, cidadão elos Esta· 

8 mdos da Am rica. . 
2!i 



386 

g-overno d'esta capitania, que el-r ei nosso senhor, por effeito de sua real grandez~, 
fôra servido confiar-me e ele que me mostraria indigno se não zelasse as attrl
buições que lhe sfio inherentes . Acresce que, sendo uma tal pretensão indecorosa 
ao logar que occupo, opposta á disposição dos §§ 12. 0· e 16.0 elo capitulo XVIII ~o 
regulamento ele infanteria, e contraria ás instrucções que o mesmo coronel haVle.. 
recebido, era do meu rigoroso dever r esistir, como fiz, a que ella prog-redisse. 

Hogo portanto a v. ex. a que, fazendo presente a sua mag-estade o neg-ocio em 
questão, se sirva ele commtmicar-me a soberana decisão do mesmo augusto senhor, 
para em casos identicos s·eguir, como devo, sua real vontade. 

Deus guarde a v . ex. a m~útos annos. Funchal, 17 ele outubro de 1828.- lll .mo 
e ex.mo sr. J osé Antonio de Oliveira L eite de Barros .= J osé J.I!Im"l:a J.VIontei?·o) go· 
vernaclor e capitão gen eral ela Macleira. 

Documentos acima a lludidos 

N. 0 1 

rn .mo e ex. mo sr .- Em consequencia de algumas representações que tenho tido 
dos commandantes Jo s corpos da expedição do meu commando, rogo a v. ex. a que, 
quando houver de precisar qualquer força da expedição para alguma clihgencia do 
serviço de el-rei nosso senhor, tenha a bondade de se dirigir a mim, ou em caso 
urgente ao major ele brigada da ex1)eclição, a fim ele ll1e ser fornecida, na certeza 
de que eu satisfarei em tudo a v . ex. a para bem do serviço de sua magestade el
rei nosso senhor. 

Deus guarde a v. ex. a Quartel elo Funchal, 27 de setembro ele 1828. -Ill.rno 
e ex . mo sr. governador eapitão general.=José A ntonio ele Azevedo L emos) coronel 
commandante el a expedição . 

N.• 2 

ntmo sr.-A bem do real serviço se faz necessario que v . . s .a, com a brevi
dade possível, me deixe saber qual é a força que em consequencia elas suas instruc
ções eleve deixar n'esta ilha á minha disposição. 

Deus guarde a v . s .a Quartel general no Ftmchal, 27 de setembro de 1828.
Ill. mo sr. José Antonio ele A zeveclo Lemos, coronel commandante da expedição.= 
José Ma1·ia JJ!fontei?·o) governador e capitão general. · · 

N.• 3 

Ill.mo e ex .mo sr.-Em resposta ao officio que v. ex.a hontem me dirigiu, te
nho a honra ele remetter a v. ex. a a copia elo paragrapho elas instrucções que Jll6 
foram dadas pelo cl~efe do estado maior general, que diz respeito á força que dev-o 
cleL'<ar de guarnição n'esta ilha. 

Deus guarde a v . ex.a Quartel no Funchal, 28 ele setembro de 1828.- Ill.mo 
e ex. mo sr. José Maria Monteiro . = José Antonio de Azevedo Lemos~ coronel 
comma.nclante ela expedição . 

Oopia a que se refere o officio supra 

«Depois que v. s.3 tiver effectuado o setl desembarque na ilha ela Madeira, .e 
restabelecido as auctorielades legitimas, eleve deixar ali o batalhão ele infantena 
n.0 2, e um destacamento ele artilheria, ele quarenta praças, com os respectivos of
ficiaes e officiaes inferior es, para fazer a guarnição, e emba.rca,r v. s. a com o resto 
da tropa patra a ilha Terceira, a fim de restihúr ali o socego . » 

Está conforme o original.= Gados D amasceno Rosado, ajudante de campo. 

N.• 4 

Ill.mo sr.-Em resposta ao offi?io de v . s.a, ~latado de honteui, cumpre-me_di
zer-lhe que para bem do r eal serviÇO se faz mlllto necessarío que v. s .a passe IIU
mediatamente as suas ordens, para que a força que sua magestacle determinou fi
casse n' esta ilha para fazer -a sua guarnição, se considere desde j á desligada da 
expedição que v . s. a commancla e debaixo das minhas immediatas ordens . 

Deus guarde a v. s .a Palacio do governo, 29 ele setembro de 1828. =José 
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11:ra1·ia JJ!Iontei1·o~ governador e capitão general ela l\hdeira- Ill. mo sr. j osb Auto
UlO de Azevedo Lemos, coronel commandante ela expedição. 

N. 0 5 

. lU.rno e ex. "'0 sr.-Não posso conceber como v. ex.a avança a, p1'oposição de 
dizer no seu officio ele hontem « qúe para bem do real serviço se faz muito ne
cessario que eu passe immediatan;wnte as minhas ordens pam que a força que 
sna ~agestacle determinou que ficas se n'esta ilha para fazer a sua guarnição, se 
cons~dere desde j á deslig·acla da expedição que commanclo, e debaixo das suas im
medtatas ordens>> . V. ex . a sabe por factos bem evidentes, que toda a expedição tem 
e~tado promptissima a concorrer para o bem do r eal servi1o, sem que tenha ha
Vtcl? a mais pequena omissão, e eu não considero que a sobredita força vá prestar 
~atores serviços a el-rei nosso senhor debaixo das 1mmediatas ordens de v. ex.a 

0 que elas minhas, mesmo porque, se assim fosse, a expedição poderia ter vindo 
commandada ele Lisboa para aqui por v. ex.a, e eu seguiria depois com o resto 
pal·a a T erceira, tit•anclo•me d' esta ma neira o incommodo de lhe officiar no dia 24 
P.ara que viesse P?ol'a terra, porque tinha debellado o inimigo e dado as providen
ltas necessarias para se evitarem as desordens e saque, tendo occupaclo as forta-
ezas e guardas, etc; mas emfim pócle existir algum a r cano, que não posso profun

dar. Porém direi, sem faltar á decencia, que depois dos serviços que a expedição 
fe~ a el-rei nosso senhor nos dias 22 e 23 de agosto, todos os mais devem s.er in
finttamente pequenos, quando se queiram comparar. V. ex." podia ter debaixo elas 
8~.as ordens a força sobredita desde que chegitmos, mas v . ex." quando eu lhe fallei 
111Sso, disse-me que, emquanto aqui estivesse, era melhor que elles o não soubes
sem, o que me pareceu muito bem, ainda que r igorosamente eu não devia desli
â~r aquella força, sem d'aqui saír, !porque «deixar na ilha da :Madeira», como 

tzem as instrucções, entende-se quando eu me ausentar, e este momento infeliz
rnente ainda ní:io chegou. Mas, depondo todas as questões e o r esentimento que 
~enho, diz « determin?, .ordeno, determina s. ex .. a' 01·clena s. ex. a» a ttm comman-

ante de uma exped1ção, em que não tem o mats pequeno commando, porque sou 
en .~u e respondo por ella ao g-overno ele el -r ei nosso senhor, cl"0as phrases tenho 
sofl'nclo unicamente para conservar a boa intellig.encia e harmonia, por conhecer 
quanto perde o serviço ele el-rei nosso senhor quando as auctoridacles as não con· 
~ervam, principalmente em crises taes ; te1'minarei clizen~o qu_e clescl.e hoje ficam 

ad?-s as competentes ordens, para qne a força em questao seJa cl esl1gacla da ex
pecltçã.o que eleve seguir para a Tel'Ceil•a, acrescentando que não só aqui como 
e~ toda a parte poderá observai' qn e a minha ambição é prestar com todas as 
I:Utnhas forças,. e sem impostura, os serviços que possa a el-rei nosso senhor, como 
tenho praticado, e qtle por essa mesma rasão annuo a que sejam trocados os sol
dados de artilheria, que aqui estavam clestaeados, por aquelles ela expedição que 
" 0hmtariamente se ofthecerém para ficarem, porque me é penoso obrigar a ficar 
praça alguma, alem elas· que o governo me ordenou, sem que seja por sua vontade. 

D eus guarde a v . ex.a Quartel no Funchal, 30 ele setembro de 1828.- Ill. mo 

e Cl{ .•no SI'. José Maria :Monteiro. =Jú.~é Antonio de Azevedo Lemos~ coronel com
ruanclante da expedição. 

N.• G 

. I .ll. 010 si'.-Tenho presente o officio que v. s. a me dirigiu na data de 30 elo 
Pf 0:X:UJJ.o passado, e supposto que sobre · o seu objecto eu poclesse fazer a v. s.a 
a ~mas reflexões, não só sobre a duvida em que v . s.:t labora de não querer re
c~ ecer as attribuições ele que estou revestido por sua magestade el-rei nosso se-
1110r como governador e capitão general, bem como pela falta que (bem a meu 
r~z;r) tenh? observado do que expressan;tenté se. acha prescripto nos §§ 12. o e 
d · do cap1tulo XVIII do regulamento de mfantena, cointudo, para cortar o aze-
lllJle que ordinariamente suscitam as repetições de respostas, limito-me tão só

lllente a dizer-lhe que me vejo obrigado a levar á presença ele. el-rei nosso senhor 
0 

procedimento que n 'esta parte tenho observado em v . s.a, para o mesmo augusto 
senhor ficar d'isso inteirado e resolver o que tiver por mais justo. 

Deus guarde a v. s ." Palacio elo governo, em 2 de outubro ele 1828: -lll.mo 
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sr. José Antonio ele Azevedo Lemos, coronel commandante ela expedição. = José 
Jlll.ct?'Ía il!fontei?·o, governador e capitão general. 

N.0 7 

ill. 1110 e ex. 1110 sr.-Tencionava nfio responder ao o:fficio ele v. ex." datado de 
2 de corrente, por não prolongar a corresponclencia sobre os o~jectos ele que ti·ata 
o meu o:fficio .de 30. do passaÇI.o; porém, r efl.ectinclo sobre as falsas idéas de que 
v . ex." se acha possuído, quero dar-lhe ainda mais alguns esclarecimentos . 

Como póde v. ex ." dizer que eu não reconheço as attribuições ele governador 
c capitão general ele que está revestido, quando tem tido toda a cooperação e au
xílios que tem exigido da força elo meu commando, ainda mesmo depreciando-a 
v. ex." com a illegaliclacle ele <tcletermino, orcl~noJ?, etc., como já lhe fiz sciente no 
meu citado officio ~ V. ex." tem reputado a minha generosidade e elelicadeza, que 
não se tem dirigido senão a bem elo real serviço, e a boa harmonia que devemos 
em toclo o caso conservar como 1.1ma Testricta obrigação, p01·que v. ex." tem tanto 
com a expedição, como etl com o seu governo. 

Os §§ 12.0 e 16.0 elo XVIII capitulo elo regulamento de infanteria,, ainda mesmo 
que a força do meu coruruanclo fosse cl' esta guarniçfio, mmea rue fariam carga; 
sobre o que elles tratam não houve nada de falta, e quando seja necessario eu o 
mostrarei . V. ex." hom·a-me m1úto querendo ter a bondade ele levar á }Jresença 
de el-rei nosso senhor tudo quanto tenho feito ; os meus o:fficios e procedimentos 
irão mostrar ao mesmo senhor, que eu conservo com digniclaele e honra o meu 1~ 
gar, e no emtanto conte como até agora com os auxílios e cooperação da expedt
ção, que nunca lhe serão denegados. 

Deus guarde a v. ex." Funchal, 7 ele outubro ele 1828.-Ill.1110 e ex.1110 sr. José 
Maria Monteiro. = José Antonio de Azevedo LemoR.> coronel commandante ela expe· 
dição. · 

Oflicio 

(N.0 8) 

I~ . mo e ex.1110 sr. - Tenho a honra de levar ao conhecimento de v. ex.11 que, re
cebendo, na noite elo dia 15 elo corrente, diversas e frequentes partes das desor
dens que andavam commettendo os soldados elo batalhão elo 1·egimento n. 0 1 ele 
infanteria, e do ele caçadores n. 0 11 1 ataeando armados ele grandes paus, indistin· 
cta.mente, todas as pessoas que encontravam, entre as providencias q1.1e irome
diatamente dei para fazer cessar uma tal desordem, cujas ftmestas consequencias, 
sempre temíveis em qualquer occasião, o vinham a ser muito mais na crise actual, 
pelas circumstancias particulares d'esta ilha, dirigi ao cqronel commandante da for
.ç,a militar, J osé Antonio de Azevedo Lemos, o officio da copia n.'J 1. 

Esperava .eu que aquelle meu officio sortisse o bom effeito, que tinha por obje
cto, mas contra a minha expectação procluzin o mais estranho acontecimento, e 
tão estranho que creio não sení facil apontar outro igual; porquanto, anmmcian: 
ao-se-me poucô depois ele ter expecliclo o referido o:fficio, que o dito coruruandan~e 
me procurava, e recebendo-o na sala do docel, onde ·ao mesmo tempo se introduznt 
por uma porta do interior elo palacio, que dá serventia a um quarto onde escrevo, 
sem primeiro annunciar se, o segundo com mandante José ele Azereclo Pinto, ell~, 
sem attenção alguma ao res1)eito devido a um logar, em que existia a real e:ffig1.e 
de el-rei nesso senhor, sem a menor contemplação ao alto cargo que occupo, e ani
mado d0 mais violento furor, não só me atacou com palavras insultantes, mas che
gou ao exeesso de aeommetter-me, lançanclo~me a mão aos peitos, de que, sendo 
reprimido1 se retirou continuando em Stla saída a vociferar contra mim as mais in
decentes expressões, como tudo constará a v. ex." pela inquil:ição judicial, a que 
immediatamente mandei pl'ocec1er, e qua debaixo elo n. 0 2 tenho a honra de re
metter inclusa a v . ex.a 

O que deixo referido, por sua natureza, pelas circumstancias de que é reves
tido, e pelas conseque-ncias que podia ter, me dispensa de sobre elle fazer as ob~er· 
vações que não podem escapar á profunda sabedoria de v. ex.", e portanto limtto· 
m.e a pedir a v. ex. a queira fazer tudo presente a sua. magestade, para que o mes· 
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mo aU:gusto senhor tome em sua real consideração um tão novo como clesagrácla
Yel acontecimento. 

Deus guarde a v. ex.a muitos annos. Funchal, 18 ele outubro ele 1828. -Ill.mo 
e ex.mo sr. José Antonio ele Oliveira L eite ele Barros. =José Ma1·ia Manteiro, go
Yernaclor e capitão general. 

Copias a que se 1•et"ere o o.fficio S~?Pl.~a 

. N. 0 i . 

Ill.mo sr.-Constando-me que os soldados ela expedição elo seu éommanclo an
d.am actLtalmente em grupos pelas ruas d' esta cidade, espancando os habitantes pa
CI:Ücos, e até mesmo não poupando aos officiaes da esquadra real, tenho a dizer a 
v. s.a que é necessario cohibli· quanto antes este procedimento, de todos os modos 
que estiverem ao seu alcance, para o bem do serviço de el-rei nosso senhor, :fican
do na intelligencia de que eu pass(') já a dar as mais, terminantes ordens para se 
rem presos os que perpetrarem qualquer desordem. 

Deus guarJe a v. s.a Quartel general no Funchal, 15 ele outubro ele 1828.= 
José Maria Montei1·o. =In. mo sr. José Antonio de Azevedo Lemos. 

N .• 2 

Autuação 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1828, em 16 de outu
bro, n'esta cidade elo Funchal .da ilha da lVIadeira, autuei a portaria e inquirição 
adiante; e para que constasse :fiz o presente . • 

Eu, Servulo Drummonel ele Menezes, escrivão do juizo geral de fóra, o escrevi 
e assignei.=Sm·vulo Dmm.mond de ·JJ1enezes . 

. . No dia de ámanhã, 16 elo corrente, queira v. m.cii proceder a uma inquirição jn
d1c1al sobre os insultos praticados hoje á noite no palacio ela minha residencia e na 
dala elo clocel, em frente · ela effigie de sua magestade, pelo coronel commandante 
a expedição, José Antonio de Azevedo Lemos, e o tenente 'Coronel ele caçadores 

Jo~é ele Azereclo :Pinto, para com a minha pessoa, os quaes não só faltaram ao res
llC!to e subordinação devida á mesma real effigie, como a mim na qualidade ele go
Yernador e capitão general d'este estado, acrescendo mais empregarem as mãos 
?0ntra o meu peito em fórmE_t de ataque, passando o segundo commandante pela 
lhmpruclencia de entrar, para este fim, pelo interior do meu palacio, o que tudo me- . 

or clirão as testemunhas qtw presenciaram, as quaes por minha ordem se lhe 
ap1:esentarão na casa ela sua resiclencia, acrescendo .a isto virem os mesmos pri
lUeiro e seglmdo commanclantes acompanhados de officiaes de n. 0 1 e caçadores, 
os quaes :ficaram á primeira porta da entrada do palacio, 0 que indica ser uma 
Prevenção anteeipada. 

Quartel genei·wl no Funchal, 15 de outubro ele 1828. José JI!Iw·ia JI!Ionteiro, 
g'OYernador e capitão general. - Sr. juiz de fóra ela cldade do_ Funchal. 

A . campra-se e se proceda na inquirição, para ser tudo remettido ao ex.mo go~ 
vernador cl'este estado. Funcl1al, 16 de outubro de 1828.=Espemnça F1·eire. 

Assentada. 

Em 16 ele outubro de 1828, n'esta cidade do Flmchal ela ilha da lYiacleira, em 
a. casa da resiclencia do dr. jlúz de fóra Manuel Cyrillo ela Esperança Freire, aonde 
eu e~crivão . elo seu cargo vim, por elle ministro foram inquiridas as testemunhas 
lilegumtes, e para que constasse fiz o presente. Eu, Servul0 Drummoncl ele Menezes, 
0 ~cre~. · 
. . Antonio Salema ele Sousa e Abreu, capitão do regimento ele infanteria 13, ora 
les1d~nte n'esta cicl:;_tcle, de idade de quarenta e quatro annos, testemunha que jur~u 
~os Santos Evangelhos, do que dou fé.~ Perguntado pelo conteúdo na portana 
1 ~tro do ex.mo governador e capitão general cl'este estado, disse que~ estando de 
dia á guarniçfio, encontrou pelas ruas immensos solclados de infantena 1 e 11 ele 
caçadores, armados ele paus, seriam sete horas ela noite, cleclaraela na mesma por-
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taría1 e ohegao.clo ;.t guarcht principal fez saír uma patnüha1 a qual acompanhou, 
e fez tirm· os paus que os ditos soldados traziam, ma.ndanclo-os recolher ao quar
tel; e cheganclo novamente á gual'da principal ahi lhe contára o official da mesma 
guarda que no pala cio do· governo tinham entrado o ptimeÍJ:o e segundo comroan
dantes da fol'ça armada, acoropanhaclos ele alguns officiaes dos sobr~ditos regiro?n· 
tos, 1 ele infante1·ia e 11 de caçadores; e mais não disse, nem do costume . L1do 
o seu depoimento o ratificou e assignou com o ministro. Eu, o dito escl'ivão1 o es
crevi.= Antonio Salerna de Sousa e Ab?·eu, cap itão do 13= E sperança F1·eú·e . 

J osé Joaquim Rosado, solteiro, filho de outro, alferes elo r egimento 13 de in
fanteria, ora 1·esiclcnte n'esta cidade, ele idade ele vinte e quatro annos, testemunha 
que jurou aos Santos Evangelhos, ele que dou fé.- P erguntado pelo conteúdo ~a 
portaria r etro, disse que, achando-se no dia 15 do corrente de guarda no palac10 
elo govei'no., das sete para as oito horas ela noite, viu entrar no mesmo palacio o 
coronel L emos e o tenente coronel Azereclo, acompanhados d e alg·uns officiaes de 
1 de infanteria e 11 de caçadores, e depois de alguma demOTa tornarem a saír; 
e mais n ão disse , n em do costume. Lido o seu depoimento, o r atificou e assignou 
com o ministro . Eu, o dito escl'ivão, o escrevi.= José Joaquirn Rosado; alfer es de 
infanteria n. 0 13 = Espe?·an ça F?·ei?·e. 

Francisco José Ribeiro, solteiro, filho ele Verissimo José Ribe iro, natural de 
Faro, sargento ele artilheria 2, ora r esidente n'csta ciclade, ele idade de vinte e 
nove annos, testemunha que jurou aos Santos Evangelhos, de que dou fé.- Pe~·
guntado pelo conteúdo na portaria r etro, disse que, indo hontem á noite ao palaCIO 
do goy~rno, a fim de r eceber o detalhe da sua companhia, fôra mandado pelo 
>tj udante dl'\ ordens Francisco ele Paula :rvronteiro levar um offi.cio elo ex . mo capitão 
gener~l pa~·a o commandante ela força armada, com a recommendação de o ir pro
ctn·ar onde estivesse, e saínclo elle t estemunha; por não encontrar o dito comman
dante em sua casa, se dh·igiu a casa ele March, consul da America ingleza n'esta 
ilha, onde estava o dito commandante á mesa com mais officiaes·, e entregando 
elle testemunha o officio a um Cl'eaclo, este lhe trouxe o fecho em signal ele en· 
trega, o qual elle t estemunha apreséntou no palacio; e sendo novamente chamado 
ao m esmo palacio, foi então que soube da bôca do sargento Ignacio So~res, que o 
dito commanclante e mais officiaes ali tinham estado1 e que o prime:iro se ha~a 
excedido com o ex. mo general, a ponto de lhe tocar com as mãos no p~ito; e roaJS 
não disse, nem do costume. Lido o seu depoimento, o ratificou e ~ssignou com o 
IDlnistro. Eu, o dito escrivão, o escr evi.= F?·ancisco José Ribei?'O; segund·o sargento 
de artillwria n. 0 2 . = Esper·ança F rei?·e. 

José P edro ele Vasconcellos, casado, major, ajudante de ordens elo governo 
cl'este estado, morador n 'esta cidade, ele idade de cincoenta annos, t estemunha 
que jmou aos Sa:p,tos Evangelhos, ele .que dou fé.- P erguntado pelo conteúdo ?a 
portaria 1•et:ro, disse que, achando-se elle testemunha hontem ~í noite, seriam ottO 
horas, pouco mais ou menos, no palacio do governo, entrou 0 commandante da ex
pedição, José Antonio de Azevedo L emos, e o segundo c0mmanclante Azeredo, 
cow mais alguns offi.ciaes, e fazendo elle testemunha entrar o dito commandante 
na sp,lft do docel, chegou pouco depois o ex.mo general d 'este estado, e com elle 
principiou o dito commandante a travar rasões, em voz alta · e· desmanchada, a 
ponto de dirigir as mãos ao peito d'elle general, o que elle t estemunha por duas 
y.ezes pôde conter, por segurar no braço do mesmo commandante, o_ qual, entr~ 
outras palavra.s ~ acções ele falta de sub ordinação, e respeito devido ao logar e a 
pessoa, quando saíu disse para o mesmo general uAl·i·e, diabo! 11 e «V á-se com ?s 
diabos!>> E mais disse elle test emunha que quasi no principio d 'esta desordem v1t1 

entrar na mesma sala, por uma porta do interior elo palacio, o segundo commandante 
Azereclo, o qual tambem tomou parte nos insultos feitos ao ex.1110 gen eral, dizendo 
ultimamente para este «que a sua farda não estava suja e não tinha rabo)), ac.omp~
nhando estas palavras com a acção ele abanar a aba da m esma farda. E mais VIll 

cllc testemunha que todo: os offi ciacs que acompanharam o primeiro c segundo 
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commándantes1 e que tinham ficado ~í porta da primeir?- sala, logo · que os ditos 
commandautes saíram11 os seguiram imrnediatamente; e mais não disse, nem do 
cost~1me . Lido 0 seu depoimento1 o ratificou e assignou com o. ministro. Eu, o dito 
escnvão, o escrevi.=José Ped1·o de Vasconcellos=Esperança F1·eú·e. 

. _Domingos Luiz Pereira, casado, alferes elo reg-imento de infanteria n .0 2, l'lra 
tes1clente n'esta cidade, ele idade Lle ciucoenta e um annos, testemunha que jurou 
}?s Santos Evang-elhos, de que dou fé.- Perguntado pelo conteúdo na portaria retro, 
Cisse que se reportava á parte que havia dado ao ex. mo capitão general d'este es
t:do; e mais não disse, nem do costume, e assignou com o ministro.- Eu, o dito escri· 

-va_o, o escrevi. =Domingos Lzdz Pm·ei1'a, alferes de infanteria 2= Esperança F1·eire. 

f· JVIa~uel Joaquim Spinola, casado, carpinteiro, morador ao caminho elo Meio·, 
.
1 egnez1a de Santa Maria 1\faior, ele idade ele vinte e tres annos, testemunha que 

illr?u aos Santos Evangelhos, ele que dou fé .- -Perguntado pelo conteúdo na por
b'lrl'Ia retro, disse' que, inclo elle testemunha hontem ~t noite ao palacio elo governo 
n
1
scar um officio para o commandante elo forte ele S. Thiago, juntamente com um 

80 dado do n. 0 13, que ainda não sabia onde era o quartel general, e ficando na 
sala ele espera, pela porta que commtmica para a sala elo clocel, viu elle testemu
nha o ex. mo general muito enfadado, dizendo para o primeiro e segundo comman
dantes ela força armada que se retirassem e não o insultassem, em rasão elos ditos 
c
1
ommanclantes estarem fallanclo em voz alta e desconcertada; e pouco depois viu 

e. ~e testemunha saír os di tos commandantes e o primeiro d' estes i·omper, na occa
~lao em que passavá perto d'elle testemunha, na invectiva contra o general: ccÜra 
~11~ besta esta!» E mais não disse, nem do costume. Lido o seu depoimento, o 
la~lficon e assignou com o ministro. Eu, o clito escrivão, o escrevi.=ll1amwl Joa
~lttm Spinola = Espemnça F1·ei1·e . 

d Ma_nuel Ricardo de Oliveira, solteiro, filho ele José Ricm·clo de Oliveira, furriel 
0 regimento 13 de infanteria, ora residente n' esta cidade, ele idade ele vinte an

nos, testemunha que jurou aos· Santos Evangelhos, de que . dou fé . - Perguntado 
peio . ?onteúdo na portaria retro, disse que sabe que, estando h ontem na guarda elo 
~~ ac10, seTiam perto ele oito horas da noite, foi ali um soldado do n .0 1, armado, 

IZer, por parte elo ajudante elo dito regimento, que as patrulhas não entendessem 
com os soldados e os deixassem andar armados; e mais não disse, nem do costu-
1~~ - .,Lido o seu depoimento, o ratificou· e assignou com o ministro. Eu, o dito es
ClJvao, o escrevi. =lJ1amtel 71ic&do de Oliveim=Esperança. Freire . 

. · José da Fonseca, solteiro, filho ele outro, soldado elo regimento 13 de infan.te
~la, ora residente n'esta eiclacle, ele idade ele vinte e dois annos, testemunha que 
Jllr?u aos Santos Evangelhos 1 ele que dou fé .- Perg·untado pelo conteúdo na por
tana retro, disse que, achando-se hontém á noite de sentinella ao Passeio, das oito 
Para as nove horas, ·vira passar para o palacio elo governo o coronel Lemos, com
!llan~lante da expedição, e logo depois atraz d' elle varios officiaes elo regimento 11 

que 1gualmente entraram para o palacio; e mais não disse, nem do costume. Lido 
0 

seu clel}Oimento, o ratificou e assig·noÍ1 com o ministro. Eu, o dito escrivão, o es-
Cre · · 

VJ.= De + José- da Fonseca _ Espe-rança F1·ei1·e . 

:t A~tonio Luiz, solteiro, ±ill10 de Eleziario Luiz, soldado elo regimento 13 de in
anterla, ora residente n'esta cidade, de idade ele trinta e cinco annos, testemunha qu. . . 
po1~ J:~rou aos .Sa:ntos Evangelhos, de que dou _fé .-Pergl~ntado pelo co~teúdo na 
v _tana retro, d1sse que, estando hontem á n01te ele sentmella no palacw do go
c eino, á porta que se dirige ela escaela_para a sala de espera, viu entrar o coronel 

1
,
0lllillanclante ela expedição, e com elle alguns officiaes ele infanteria 1 e caçado

t 
68 11 i e entrando o mesmo coronel para uma sala do interior, ouviu então elle 
es~emunha grande bulha ele vozes· e mais não disse. Lido o seu depoimento, o 
~ti_ficou e assignou com o ministro. Eu, o dito escrivão, o escrevi.= De + Antonio 

161
Z = Espe1'ança P1·ei1·e. · 
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Manuel de Abreu, solteiro, filho de Miguel de Abreu, soldado do regimento 
13 ele infunteria, ora residente n'esta cidade, ele ·idade ele trinta · e oito annos, tes· 
temunha que jmou aos Santos Evangelhos, ele que dou fé. - Perguntado pelo con
teúdo na portru:ia retro, disse que, achando-se hontem ele sentinella, elas sete ás no-v.e 
ela noite, ás armas na guarda elo palacio, viu entrar varios officiaes ele 1, e ao sal
rem disseram diante cl'elle testemunha, q ne fossem boas testemunhas em coD1.0 

elles não vinham armados; e mais não disse, nem elo costume . Lido o seu clepol
mento, o ratificou e assignou com o minist1•o . Eu, o dito esm·ivão, o escrevi.= Ma
nuel de Ab1·eH=Espe1·ança F1·eire. 

Manuel Alves, solteiro, filho ele José Alves, soldado elo regimento 13 ele in
fanteria, ora residente n'esta cidade, ele idade ele trinta e dois annos, testemunha 
que jurou aos Santos Evangelhos, ele que dou fé. - Perguntaclo }Jelo conteúdo na 
portaria retro, disse que, estando hontem ~'L noite Je sentinella á porta que vae da 
sala de. espera para as interiores elo palacio elo governo, viu entrar o coronel coro
mandante Lemos e atraz cl'elle o segundo commanc1ante, e depois ele ent.rarcDl 
para a sala onele se achava o e:)r.ma general, então ouviu elle testemunha muitas 
vozes altas e desconce~·taclas, c apparecer o mesmo general a uma elas :portas eJJl 
acção ele os clespeeli:r, ao que replicavam dando demonstrações ele não quexereJJl 
obedecer; em cujo acto ouviu. elle testemunha dizer o ex.m" general que havia_ de 
dar parte, e elles responderem que desse quantas quizcsse; e mais não disse. L1do 
o seu depoimento, o ratificou e .assignou com o ministro . Eu, o dito escriv~io, o es
crevi .= De + JJ1.anuel Alves = Espe1·ança F1·ei?·e. 

Ignacio Soares de Oliveira, casado, sargento ela escl'Ípturação ás ordens elo ex.m 
o 

gove1·naclor e capitão general, morador n'esta cidade, de idade de. quarenta annos' 
testemunha que jurou aos Santos Evangelhos, Je que dou fé.- Perguntado pelO 
conteúdo na portaria retro, disse que na noite ele 15 elo conent<:1, tendo s. ex. a ó 
governador el'este estado mandado officiar ao commandante da expedição para que 
houvesse de passar as suas ordens, a fim de que os soldados do n . 0 1 n?Lo andas· 
sem em grupos, fa~endo distlu·bios pela cidade, como constava ao mesmo ex.mo 
governador por div~rsas participações que se lhe :fizeram, o dito commandante se 
achava jantando em casa ele March, consul americano, na occasião ele receber o 
officio; tomou-o por um ataque formal que lhe fazia s. ex. a e á expecliçfio que 
commandava: depois foi o mesmo commandante ao palacio elo governo, como que
rendo tomar uma satisfação do supposto ataque, pois que, manclanclo aviso a s. eX·

3 

ele que lhe queria fallar, e tendo immecliatame11te entrado na sala do clocel, ali se 
portou com grande desacato c formal ·aesobediencia perante a efEgie ele sua rn;· 
gestade e a mesma pessoa ele s. ex.", e sem respeito algum, levantando a voz tao 
alto ou mais que s. ex. a, e batendo com o pé no chão, pronunciou alpms impro
perios e até mesmo usando ela palavra «diabo» repetidas vezes, chegando ao e:s:
cesso ele levar a mãQ contra o peito ele s. ex.a, em cuja occasião entrou o tenente 
coronel Azeredo pel~:t porta interior para a mesllla sala, ficando toda a officialiclacle, 
tanto ele 1 como ele caçadores, ao entrar ela primeira porta, o que tudo çlle teste
munha sabe pelo haver presenciado; e mais não disse, nem do costume. Lido o _seu 
depoimento, o :ratificou e assignou com o PJir:.istro. En, o dito escrivão, o escrev1.= 
I_qnacio Soares de Olívei?·a, primeiro sargento ás ordens ele s. ex .a=Espe1·an9ct 
F1·ei?·e. 

José Camillo Dellanave, solteiro, filho ele José Dellanave, consul ele Napoles, 
e. professor regio ele iuglez e francez n'esta ilha e morador n'esta cidade, ele idade 
ele trinta e sete an:p.os, testemunha que jurou aos Sautos Evangelhos, ele que doU 
fé. -Perguntado pelo conteúdo na portaria retro, disse que na noite ele lf> elo 
corrente, pelas sete hor~:ts, pouco mais ou menos, achando-se elle testemunha P 0 

palacio elo governo, se viu obTigaclo a demorar-se em consequencia da noticia qu_e 
ali teve de anelarem os soldados elo n. 0 1 e caçadores clispersos pelas ruas da cl
dado, acommettenclo os paizanos com paus, o que havia claclo causa ao officio qn~ 
o cx.ma g·overnaclor cl'estc estado dirigiu ao commanclante da expediçfto, o qna 
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) 011CO ~lep ois entrou precipitadamente no mesmo palacio, cleixancló grande numero 
c r offic_mes á porta da primeira ·sala, onde elle testemunha então se achava, e de 
a 1 ouvm grande alterca9ao entre o dito commandante, o tenente coronel Azeredo 
e 0 ex.mo g·overnador, dmante a qual percebeu elle testemunha distinctamente a 
v?z. elo dito commandante em tom ameaçador, e saindo pouco 'depois disse ~1. offi-
Clahd~cle que 1pandasse r ecolher a tropa aos quarteis; podendo talvez com mais 
s~a~hdão expor o que se passou entre s. ex . a e aquelles dois officiaes, o capitão 

llllao Joaquim Spinola de Freitas, po1· se achar mais proximo á sala do docel, 
~nele . teve logar a9.uella alter?ação; e mais ~ã? cliss<:;, nem cl? costur~ e:., Lido o seu 
~po1mento, o rattficou e ass1gnou com o m1rustro. Eu, o dlto escnvao, o escre 

VL = José Camillo Dellcmave=Espe?·ança F1·eú·e. 

S S.i~ão Joaquim Spinola ele Freitas, solteiro, capitão governador do forte de 
· F!hppe, e advogado n'esta cidade, onde é morador, de idade ele quarenta e nove 

anuos, testemunha que jurou aos Santos Evangelhos, ele que dou fé.- Perguntado 
pelo conteúdo na portaria r etro , disse que sabe, por se achar no palacio elo go
verno em a noite declarada na mesma portaria e ver entrar o coronel Lemos, 
commanclante da expedição, na sala do clocel; onde se achava a effigie ele sua ma
~:stac1e, Ct~a porta lhe foi mandada abrir por ordem elo ex.mo governador e capi-
ao·g.e?eral e pelo ajudante ele ordens, o major José Pedro de Vasconcellos, com 

a. CJv1hdade costumada, comparecendo o mesmo ex.1110 general .logo que teve noti
~ta da chegada cl 'aquelle coronel, e immediatamente se dirigira á mesma sala o 
~uente coronel de caçadores José ele Azereelo Pinto, entrando pelo interior elo pala

Cto sem partici1)ar, como é elo estylo no mesmo palacio; depois ouviu elle teste
ll!unha grande vozeria, mas não percebeu o que se tratou por estar distante ela 
~nesma sala em um gabinete interior; sendo certo que aqnelle motim causou· bas
lhnte desgosto e admiração ás pessoas que o ouviram, pela novidade de um sin:ti c 

l ante procedimento. Tambem lhe consta que a o:fficialidade se achava na entrada 
c 0 palacio, tendo acompanhado os seus commandantes; e mais não cli.sse, nem do 
cost~une. Lido o seu depoimento, o ratificou e assiguou com o ministro. Eu, o dito· 
escnvão, o escrevi. = Simão Joaqtâm Spinola de F1·eitas = Espe1·ança F1·ei?·e. 

Conclusão 

Ultimada esta inqui'rição a fiz conclusa ao dito ministro. Eu, o dito escrivão, 
0 escrevi. 

Concluicla em 17 de outubro ele 1828. 
l Remettaiu-se na fónna do meu despacho antecedente. Funchal, 17 de outubro 
u e 1828. = Espe1·ança F'Teir·e . 

Entrega 

Em o mesmo dia, mez e anno supra recebi elo ministro estes autos. Eu, o dito 
escr·1'vru · t 9.0 1 o escrev1 . 

Officio 

(N. 0 9) 

1. ~U.mo e. ex.1110 sr.-Tenho a honra de levar ao conhecimento ele v. ex .a que no 
c Ia 1ffim ediato ao em que teve logar o acontecimento que participei a v. ex . a no 
lleu officio n. 0 8, occorreu o ele que v . ex. a ficará inteirado pela leitura das in
~ nsas copias, e que devendo considerar-se continuação elo primeiro, mostra bem 
~ a_ne ponto levou o coronel commanclante ela força militar, José Antonio ele Aze
e e 0 Lemos, a falta ele contemplação e ele r espeito para commigo, e que, cego 

8 
ll1 sua paixão, desculpa e qualifica ele nenhum peso a desordem e desatinos que 

nh~s subordinados aca~avam de com.metter .n' esta cidade, as. qu~es. por certo ne-P outro chefe (a nao estar possmdo ele 1gual orgulho) cle1xana Impunes . . 
ffi . elo mesmo motivo qu-e deixei de ajuntar observações ao meu acima citado 
° Cto, me abstenho ele as fazer sobre o objecto cl'este, limitando-me, como n'aquelle, 

no- ~ S~guia-se, completando este documento, a autuação feita no mesmo Juizo, escriv~o !esui · 
int . vehuo ~i!va, ácerca das praças de pret desordeiras, mas omittimol-a. por ser destit.Ulda de 

Clesse pohtiCo. . · 
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a rogar a v. ex. a se si1:va ·ae · tudo levar á re.al presença de sua magestade, para 
que o m3smo augusto senhor fique inteirado .de quanto tem occorrido. 

Deus guarde a v . ex.a muitos amws. Funchal, 19 de outubro ele 1828 . 
Ill .mo e ex.'"0 sr. José Antonio ele Oliveira Leite de Barros.=José 111m·ia Mon
tei?·o~ governador e capitã(i) general da Madeira. 

Copias o.cima alludidas 

1." 

ru.mo sr. -- Remetto a v. S . a inclusas ·as copias das partes que me foram diri
gidas pelo alferes do segundo batalhão ele infanteria rr. 0 131 José Joaquim _Rosado, 
e a parte a que a dita se r efere, elo arvorado Antonio Joaquim da Malba, de infan
teria n. 0 2, pelas quaes v. s.a conhecerá o arrojo ·do ajudante do n. 0 1 de infU;n
teria1 que eu não posso cleixaT ele levar, com ontras muitas cousas, á augusta pre
sença ele el-rei nosso senhor, elo que previno a v. s. a para sua intelligencia. · 

· De~lS gtlarcle a v . s.a Quartel general elo Funchal, 16 de outubro ele 1828. = , 
José .ZI1a'I"Ía lJ!lontei?·o. = Ill. mo sr. José Antonio de Azevedo Lemos. 

2 ." 

Batalhão do regimento 13 ele :infapteria . . - Gum~da principal. -Dou parte a 
v. ex. a que, mandando saír a }Jatrulha, das sete ás nove ela noite, commauclada 
pelo soldado arvorado elo regimento n . 0 2 da primeira companhia de granadeiros, 
Antonio Joaquim da Malha, e tendo-lhe intimado as ordens que recebi ele v. ex.a, 
para serem presos todos os soldados e paizan0s que se encontrassem com paus, 
o commandante da dita patrulha me veiu participar que, tendo encontrado um sol
dado ele infanteria n.0 1 com um pau, este lh'o quiz tira1;, e que ao mesmo tempo 
cheg1ou 0 ajudante de infanteria n .0 1 e reprehenclêra o commandante ela patrulha-, 
dizendo que não devia ser tirado o pau ao clito soldado, a que obedeceu o coro
mandante -da patrulha. O que logo fiz presente a v. ex. a 

Guarda principal, 16 de outtLbro ele 1828. = José Joaqtdm Rosado, alferes c1e 
ínfanteria n. 0 13. 

Funchal, 16 de outubro ele 1828.- Participo a v. s.a que, andando de patru
lha, das sete para oito horas da noite, e encontrando· no estreito do Passeio i.1m sol
dado com um pau na mão, e querenclo-lh'o tirar, segundo as ordens que tinha re
cehiclo de s. ex.a, o sr. ajudante do n.0 1 me prohibiu que tírasse o pau ela rnão 
do tal soldado, que tambem era do mesmo regimento.=Antonio Joaquim da .Ll1alha) 
soldado arvorado de infanteria n. 0 2. 

4." 

Ill. mo sr. - É de lastimar que os insultos se succedam sem interrupção 1 e que 
os mesmos vassallos fieis e militares honrados, que como nós sustentam a sagrada 
causa de el-rei nosso senhor, não escapem a ser victimas d'estes desvarios, que 
os indivíduos da expedição têem praticaelo n'estes ultimos momentos da sua par-
tida. · 

A copia elas partes, que inclusas remetto a v. s. a, são mais ·um testemunho 
d'esta minha asserção. 

Eu espero que v . s. a, para be).ll do serviço ele el-r.ei nosso senhor, castigue, 
como merece, pelo attentado que commetteu, o alferes Joaquim Simão da Silva 
e Sousa, bem como os soldados Antonio Antunes, ela primeira companhia de gra;
nadeiros; e José da Oruz, da mesma companhia, aos quaes se refere a parte n. 0 2, 
ficando na certeza ele que eu, pela minha parte, não deixarei de levar tudo (bero 
a meu pezar) ao conhecimento do nosso augusto soberano. · 

Deus guarde a v. s.a Quartel general do Funchal, 16 ele outubro de 1828. = 
José Ma1·ia .ll1ontei1·o. = Ill. mo sr. José Antonio ele Az·evedo Lemos. 

5." 

Ill.mo e ex. mo sr. - Dou parte a v. ex. a que, passando ás quatro horas e mei~ 
da tarde do dia 161 por uma rua r1 'esta cidade onde mora um alferes do pn· 
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llléiro regimento de infanteria, nome Joaquim Simão da Silva e Sousa, me insul
~ou da sua janella, chamando-me malhado; como vi a minha honra ultrajada com 
t es nomes, o desafiei, e n'isto me . clisse muito mais causas que eu tenho vergo

u a, de expor a v . ex. a, das quaes me contive pela grande desordem que podia 
causar, por scw isto diante do povo e soldados . Usei então da minha prudencia, e 
0 prendi á ordem de v. ex. a, para -\r. ex. a fazer o que b0m lhe parecer. 
l Fu~chal, 16 de outubro de 1828. = 111amtel Spinola de Vasconcellos~ t enente 
c 0 regimento n . 0 13. 

6.• 

. Il[.mo e ex."'0 sr. - T enho a honra de participar a v . ex .a que, pelas cinco ho
bas da tarde de hoje , se me vieram queixar a esta guarda differentes donos de 
h~r~uetas do Cal~au, qne alguns soldados da expedição pretendi~m á força en
d ar de~tro das ditas barquetas, a fim de que os donos as conduz1ssem a ·bordo 
cl 08 ~av10s da esquadra, e manda)lclo eu n~a patrulha á prai.a, para ev~tar est~s 

eosor deus, ella voltoü trazendo presos cl01s soldados elo r egimento ele mfanterra â· .1' Antonio Antunes, da primeira comp_anhia de granaeleiros, e José ela Cruz, 
· a mesma companhia, sendo os ditos soldados encontrados dentro ele um barco 
j1~ e estava destinado a levar a ração diaria a bordo de um dos navios da esqua
t ra, os quaes soldados, não obstante a patrulha lhes gritar que voltassem para 
erra, elles ainda pretenderam ir aclian~e, obrigando a patrulha a metter-se em 

um barco e usar da força para os conduzir a esta guarda, onde existem, a fim de 
v. ex. a determinar o qu o julgar conveniente . 

Deus guarde a v. ex.a Funchal, 16 de outubro de 1828. -:- Ill.mo e ex .mo sr. 
governador e capitão general d'este estado. = Gados lvicwia ~Monteiro, alferes 
colllmandante ela gua.rcla principal. 

7.• . 

Ill:mo e ~x . mo . sr.-Em resposta aos dois officios cl~ v. ex. a, datados ele hontem, 
que chzem respeito ao alfer es Sousa e aos dois soldados que foram presos, tenho 
a notar-lhe que, se conhecesse que cansa era tropa, não se claria ao incommodo, 
~elll ao m~nos a offici.ar-me; e emquanto ao ajudante, elle é mu·ito ela minha con- · 
anç~ e cl1z o eontrarro elo expencliclo na parte. 
~ bem para lastimar que v. ex . a procure cobrir as suas vergonhosas faltas e 

pess1mos proeedimentos para com a expedição a mais subordinada e fi el a el-rei, 
a qual não só lhe abriu caminho para v. ex .a seguramente tomar posse do go
xerno, o que v. ex.' d.évia fazer com r:pais dignidade, pois .que v: ex.a tão cobar
. e~ente, não só se deixou ficar a bordo, mas tambem todos os seus filhos, o que 
seria bastante para el-rei nosso senhor o trata.r com o maior desprezo . 
Ill Deus guarde a v. ex. a Bordo ela nau D. J oao VI, 17 ele outubro ele 1828. 

.mo e ex. rno sr. J osé Maria Monteiro.=José Antonio de Azevedo L emos. 
Está conforme. = José ele.' s~·zva Costa. 

Officio 

(N. 0 tO) 

lU. mo e ex. mo sr . -Tenho a honra ele levar ao conhecimento de v. ex. a que 
' na tarde elo dia 13 do -corrente aportaram a esta cidade a fragata Diana, a cor
x~ta CY_bele e o brigue Gl01·ia, trazendo a fragata a seu bordo o bispo diocesano 
t e~?ta Ilha, que desembarcou na manhã do dia seguinte, a quem mandei fazer 
odas as honras devidas á, sua alta cliguidacl e e sagrado caràcter, na fórma que 

em taes actos ~e costuma praticar, e vindo a bordo elo brigue o secretario cl' este 
governo, que tambem desembarcou no mesmo dia, e entron immediatamente no 
exe · · · lCICio ·elo seu ·emprego. 
n No dia 17 .lm•gou cl'este p_orto para a ilha Terc:eü·a a · e::xpedição, composta da 
v a11 D. João VI, elas fragatas P1·incipe D. Ped1·o~ P1·úweza Real e Dianct, da corOtb lAania, elo brigue Glon'a e ela charrua Galatéa, r estando aqui as corvetas 

Y ele, P1·iiweza Real, o brigue T1·eze de Maio e a charrua 01·estes. . 
· f: Na sobredita expedição foram ·embarcados o batalhão elo regimento n . 0 1 de 
.
1
n anteria, duas con~panhias elo regimento n. 0 13, um batalhão de caçaclol'es n.o 5, 
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a que se uniram cento e trinta e tantas praças elo extincto batalhão cl'esta cida~le, 
oitenta e tantas· de artilheria, artífices engenheiros e diversas praças do refencl_o 
extincto batalhão, distribuídas pelos clifferentes navios que compunham a expeclt· 
ção, que por certo não deixará de ter o feliz successo que todos clesejâmos, e de 
que prudentemente se não pócle ele maneira alguma duvidar. 

Rogo, portanto, _ a v . ex.a. que se sirva ele fazer presente a sua magestacle o 
que levo dito, para que o mesmo augusto senhor de tudo fique inteira<ll.o. 

Deus guarde a v. ex . a. muitos annos. Funchal, 20 ele outubro ele 1828. - Ill.rno 
e ex.mo sr. José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros. = José Maria ~Monteiro) go
vernador e capitão general ela lVIacleira. 

Officio 

(N.0 H) 

In.mo e ex.mo sr. - Tenho a honra ele levar ao conhecimento de v. ex.a que, 
havendo-se arrancado elas esquinas ele varias ruas d'esta cidade diversos papeis, 
que n'ellas affixararn nas noites elos dias anteriores ao 'ele 12 elo corrente, em que 
se continham annuncios aterradores 'e subversivos, e cujo principal objecto era 
tornar suspeita a fidelidade ela tropa e esq uaclra ela expedição, não faltaram pes
soas, umas por timidez e Oyltras por malícia, que concebessem e fizessem conhe· 
cer receio ele que tão desprezíveis boatos fossem fundados e podessem realisar-S?· 
Entre os da segunda classe comprehenclo eu o consul inglez, que, na noite do dia 
11, me clirigiu· a carta qtle por copia v. ex. a achará inclusa, e a que dei tão po~1~a 
consideração, que nenhuma resposta lhe fiz, certo de que o successo desmentiria 
plenamente tão ridículos como affectaclos e panicos terrores, no que me não en· 
ganei, porquanto, chegando o dia 12, em todo elle, até alta noite,- não se observou 
n'aquelles que se procurava fazer suspeitos, senão as maiores demonstraÇões da 
fidelidade que consagram ao nosso augusto soberano, o senhor D. Miguel I, e e~
thusiasmo ele que estão animados a defend~r e sustentar a sua incontestavellegr
timiclade até á custa de suas proprias vielas, se tanto for necessario, o que cles
engaD;ou, pelo modo mais victorioso, os auctores elos referidos boatos e os que os 
acreditavam ou fingiam acreditar, seg-undo a simplicidade ou sinistros fins ele que 
eram movidos. O que tudo v. ex.a. se servirá ele fazer presente a el-rei nosso se 
nhor. 

Deus guarde a v. ex.a muitos annos. Funchal, 21 ele outubro ele 1828.
In.mo e ex.mo sr. José Antonio ele Oliveira Leite de Barros.=Jo&-é Ma1·ia JVfon
tei?·o_, governador e capitão general.' 

Copia da cart.a acima alludida 

nr.mo e ex.mo sr.-Ainda que não dou credito aos boatos que se têem espa· 
lhaclo, e muito· confio nas activas providencias ele v. ex. a., com tudo a demora elos 
navios esperados de Lisboa pócle ter influído, e em tempos tão vacillantes produ
zir desgostos, cujas consequencias se não podem préver. N'estas circumstancias 
tomo a liberdade ele assegurar a v. ex . ~ que, no caso de algum d'aquelles lances, 
tão frequentes na guerra, e ainda mais em crises políticas, v. ex."' póele contar 
com a fragata Alligato1·_, cujo commanclante, prevenido por mim, se prestará a 
todo o serviço pessoal que v. ex. 3 ou sua família possa cl'elle precisar, sem que 
eu me dispense ele offerecer ela minha casa o que a v. ex.a poclér ser-lhe util. 

Sensível ás attenções e amisade com que v. ex.a me tem tratado, peço a 
v. ex."' receba este aviso, ao qual não desejo resposta, mas que v. ex.a o repute 
não escripto quando d'elle não precise, como muito e sinceramente estimar~:Ji. 

Sou com sincera estima e consideração - De v. ex. a. attento veneraclor e ser
vo. =Henriqtte Veitoh. = Ao ill.mo e ex.mo sr. José Maria lVIonteiro. 

O governador elos Açores, vendo que· eram infructiferos os seus esforços p:llra 
submetter os habitantes ela ilha Terceira ás icléas políticas por que tanto pugnav:a, 
falto ele saucle e de energia, limitava-se a reunir toda ·a corresponclencia officral 
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f0 governo e mais auctoridades liberaes d'aquelle importante ponto do archipe
a.go ~ e dirigia-a de Ponta D elgada ao r espectivo ministro pela fórma seguinte : 

Officio 

IU.mo e ex. mo sr. - Tenho a honra de levar a~ conhecimente ele v. ex. a, para 
s~r Pl:esente a sua magestade, os officios originaes n. os r, 2 e · 3·, que os r evolu
Lonanos ela ilha Terceira dirigiram ao governador d'esta comarca, D. Pedro de 
d'ancastre, e a copia n. 0 4 de um officio que igualmente dirigiram ao corregedor 
. esta comarca por uma escuna ingleza chegada .a es~e porto no dia 13 do cor
rente, e tendo-me apresentado os ditos officios o governador e o corregedor, jul-
1hn-se absolutamente preciso que a este respeito officiassem ao consul inglez n'esta 
~"'a. As copias n. 05 5 e 6 são os officios que lhe dirigiram, e as copias n.05 7 e 8 
sa.o as suas respostas;· o mesmo consul, vindo ao meu quartel em o.ccasião que o 
~overnador .e corregedor conferenciavam commigo sobre cli.fferentes objectos elo 
leal serviço de sua magestade fidelíssima, leu dois officios que tinha r ecebido do 
fhver~o revolucionaria ela ilha Terceira, sendo o conteúdo elo primeiro participar-

e a mstallação elo governo provisorio, e o do segundo para que eHe consul en- · 
tregasse às auctoridades d'esta ilha os officios que lhe remetteram. 

Do governador da ilha de S. Jorge r ecebi um officio em data de 16 elo cor
ren~e! que me participa o seguinte: «Que da villa do Topo d'aquella ilha tivera 
110h~1as até ao dia 14, participando-lhe que se não tinha visto ha dias a fragata 
braz1leira Izabel, a qual se achava cruzando nos mar~s ela ilha T erceira, mas que 
po~eria ser por causa do mau t empo; que no dia 5, pelos signaes que o capitão 
Joao Moniz Côrte Real e Joaquim ele Almeida T avares tinham ammnciado fazer, 
bP~arec:ram á noite_ CJ~ uma serr.a da .ilha Terce~ra, ,na fregu~zia c~e San~a Bar-

ala, s1gnaes que mdteavam que a v1lla da Prma cl aquella 1lha tmha sido to
lllad~ pela força de soldados e paizanos commandaclos pelo mesmo capitão, e que 
no. cha 1. 0 do corrente se viu e ouviu fogo no castello cl~ S. João Baptista, e ele
pois muita fumaça na estrada nova, e que a fragata n'este dia dera alguns tiros · 
ao pé dos Ilhéus. 

Por cartas chegadas a esta cidade, na escuna ingleza acima mencionada, consta 
que os rebeldes tiveram um tiroteio com os soldados e paizanos commanclados pelo 
.: a·pitão João Moniz no dia 4 elo corrente, na estrada da villa da Praia, e que os 
1 ebeldes tinham recoucentrado todas as suas forças no castello ele S. João Baptista. 
. O commandante do brigue de guerra inglez que se achava ftmcleado n'este 

porto, veiu ao meu quartel no dia 2 do corrente, com o consul in.glez, diz endo-me C eu queria alguma cansa para a ilha elo Faial, para onde partia no dia seguinte . 
onsta-me que ao depois fôra para a ilha Terceira, onde julgo que ali se t em 

<J.ell1orado, e talvez n'aquella ilha clesse a noticia da tomada da ilha da Madeira 
pela esquadra, cuja· noticia tinha dado uma esctma americana vinda ele Setubal, 
e confirmada depois por um hiate chegado a este porto de Lisboa. 

1 
Purante a revolução ela ilha T erceira os r evolucionarias têem, por via elo con-

811 .mglez n' esta ilha, Guilherme Harcling Reacl, e do vice-consul da mesma nação 
na llha Terceira, Hilario Alton, feito quasi tofla a sua corresponclencia n'esta ilha 
Por navios inglezes, e mesmo publicado noticias aterradoras, animando uns e as
sustando outros habitantes das mesmas ilhas . 

. 
1
t escuna ingleza acima mencionac1a qniz immediatamente seguir viagem para 

~ 1 a Terceira, a levar as respo;;tas elos papeis e cartas qt~ e conduziu, e o consul 
Agl~z chegou a pedir recibos dos officios que entregou elo governo revolucionaria. 
T VIs~a d' este procedimento, e ele ter-se publicado que os revolncionarios ela ilha 
g ~rcen·a pretendiam fazer alguns insultos n 'esta cidade, aonde encontrariam um 
X~~nde partida a seu favor, ~ão h~ven~o foryas c?m que se repellissem, e da pro
d'tna chegada da esquadra, Julguei mmto convemente e preciso fazer demorar a 

1
1 a e~cnna alguns dias; e pude conseguir que ella effectivamente se demorasse 

c ez d1as, vencendo uma quantia com a qual se ajustou o seu consignatario, e logo 
q.ne elles findem terei a honra ela levar ao conhecimento ele v. ex. a estas e outras 
Circumstancias. 
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Deus. guarde a v . ex .a Ponta Delgada, 20 elo outubro ele 1828.- Ilt. mo e ex. mo 
sr. Jos6 Antonio ele Oliveira Leite ele Barros. =Mam~ez Vieim de Albuqt~erqtbe e 
Tovm·. 

Docutnent'os a que se re:fere o oflicio supra 

N .• 1 

Constando a este goverllo que o capitão general Manuel Vieira de Albuque~·
q~w e Tovar se acha n'essa Hha;, onde tem perpetrado novos crimes ele alta trai
ção e rebeldia contra os inattfel'iveis direitos de el-rei o senhor D . Pedro IV, de
termina o governo ptovisorio que v. s. a faça i'tnmediatamente proceder á captura 
do referido ex-capitão general, remettenclo-o em clireitura, pela primeira embarciL
ção que se offerecer, á presença elo mesmo real senhor, perante quem deYe res
ponder pela atrocidade do seu criminoso comporta1nento . 

Deus guarde a v . s .a Angra, 7 ele outtlbro ele 1828.=Diocleciano Leão Ca
b?·ei?·a =João José da Ctmha Fer~·?·az =José Antonio ela Silva To1-res. =Sr. coro
mandante · militar ela comarca da ilha de S . Miguel. 

Copias juntas ao n.' 1 

Aos 4 de outubro de 1828, re\mido o governo em sessão extraorclinaria, para 
a qual foram convocados o .senado da camara e todos os officiaes commanclantes 
dos corpos ele differente arma, até capitão, inclusive, bem como todos os coro
mandantes de fortalezas el'esta cidade, abaixo assignados, e mais· rulguns offic!Íaes 
do estado maior, ahi, clepo~s ele uma exposição feita pelo primeiro membro elo g?
verno, o sr. João José ela Cunha Ferraz, foi decidido pela maior parte que .havHt 
necessidade ele installar um governo provisorio, attentas as occorrencias políticas, ero 
logar elo governo interino que actualmente existia, guardando sempre o sr. general 
Diocleciano Leão Cabreira todas as attrib.ui·ções que até agora lhe competiam; outro
sim foi clecicliclo q ne este governo provisol'io fosse collecti v o, composto de tres pes
soas, as quaes seriam eleitas no senado .ela camara pelos vogaes abaixo assignaclos. 

E para constar mandou lavrar o presc:;nte a,uto, que eu, Francisco ele M"Cllo e 
Silva Cabral, official ela secretaria elo governo, no impedimento elo respectivo se
cretario, o escrevi. = Fe?'?'az = F'm"Ínho:.......::. CabTeint = Almeida= Caetano Pa~tlo 
Xa.vie1·, coronel lente (declarando que não foi elo voto da primeira parte elo ven
cido) = Alexand1·e N[a?·tins Pcmnplonct = José JJI[al'Ía do Cci!J'vollwl = José .1Viaria 
da Silva e Ca1·valho = Ped1·o Ifomem da Costa No1·onha, coronel = JJ!Ianuel fio
me m ela Costa N01·onha, tenente coronel = Antonio Bo?·,qe .~ Leal, tenente coronel= 
Antonio Homem ela Costa No1·onha, capitão =João Jlio?·ei?Yt ela Silva, ca,pitão = 
Antonio Thomé da Fonseca, capitão. 

Aos 5 ele outubro ele 1828, eonvocado o governo em sessão extraorclinaria, na 
sala de suas sessões, se abriu um officio ela camara· cl'esta cidade, 1'emettenclo co· 
pia elo auto ela vereação, tomado no dia ele hoje; no qual nomeiam as pessoas qu.e 
devem compor o gove1·no provisorio cl'esta capi.tania, para n'ella manter os elireL
tos inauferiveis ele el-rei o senhor ·D . Pedro IV; a saber: o ex .mo sr. Diocleciano 
Leão Cabreira, o rev.1110 sr. thesoureiro mór João José ela Cunha J!""~m•taz e O 

ill.mo sr. coronel ele cavallaria José Antonio da Silva Tones; e por se achareJll 
presentes os dois primeiros vogaes, ficou por esta fôrn:i.a installaclo o governo pro
visorio, qu~ deliberou fazer saber ao terceiro vogal a sua nomeação, logo qúe che
gue das operações militares ele que foi encarregaclo. 

E para constar mandou lavrar o presente auto, que eu, Francisco ele Mel[o e 
Silva Cabral, official da secretaria elo govemo, o escrevi, no impedimento elo re~
pectivo secretario . = João José da Cunha F'e?Taz =José Jacinto Valente Fa?·t
nho = Dioclecictno Leão Cab1·ei?·a. 

Est<Í conforme. = José Hilà1·io Lopes Ame?w, official maior, 

N.• 2 

Achando-se, em conseqnencia da nomeação elo senado ela camara cl'esta d
clacle e assento do governo interino, de 5 elo corrente mez, installaclo o goverJ1° 
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prov~sorio de que somos membros, para melhor regular a marcha dos negocias 
pubJ.~cos e ela causa da legitimidade de el-rei o senhor D. Pedro IV, assim o com
munlCâmos a v. s. a, para sua intelligencia. 
b ,Deus guarde a v. s.3 Angra, 6 de outubro ele 1828 . . = Diocleciano Leão Ca
?·e~?·a =João J osé dd Cunha F en·az -;- J osé Antonio da Silvct 1'0?'?'eS . =Sr. com

mandante militar ela comarca de Ponta Delgada. 

N.0 S 

_IU.mo sr. -V. s.a, logo qu e este r eceber, fará embarcar para esta cidade o 
l11a~or Joaquim Zeferino de Sequcira, o alferes J osé J oaquim Rodrigues e o pri
lllen·o sargento Antonio Bonifacio Julio Guerra, com todos os soldados ahi desta-
cados elo batalhão de caçadores n . 0 5. . 
]) . Deus guarde a v. s. a Quartel general ele Angra, 7 de outubro ele 1828. = 
d ~oc!eciano Leão Cab?·ei?·a, general das armas. = Ilt.mo sr. commanclante militar 
a C1dacle de Ponta Delgada. . 

N. 0 4 

Ê ideutico ao officio (n .0 2) dirigido ao commandante militar ela comarca de 
~ont~ Delgada, sendo este dirigido ao dr. corregedor ela comarca elas ilhas ele 
: lVIlguel e Santa Maria. T em a seguinte declaração : «Está conforme com o ori

gA.tnal. Ponta Delgada, 20 de outubro ele 1828. · O escrivão da· correição, Lztiz 
· ntonio JJI[orisson)). 

N.• 5 

Oopia.-Ainda que eu tivesse toda a certeza de que as cartas que v. s.a hon-
. tem tue eritreg·ou, vindas ele Angra, nrio se dirigiam para mim, mas sim a alguma 

outra pe:;Jsoa que se suppunha em meu logar, c6mtudo, em consequencia do em
Pl'ego em que me acho, jnlguei elo meu dever abril-as, pois que poderia n 'ellas 
enco~trar algnma cousa que me fosse conveniente saber, a fim de dar toclás as 
~l'Ovtdencias necessarias para bem do serviço real e ela .conservação da tranquilli
d ade publica n'esta ilha, no que eu e tQdas as outras auctoridacles não cessâmos 
e empregar todos os meios que estão á nossa disposição . . 

d Porém, encontrando n'essas mesmas cartas medidas (l 'esse intitulado governo 
~ Angra, que se houvesse aqui uma auctoriclacle t ão clesassisacla que as quizesse 

por em pratica, não só perturbaria totalmente a tranqnillidade publica n'esta ilha, 
lUas a_carretaria sobre ella, dentro ele bem poucos dias, as maiores calamidades, 
e:x:pernuentanclo os seus dignos e honrados habitantes uma sorte clirectamente op
posta áquella que até ao di a de hoj e elles têem tido, e que escuso r eferir, porque 
v; :;,a ele tudo tem sido testemunha ocular, e sabendo com toda a certeza que 
n esta cidade existem inclivicluos que de homens só têem a figura, poi s que real
~eute são monstros ,que desejam alterar a fortuna ele que hoje gosa toda esta 
1 ha, sem se achar comprometticla nem inquietada ou perseguida pessoa alguma, 
e com todas as suas r elações , tanto commerciaes como políticas, Iia mesma boa 
drdem em que estiveram, não poupamlo estes inclivicluos, ou antes monstros, to-
o~ os meios que se lhes offerecem para conseguir os seus per versos e abomina

Vels ~ns, cegos pela sua louca ambiç~to, não se lembrando que, se taes proj ectos 
~Hn elta apparecessem, bem pouco gosariam, mas antes em muito curto espaço ele 
be:Upo seriam -victimas cl' elles, e ele uma vez pagariam toclós os seus crimes ; lem
il~tndo-me de que estes indi~iduos, vendo-se seill: apoio elas auctm-i'clacles d'es~a 

a, que bem conhecem são mcapazes ele se desviar elo seu dever e de cumpnr 
~lltras ?rdens que não sejam· as elo governo ele Lisboa 011 ele legitimas auctoricla
~ es~ e Jamais annuir á mais leve deliberação clictacla por r evolucionarios, não dei
<:: artatu de enviar para Angra, pela escuna ingleza que hontem entrou n'este porto, 

1
, que em dois ou tres dias, corno v . s.a me disse, volta para a ilha Te;rceira, cor
t ~;spo.ncl:ncias cheias ele falsidades e invenções atrozes, proprias elo caracter ele 
~~s tuchviduos, a fim ele promoverem que d'ali venha algum auxilio, para ~ntão âo:s pôr em em pratica os se~1s Cl'i~inosos intentos; e . não ~abenclo na _au~tondacle 

empregados portuo·uezes tmpechr as correspondenmas fe1tas em navws mglezes, 
lna" b . . ' .11 
1
,
0 

:,; pertencendo isto a v . s. ", ?omo consul geral ela ~wç~o ~mtanmca n estas 1 1~s: 
go a v. s.a, por bem elo servi ço de sna magestade fideltsstma e elo socego pubhco 
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d'esta ilha, queira empregar todos os meios para evitar ,que taes correspondencias 
t enham effeito, aliás v . s. a será r csponsavel pelo trans torno ela boa or·clem q_ue 
actualmente aqui existe, ou este transtorno seja produzido· pelos revolucionanos 
que aqui ha, por contarem com um auxilio qne em breve teriam, fiados na sua 
criminosa corresponcl encia, ou sej a prodnzielo pela presença de alguma causa e~
terna, q_ue de Angl!a for manclad.\1. a este pOl'to, para derrubar o systema de eqm
dade que aetualmente r ege esta ilha, e por essa maneira compromettel-a, attra-
hir-lhe males que hoj e desconhece e fazer um grande numero de victimas. 

Aproveito esta occasião para assegurar a v . s .a o me'!! profundo r espeito e 
consideração, que lhe tributo como um tão digno representante n 'estas ilhas de 
uma nação tão respeitavel e virtuosa, a mais antiga, fi el e generosa alliada da 
nação portugueza.. . 

D eus guarde a v. s .a muitos annos. Quartel do gbverno das armas da ilha de 
S . Miguel, 14 ele outubro de 1828. - Ill. mo sr . Guilherme Harding Reacl, consul 
geral de sua magestade britannica nas ilhas dos Açores. = D . Ped1·o J osé ele 
L ancast1·e; governador da ilha de S . Miguel. 

Está conforme.= O official da secretaria do governo geral, Ccwlos Jo1·ge ela 
Silva S ieuve de Seguim·; na au sencia do respectivo secretario do governo. 

N.• 6 

Recebi, sendo-me remettida por v. s .a, uma carta vinda da ilha T erceira com o 
sobrescripto seguinte: «Real serviço. - Sr. corregedor ela comarca de S. Mig ueL
Do governo provisorio das ilhas elos Açores».-Tambem presenciei que v. s. a fez 
entrega de outras cartas do sobredito governo ao sr. governad01· militar d'esta co
marca, ficando v . s.a com as que o mesmo governo lhe dirigiu, como a cons i1l ele 
sua magestacle britannica n'esta capitania. E porque é .. de summa importancia ao 
serviço de sua magestade :fidelissima, e pa1·a a conservação do socego dos povos 
d'esta comarca, rogo a v. s.a, por bem ele um e outro, se digne declarar-me e:s:
pressamente se, na qualidade ele consul ou na de particular, se acha acreditado 
com aque1le denominado governo e continúa na pretensão da entrega elos escriptos 
d'elle ás auctoridades legitimas no serviço ele sua magestade :fidelíssima, e a seus 
subditos n'esta comarca. · 

E spexo que v. s. a se digne responder -me · e conceder-me que aproveite estru 
occasião para lhe segurar o meu r espeito. 

Deus g·uarcle a v . s.a muitos annos . Ponta D elgada, 13 de outubro .:l e 1828.
rn.mo sr. Harding Reacl, consul geral de Stla magestade britannica n'esta capit~
nia . = O corregedor intendente geral da policia n'esta comarca, F?Ytnâscó Lu~z 
Antas Coelho. 

Está conforme com o orig inal. Ponta D elgada, 20 ele outubro de 1828. =O 
escrivão da c~>rreição, Luiz Antonio JVIm·isson. 

N .• 7 

Ill. 1110 e ex.mo sr. - A remessa elas cartas que hontem vieram da ilha T erceira.,. 
dirigidas debaixo de um sobrescripto particular á minha pessoa, para entregar ao 
sr. commandante militar e ao sr. ch:. corregedor d'esta comarca, me t em causad_o 
bastante desgosto, e muito mais agora, quando v . ex.a me communica que conti
nham proposições para alter ar a paz e tranquillidade que felizmente gosam os ha
b itantes d'esta ilha, cqj a manutenção é do dever das auctoriclades publicas , e até 
a obrigação de todo o bom ciclac1!1o e chefe ele família, de concorrer na conserva· 
ção da mesma, para evitar anarchi a e desor dem; portanto, pócle v . ex . a :ficar n:l> 
certeza que tuclo que estiver ao meu alcance para conseguir es tes fins se f::u·!l. 
ela minha parte; porém devo lembrar a v. ex.a que eu não tenho direito de pro
hibir ao mestre da embarcação de levar cartas ele qLlalquer pessoa, querendo elle, 
pois elle é fretado por um individuo qne veiu de Lonclres na mesma (;lscuna, e 
que dizem vo1ta n 'ella para a 'l'erceira, e póde levar quantas cartas quizer sem en 
ser sabedor nem concorrer para isso . O mais que posso fazer é expor ao dito mes
tre o estado cri tico em que estas ilhas se acham, pelas clesordens políticas do tempo, 
e recommenclar-lhe qne não leve corresponelencia alguma senão do seu fre-
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tador (caso qtle este não for em pessoa com elle)1 e por esta fórma é mais faci l 
taU:ar a com muni cação que v. en.. a quer prevenir; se o portaclor fosse inglez de 
naçao, cu havia de fazer-lhe a mesma intimação, por~lll é hebraico, e ni'io me 
compete fazel -o; mas de toda a fúrma protesto que ni'io jica1·ei 1·esponsctvel dejó1·nw 
alguma .Po1· factos p1·aticaclos. po1· out?·os) sobre quem não tenho di1·eito de cohibi?·. 

Rep tto a v . ex. n. que ning-uem é mais amante . da paz, socegu e t ranquillielade 
do q.ne etl. Es'tou aqu i estabelecido ha vinte e cinco annos, occupanclo um logar 
P~lbltco no serviço do meu soberano,· e já conto com quarenta e seis annos ele ser
Vtço em varias parteR do globo; tenho aqui bens · de raiz e casas; portanto é na
tln-al de suppor ser interessado na fel:iciela.cle gel:a l da ilha., e tenho dado bastantes 
provas que o bem commum não me é indifferente . 

t
. Acceite v . ex.a os protes.tos da minha veneração e respeito pessoal que lhe 

rtbuto. 
' Deus guarde a v. ex.a. por muitos anuos . Secretaria elo consulado geral de sua 

ruagestade britannica para estas ilhas dos Açores, em Ponta Delgada, aos 1L1 de 
~utnbro de 1828.-Ill .1110 e ex."'0 sr. D . Pedi·o J!Jsé de Lancasti·e, governador da 
1 ha de ~. Miguel. ~- .Gldllzm""'ne Hcurcling Reacl) eons ul geral, 

N.• 8 

t Aecttsanà.o a i·ecepção elo officio de v . s.a, datado de hontem (que me foi eu-
regue hoj e pelas t res horas da tarde), em que v . s.3 meucjoua s~r entregue de 

lliUa carta v inda ela ilha Terceira com o sohrcscripto! uReal ser viç.o . - Do go
vern.o provisorio elas ilhas dos Açor es)), e que sendo ele smDma importancia ao 
s~rvtço de ·sua magestade fideliss ima, e para. a conservação do socego elos povos 
cl es~a comarca, declarasse eu expressa)llente se, na qualidade de consul ou na de 
ParttcuLar, me achava acreclitaclo com aquelle denorp.inado governo, e, demais, se âll pr etendia continuar na protecção ela entr ega elos escriptos cl'elle ás auctorida
t es legitimas de sua magestade fidelíssima n'esta comarca; respondo a v . s.a, com 
· oda a franqueza propria .CJ.o meu carapter1 que não tenho instrucções algumas 
do ministerio Q.c st:ta magestade hritanni~a para reconhecer al_B·uma mudança no 
fioverno geral cl'estas ilhas. As ordens que tenho recebido do governo da Gran
t L"etanha tenhe-as executado co.1n lJ. maior exactidfio e fidelidade sempre, e pre-
endo continuar na mesma marcha, livrando-me de intrigas de uma e Otttra parte, 

corno é do meu deveJ'. 
l Devo expor a v. s . ~ que o simples facto de me serem remettidos os o:ffi.cios 

c. e que v . s ."' faz menção, não me implica de fórma alguma: primo, por que vic
lam-me dirig idas debaixo de um sobresc:~>·ipto particular, e não do real serviço, 
001no talvez v. s.a supp unba ; não fazia menção no sobrescripto de quem vinha, 
~ del)Ois ele aberto vi que eram aa1·tas de officio para o sr. commandante mili-
at· e para v . s.a Que havia eu pPaticar n'este caso? Supprimil-as? Não; julguei nl' do meu dever entregal~as, como fiz, porque estava na mão de v. s .a e do sr. 
· Pedro rec~bel-as ou. tmmar mandár-me. as cartas outra vez, l)ara srrem r e. 

(:ambi.~das pma a ilb.a Terceira . .:3ecunclo, vindo estas cartas em navio inglez, que 
não Gestu~am trazer mala para o correio, era natural que tocl~s as em-tas viessem 
Para ll").inha casa, para serem clistrib'uiclas ás pessoas para quem vinham dirigidas, 
00lfl.o é ~estume, e que tenho praticaclo milhares ele vezes; porém, como vejo que 
este o~sequio que faço ao 1mblico seja mal visto, cl'aqui eni diante farei com que 
~s c.apttães façam entrega por si elas cartas que trouxet!em ele fLlturo, a fim de evi
t~l' tncumbencias tão clissaborosas e qu.e occupam mau tempo, I).eces;;ario para ou-

as consas elo lneu cargo . . · · 
Asseguro a v . s . a da minha veneração e yespeito pessoal. 
Deus guarde a v . s .a muitos annos. SeCI•et~ria elo consulado geral de s~1a n'la

~ebtade britannica para estas ilhas dos Açor es, em Ponta Delg·ada, aos 14 de out l'O de 1828. - rn. mo sr. clr . COl'l'ageclQl! Francisco Luiz Antas Coelho, inten
~ ente gexal ela policia d'esta comarca de S . :Miguel. = Gtâlhe1·me Ha1:ding "fiead) 
onsul geral de sua magestq.(j.e bri.tanni.ca para estas ilhas dos Açores, · 

Está conforme com o oúg·inal. Ponta Delgada, 20 ele outubl'o ele 182S. = O 
escr ivão elo j udiqial, Mam~el Raposo dos Reis. 

2G 
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Ou i 1'0S doc~nuon.i:os ann~Jxos 

Officio 

In. mo e ex.010 sr. - Recebi com o offiuio de v. ex . a de 15 do corrente a inte
ressante e agraelavel noticia ela -r estauração elo governo geral d'esta capitania na 
pessoa de v . ex. a, e Ímmecliatamente a fiz publicar n'esta e na ilha do Pico, a firo 
ele se restabelecer o regular anaamento clus negocias, que pela falta· ele centro com
rrium de alguma maneira estavam oscillantes. V. ex.a será jnformado pelo gover
nador interino d'esta comarca elos acontecimentos militares que têem occorrido, e 
a mim só me cumpre dizer que está n'estas "ilhas acclamaclo, por decisões legaes 
elas r espectivas camaras, o muito alto e poderoso rei o senhor D. l\iíguel I, e que 
portanto, separado o governo mili.tar da facç.ão que ainda goveTna a ilha Ter
eeil·a, está inteiramente cortada a corresponclencia que nunca houve entre as au
ctoriclacles civis cl'esta comarca e a dita facção; e por isso nada tenho a remetter • 
a v . ex. a, segundo me ordena, sendo que os officíos que por aquelles levantaclo_s 
me foram dirigidos, estão hoje (salvo qualquer caso fortuito) na presença do nn
nisterio, com quem, por todos os moçlos possíveis, tenho procurado stwtentar a 
devida correspondencia. 

Esta ilha gosa ela costumada quietaçã-o, e o que unicamente se faz necessa
rio, para perfeito andamento elos negocias, é o conhecimento dos prinei])Íos por 
que se elevem dirig-ir as auctoriclacles fiscaes, pela falta da junta ela fazenda; po
rém, logo que saiba ela marcha adaptada na ilha ele S. Miguel, cessará esta cliffi
culclacle. É ele esperar que a capitania se veja com brevidade livre elos perversos 
qne a flagellam, c que portanto em breve se restitua a antiga ordem; entretanto, 
caso haJa demora, v. ex.3 se servirá clesignaT-rne a ID?-rcha que elevo adaptar, na 
certeza de que satisfarei como devo ás ordens de v . ex.a 

Deus guarde a v . ex . a HoTta, ;!7 de setembro ele 1828. - 111.mo e ex .010 sr. 
Manuel Vieira de Albuquerque e 'rovar.= O conegeclor da comarca, J.l1iguel ],l[a
q·z"ct Bo1·ges da Camcwa. 

Offlc io 

111.010 e ex. mo sr.-Tenho a honra ele levar ao conhecimento de v . ex.n que, 
tendo-me o capitão elo exercito, João Moniz Côrte Real, dirigido da ilha TercE)ira, 
em data de 19 elo corrente setembro, o officio que por copia offereço a v. ex:", 
no qual, expondo-me as deploraveis vexações que experimentam os povos cl'aquella 
ilha pelo oppressivo governo revolucionaria que n'ella existe, me pedia que o au
xiliasse com armas e munições ele guerra para armar os fieis habitantes ela mesma 
ilha, que anciosamente des~jam ter meios de sustentar os inauferiveis direitos elo 
nosso legitimo r ei o senhor D. Miguel I; e depois ele varias reflexões que fiz, fuJ?-
cladas nas circumstancias que me expoz aquelle o:fficial1 corrobora~s pelas clemaJS 
que por outro lado me ·constam a respeito do mesmo objecto, resolvi annuir a e~t.'t 
requisição, r;:, de accorclo com o corregedor ela comarca, lhe forneci com effettO 
algumas armas que se achavam em deposito nos armazens militares cl'esta ilha e 
as mais munições que constam do offi.cio ql!w em resiJosta dirigi ao dito capitão! 
e que em segundo logar offer eço por copia a v. ex.a, no qual lhe recommencle1 

encarecidamente o bom uso d'aquelles artigos, encarregando-lhe a devida r espon
sabiliclacle da entreg::.t ou conta cl'elles a seu tempo; e foi portanto expedido este 
forneciJJ?ento para aquella ilha em ~8 do corrente. O que tudo exponho ao conhe· 
cimento de v. ex.\ como é elo meu dever, esperando que o meu referido proce
dimento mereç-a a sua superior approvação. 

Deus guarde a v.ex.a Horta, 30 ele setembro de 1828.-Ill.mo e ex.mo sr. :Ma
nuel Vieira ele Albur:ruer9-ue e Tovar, governador e capitão general d'estas il~as 
dos Açores.= Antonw Iztdm·o çle li!JoTaes Anco?·a) tenente coronel governador m
terino da comarca ela Horta. 

Oopias nlludidns . 110 ofllcio supra 

1." 

11 1.m9 sr.-- Não me demorarei em dar a v . s .a uma circnmstanciada narração 
e detalhe ela r evolução que rebentou n' esta ilha no dia 22 de junho passado, por· 



403 

q~tc v. s.n d 'ella fo i testemunha, e perfeitamente conh ece os seus anctores e a causa 
cl el!ai esta rcvoluçã.o, que tem a sna origem n'aquelle foco, das qne têem agitado 
as monarchias, fielmente as tem imitado nas suas depraYações : não ha perseguição 
que um genio mau não possa inventar para deprimir o seu similhante1 que estes 
re? eldes não tenham posto em pratica para affiigir e consternar um povo. Clljo 
crJme é o amor e fid elidacl e que professa a seu leg itimo r ei o senhor D . .Miguel; 
cansa dó e magua ao ver as affron tas que temos soffrido; a morte e os tormentos 
~os castigos corporaes são amiudadas v~zes applicados .a: qualq_uer habitante qu.e 

e algum modo demonstra a sua adhesao ao nosso legltnno r e1 o senhor D. lVh
gnel i. a cidade de Angra deserta, só suo pisadas suas ruas pelos rebeldes e seus 
assoc1aclos; os habitantes, foragidos pelos montes e campos, soffrendo o rigor elas 
estações, não escapam ali mesmo aos insultos elo s malvados, que, não achando 
~le~ se lhes opponha, lá mesmo os vão incommodar; as casas a cada momento 
sao lllvaclidas, e não é attendida a qualidade ou sexo; o povo, cheio ele terror, 
ttclo s?ffre com a maior r esignação i a mocidade é constrangida a um r ecrutamento 
c~ ~rtdheiros para o serviço dos rebeldes, e os que se subtrabem a isto, suas fa
lU J ~las soffrem por elles : este estado, pois, em que nos vemos (digno até ele com
aa.Jxão) tem produzido um desespero I).OS habitantes, ele modo ta]1 que OS effeitos 

a !o~1cm·a jú se t êem manifestadú, tentando o poYo, mesmo sem armas, arrojar-se 
~o 1nimigo, qne não deixaria de estin').ar a opportuniclade ele cevar em nós todo o 
seu odio e rancor. Não é sem clifficuldacle que llle tenho valido .ele toda a minha 
Prudencia para acalmar todas estas tentativas, com a esperança ele obter meios com 
que, debaixo elas regras militares, possa hostili&al:' os inimigos, propagar e susten
tar n' esta ilha os inaufeá vejs direitos de sua magestacle o senhor D. Miguel I: p-or 
est~s motivos, e em nome d'este povo, r ogo a v . s." queira soccorrer -me com o 
111a1or num ero ele armas e munições ele guerra que possível for, r emettenclo-me 
ao mesmo tempo todas as praças que cl' esta ilha foram para essa e para a do Pico 
~ep?~·taclas pelos r ebeldes i e p~r tudo isto e pelos seus r esultados eu me r espon
. ab1l1so para com v. s. a e sua magestacle. 

P.eço a v . s.a se digne prestar a sua jll-cliciosa attenção ao que lhe t enho ex
P~nchclo, observando ele quanta monta são para sua magestacle os importantes ser-
V1"os a 'N • ód . . 

• Y que v . s. por esta occas1ao e por es tes mmos p e prestar ao mesmo au-
gusto senhor; e asseguro a v, s.'\ debaixo cb minha palavra, qtw a expedição 
qne de Portugal se destina a esta íll).a não poded verificar o seu desembarque 
l em. ~lgnmas clifficuldacles ele importancia, uma vez que um corpo armado não in
labüJte v inimigo ele socco1Ter os pontos atacados e sustente á mesma expedição 
tltn seguro desembarque em qualquer ponto para isso . 

Permitta-me v. s. a qne eu lhe diga, sem intenção ele offender o seu melindre, 
q~e no caso (q:ue não supponho) ele se negar a este povo o auxilio que implora, 
nao ~·ecaírá sobre elle a r esponsabilidade : o sr. Carlos Jorge ela Silva, que com 
a llla1or franqueza e generosidade se tem offereciclo para jtmto ele v. s. a advogar 
a causa cl'este povo, supprirá qualquer falta minha. 
t Deus guarde a· v. · s.a Quinta ele Relem, 19 de se tembro de 1828 . -- Ill.mo sr . 
~nente coronel Antonio Izidoro de Moraes AnGora, =João Moniz Côrte Real~ ca-r)lt"' l ao c o exercito ele Portugal. 

Está conforme. = João JJ1cwía F'M·1·eim 1 secr etario elo goYerno. 

2.1\ 

do IU.:~o sr .-Accnso a r ecep ção· elo officio .q.ue v. s.a me dirigiu .e~ data ele 19 
. con ente mez, no qua l me pede o auxthe com ai•mas e mumçoes de guerra 

~ala ~rmar os fieis habitantes cl'essa il l1 a, que anciosamente desej am' ter meios 
r:)rnl.\1 que l)Ossam su stentar os inauferiveis direitos do nosso legitimo r ei o senhor 
c · 'hguel I: annuinclo, pois, ás instancias de v. s.a e attenclendo á justiça ela 
c a.us~ e aos rumores que por aqui correm ele que os r evolucionarias de Angra, 
hob~JtWaclo s pelos rebe~cles r efugiados na Corunha, tencionam atacar os pacilicos ni· ltantes cl' esta ilha, a fim de estabelecerem n'ella governo do seu partido, t e
J 10 manclad0 entregar aos srs. Joaquim ele Almeida Tavares elo Canto e Carlos 
orge da Silva duzentas e quinze armas com bayonetas, noventa e seis patronns, 
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cento e tres talíns -com bainl1as1 setenta e quatr o martellinhos, qninhentas peder
neiras e cinco mil cartuchos de mosquetaria embalados, esperando que v . s.a faç~ 
d'este auxilio unicamente aquelle uso que for a bem elo serviço ele sua magestade, 
e por cuj os a.rtig·os v. s .• fica r esponsavel para a todo o t empo os r estituir logo 
que lhe sej am exig idos por uma aucto1·idade superior e legítima . 

. D eus guarde a v . s .a Villa da H orta, 28 de setembro de 1828 .-Ill.mo sr . João 
:Moniz Côrte R eal, capitão do exercito de Portugal.=Antouio Izidm·o de Jl1ot·aes 
Anco?"Ct) t enente coronel governador inte1·ino da comarca. . 

Está conforme. . João lJtfa?·ia Fer?·â1·a) secretario elo governo. 

No· mesmo dia e em datas posteriores o valetuclinario capitão gener al enviou 
para a metropole mais informações, que, pela pouca valia ou por constarem de 
outras proveniencias j á mencionadas, aqui. omittimos agora, preferindo transcrever 
outros documentos indispensaveis a qneú1 desej e elucidar-se sobre a marcha dos 
11egocios políticos de Portugal, tanto interna como extern amente . 

.Aviso 

I li. w. o e ex. mo sr. - El-r ei nosso senhor é servi elo que a mesa elo clesembargo 
do paço n ão consulte para a propriedade ou serventia dos o:fficios ele justiça 1 ne~ 
para outros empregos publicas, para que houver ele consultar, pessoas de senti
mentos contrarias á fórma do governo monarchico estab elecida pelas leis funda
mentaes de Portugal, ou em ·quem não haja a fidelidade a sua magestade, que deve 
haver em toclos os verdadeiros portuguezes, e com especialidade nos empregados 
pu blicos, e mesmo aquellas a r espeito elas quaes, nã.o se podendo affirmar co111 
certeza o que fica dito, h!lja comtudo para i s~o bem fundada suspeita, p1·oceclenclo 
sempre a mesa, para o exacto cumprimento d' esta soberana determinação, ~1 s 
averiguações mais esc1'up1ilosas por magi strados ele r econheci ela confiança. E de· 
verá tambem a mesa prcfedr nas consultas aquelles que, em igualdade ele outras 
circumstancias, tiverem claclo mais pruvas ele aclherencia á dita fón~a ele governo 
monarchico estabelecida pelas leis fundamentaes portugnezas e ele fidelidade a el
rei nosso senhor. Sua magestade quer, outrosim, que esta nresma providencia tenha 
Jogar a r espeito dos provimentos temporarios que a mesa der para os o:ffioios de 
justiça. O que v . ex. a fará presente na mesa do desemba.rgo elo paço, para que 
assim se execute. 

Deus guarde a v . ex.3
· Palacio de Nossa Senhora elas Necessidades, em 20 ele 

outubro el e 1828. =Luiz de Pwtla Fm·tado de Ca&t?·o do Rio de lVIendonçct. = 
Sr. Antonio Gomes Ribeiro . 

Officio 

(N.0 ·12) 

Iltmo G ex.mo sr.-Tenho a honra de levar ao conhecimento de v . ex.11 que7 
tendo o coronel commauclante da força militar ela expedição, J osé Antonio cl~ 
Azevedo Lemos, prescindido do serviço e cooper ação do majol' de brigada Jose 
Joaquim Jauuario L apa, como v . ex.a conhecerá pela inclusa copia, o bom serviço 
que este o:fficial havia pl'estaclo IJa restauração d'esta ilha, a muita intelligeuóa e 
probidacle com que havia desempenhado tudo quanto se lhe encarregára, e a falta· 
extrema que t enho experimentado de officiaes que possuam iguaes qualidades e ell1 
que possa t er a necessaria confiança, tudo isto me convenceu L1e que, nas actuaes 
circumstaricias, convinha muito ao real serviço de el-r ei nosso senhor lançar rnão 
ele um tão benemerito official e conserva1-o, como se acha, addielo a este qual'tel ge
neral, cujo expediente se torna cada dia mais trabalhoso e reclama imperiosamente 
a coadjuvação do seu r econhecido prestimo. 

Rogo, portanto, a v. ex .a se sirva ele fazer presente a sua magestacle o qne 
deixo exposto e communicar-me se a deliberação que tomei mereceu a Teal ap-
provação do mesmo augusto senhor. 

· 111 1110 
Deus gnarde n v . ex .a mmtos annos. Funçhal, 22 de outubro ele 1828. - - · 
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e e:x.luo ~r . José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros .~José Mw·ia J.Vfonteiro) g-t>'vel'
uador e c.apitão :general. 

Copia junta ao officio sopra 

IlJ.mo sr. - Não me sendo necessaria a cooperação de v. s.a pata o desempe
~0 do real serviço, póde fic.:·w ás ordens do governador e capitão general d'esta 1 a, ou saír na primeira embarcação que d'aqui der á véla para Lisboa. 
J De~s guarde a v . s.a Fnnchal, 14 ele outubro ele 1828.- Sr. José Joaquim 

d~r:uano Lapa. = José Antonio de Azevedo L emos, coronel commanclante da expe
tçao. 

Oflicio 

(Exll':tclo do n. 0 2 i rcscnadu) 

iitmo e ex.1no st· . - Continúa o govemo na mesma opinião ele não se pi·estai' 
a~ reconhecimento, por ora, esperando a decisão ela proposta. Diz que o negocio 
nao é só ele direito, envolve facto; e, no estàclo actual, só por uma negociação se 
poderá terminar, ajnnümclo mais o ministro dos negocias estrangei ros, em resposta 
aos meus argumentos, se se poderá convidar Portugal, no estado em que as cau
sas estão, durando socego? Por fim ha de haver o reconhecimento, como r eco
n~ecemos os governos de facto; pwém duvido qzte se possam consena1· depois que 
se~ 0 modo por que as causas ali nw1·charnJ repetindo-me em outra occasião que 
c;uem serve a causa ela senhom D . Ma1·ia ela Gl01·ia é o modo po1· que se augmenta . 
0 nzmze1·o dos descontentes em Po1·tugctl j que no em tanto a posição é muito deli
cada: qualquer pequena cousa póde trazer grandes consequencias (segundo ct 
Phrrase do gove1~w) . O partido ela opposição, por isso mesmo que o governo não 
Parec'C estar inclinado contra nós, faz valer todos os acontecimentos, exage
rando-os e fazendo cl'elles grande monta., angmentando a indisposição contra o 
governo . .. 

A vinda da princeza não produziu e:ffeito algum que lhe fosse favoravel. O 
foverno austríaco· exige qu.e ella vá para o seu primeiro destino; este aqui tam

em aconselha o mesmo, e o povo é indi:fferente á sua sorte; nrto tem adquirido . 
~opulariclacle alg:uma, nem outra cousa era de esperar; no em tanto o marquez de 
arb~cena parece que persiste em esperar aqui resposta do imperador do Brazil. 

d Amcla que disse que o marquez de Palmella tinha sido reconhecido embaixa-
~r de Portugal, nomeado pelo imperador do Brazil, não é assim: foi má inter

f1:tayão minha ou m{L explicação; nem foi, nem ha de ser, porque se quer afas
.t~ to_da a ingerencia elo Brazil no~ negocias ele Portugal, pois que a separação 
1:1~1 feita com a mediação ingleza. E verdade que o imperador é o tutor de sua 
.· ha; mas ha ele se ver se é compatível com os direitos das gentes, ou se a tuto-
lla se limita aos bens, e não seja em política . . . · · 

. Deus ·guarde a v. ex. 3 Londres, 22 de outubro de 1828. --Ill. 1110 e ex."'0 sr. 
Vl -sconcle de Santarem. =Visconde de Asseca. 

Officio 

(N.0 13) 

t lU~ mo e ex. mo sr. - Achando-se- j{t cumpridas as reaes ordens ele sua mages
;'lde, expedidas em aviso de v. ex.a, com a data ele B de setembro ultimo, relati
ems o á extincção elo batalhão de artilheria cl'esta cidade, e tendo-se igualmente 
ç"' eltuad? a divisão das praças do mesmo batalhão, que deviam unir-se á expedi~ 
t ao destmada para a ilha T erceira, e elas que deverão ser remettidas para Por
e~~al,_ J?ara servirem · na brigada real ela marinha, r estaram em consequencia sem 
g :-CLero os officiaes combatentes do incluso mappa, os quaes, emquanto sua m3;
cl e~ ade ~hes . não mandava dar o competente destino, ordenei qtte ficass~m e;ons1-
p eiaclos addtclos ao batalhão ele infimteria n. 0 2 ·e contingente ele artrlhena de 
p o~tug-al, com os mesmos vencimentos que percebem os officiaes d'estes corJ?os, 

8 °1 m~ _Parecerem dignos ele toda a contemplação, por jsso que, sempre fi_ms a 
ten leg;rtrmo r ei antes quizeram so:ffrer todas as privacões uns deportados e ou-
ros . ' . < ~ ' · 

Pl esos, do quo unu·-se á cansa dos rebeldes. 
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IuclLlO igualmente as r elações elos officia.es do referi do batalhão que desert~
ram e cbs que se àcham presos. O que tudo tenho a honra ele levar ao conhec1-
mento de v. cx.a para o Ützcr presente a sua magestacle. · 

Deus gnaTde a v . ex. u muitos anno!'. Ftmchal, 24 de outubro de 1828. 
Ill.mo e ex. mo sr . José Antonio de Oliveir::t L eite de Barros. = José 1Jia1·ia Jldon
tei?·o, govcrnaclor e capitão gener al. 

Docume ntos a gue s e 1•e ün•e o officio s up1•a 

R el ação dos officiaes que do extincto batalhão de artilharia d 'est a cidade fica ram interinamente 
addidos a os corpos actualmente existentes n 'esta cidade 

lHajo1· gr aduado Francisco Laclisl au Correia, 
ajustando as contas do extincto batalhão. 

Capitão J acint'l F eli ciano, com licença r egis
t ada. 

Primeiro tenente J orge Frederico L ecor, com 
licença nos estudos em Lisboa. 

Primeiro t enente Polycarpo Antonio Teivcs , 
acléliclo ao bata lhão 11. 0 2, encarregado do 
governo elo for te elo Ilhéu. 

Primeiro tenente Luiz Alexandre Martins Pes
tana, adclido ao b atalhão n. o 2, encarregado 
elo g·overno ela fortaleza do Pico. 

Primeiro tenente Mathias José ele Sousa, acl
clido ao batalhão n .0 2, eocarregado elo labo
ratorio. 

Segundo tenente Antonio Correia B ettencotll't, 
adeliclo ao contingente ele artilh eria Í1.0 2. 

Segundo tenente Luiz Guerreiro ele Mesquita, 
acldido ao batalhão ele iufanteria n .o 2. 

Segundo tenente ex-quartel mestre Camillo 
José Correia, aclclido ao batalhão ele infan 
teria n. 0 2, encarregado do paio~ da p olvora. 

Segundo tenente cx-lJ,jtHhmte Jacürto I-Icn.ri
ques ele Oliveira, aclclido ao batalhão ele ]]L· 

fantcri a n.0 2. 
Segundo tenente Manuel Guiclo B arranca, <tcl

dido ao batalhão de infanteüa n.0 2. 
Scgtmclo t enente Antonio M. Fidié, aclclicl o n.o 

batalhão de infant.eria n.0 2, com licença re-
gistacla em Li sboa. . 

f::;egundo tenent e J osé Maria Monteiro, aclcltclO 
ao batalhão ele inf'anteri a n. o 2. 

Seg1.mclo tenente Cru.·los Maria Monteiro, acl· 
diclo ao batalh ão ele infanteria n." 2. 

Segundo tenPnte Franci sco ela Silva Banhos, 
aclcliclo ao cmttingente el e artilheria n .0 2. 

P rimeiro t en ente, secr etario, J oaquim Anto
nio elo N nscimento, addiclo á secretnria elo 
governo. . 

Cirnrgião mór dr. Joiio Angelo Curado, acl(lJclo 
ao hospital rcgime~tal ele 11 . 0 2. 

Ajudante de cirurgia Fnmcisco ele Sousa 
Bra.ga, acldiclo ao hospital r egimental ele 
n.• 2. 

F1·ancisco de Pa~tla llifonteú·oJ ajudante de ordens !. 

Relação dos offic!aes do exti';'-oto b atalhão da Madeira que se acham presos 

Agostinho Líbano, capitão. 
Manuel J oaqnim Moniz, primeiro tenente. 
A lvaro J osé ele França, primeiro tenente. 
João Joaquim Camacho, primeiro tenente. 
J oão Betteucourt, segundo tenente. 
Jacinto de :Freitas Aragão, segundo tenente. 

J onquim José J acgues, segundo tenente. 
J oaqtúm J osé dos Sautos, segundo t enente. 
Antonio Francisco Barros, segundo tenente; 
Severiano Sesinanclo, segundo t enent e aJu· 

dante. 
Luiz H emiques, ajudante de cirurgia. 

F1·ancisco de Paulct JJ1ontei1·oJ ajudante de ordens. 

Carta 

r n. mo e ex .mo Sl' . _ :.Ainda que as cl csgraças, ele que ultimamente fui victi.Jna., e 
os fi eis subditos de sua magestade o senhor D. Pedro IV, na ilha ela lVladeira, ~e 
tenham posto em estado de terrivel so:ffrimento e transtorno, cumpre-me tódavH~ 
significar a v. ex .a que o attencioso officio que v . ex.a me dirigiu em 27 do me_z 
proximo :passado, de ordem de sua magestade o imperador (que r ecebi pouco depoiS 
da minha chegada a Ing-laterra), foi o maior lenitivo e conforto que eu podia encon
trar , sabendo que a minha conducta fôra louvada por sua magestade. Digne-se, 
pois, v . ex . a fazer chegar ao alto conhecimento do mesmo au O'usto senhor o meu 
eterno r econhecimento e o constante desejo que conservo de 

0
continuar a empre-

J Seguem-se d~1as r elações ele offieiaes e outras }Jraças elo extincto b a talh ão de artilberill, 
sendo a prirn ~ira dos que passam a servir ~clclidos a~ ele infan.teria n.0 2 (1 s~u-gentó ajucla.n tc~ 
1 cadete furnel, 5 cadetes, 2 cabos ele mtlSlca, 8 muswos, 2 pifanos, 1 bombo e 5 soldados- t~ 
t a l 25j; e a ultima elos que vão como adclidos ao contingente ela mesma arma (5 iJrimciTOS sni
gentos, 4 scgtmclos sargentos, 2 fuui eis, 5 cadetes, 4 cabos c 5 soldados- todos 25) . 'e~te 
num ero incluem- se 1 segtmclo sargento, 1 f nniel, 4 cabos e 1 soldado, presos do estado, c, 3m· 
validos. 
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ga~· todos os meus esfor~os e a minha vida }Jara conserva~'ão dos seus irrefr aE:a-
ve l' · ' · ' ~ 

lS c ll'eltos de soberania, dos de sua magestacle a senhora D. Maria rr, sua au-
gusta filha, e da carta constitucional. · 

Rog~ igualmente a v . ex. a me queira fazer a homa, se o julgar proprio, de 
commumcar a sua magestade q ne, alem de n'aquella fatal crise em1Jregar todos 
fb' esforços que me impõem o dever e a boa vontade ql~e tenho 'ele se.rvir, o me
le or que. pos.sa, a sua magesta~e, t~·abalha?do pa~·a a conservação. d'ella .na sua 
t a obed1·encia1 eu me conservei na Ilha mms de crnco horas, depOis de differ en
les ofiiciaes de graduação se haverem refugiado a bordo do Alligato.") em rasão 
c a soldadesca ter debandado mais ele uma vez, e que nem mesmo minha mulher 
~ tenros. fi lhos foram para bordo da dit~t fragata senão depois de ali estar~m mui
fos ?:1icJaes, porque eu pretendi sempre antes sacrificar a minha viela e apropria 
~lUlha, e quanto tinha, do que de qualquer maneira fazer causa que podesse l ro~.ncar o bom espirito, de onde me resultou, ao menos, não ter o menor remorso l e faltar ao que de mim dependia, como governador e capitão general, ou como 

lOJUeru; não obstante ter sido o acaso sempre tanto contra os meus desejos, que 
apesa.r de todos os meus etlidaclos e esforços, e os elos plenipoteneiarios ele sua 
~agestacle em Lonch·es, jamais cheguei a receber soccorros de armas e mais obje
c 08 que desde o primeiro momento vimos serem. inclispensaveis . 

Na com).llunicação· que dirigi á presença ele sua mag-estade em 22 elo passado, 
e qtte a estas horas j ~'í. provavelmente terá cheg-ado ao conhecimento de v . ex.", 
11~ qnal eu dava conta da fatal perda ela ilha da Madeira, julguei elo meu dever 
11~0 tocar no que faz o objecto elo antecedente paragrapho; entretanto, a consicle
Çao com que v . ex.a se dignou tratar-me no seu ~itado officio, fazendo-me conhe
cer que seguramente elevo ter n 'ella ,todo o apoio, me animou a expressar-me, 
colllo agora o fiz, sem ter a intenção de querer accusar a conducta de alguem, 
~as só com o fim ele que a minha possa cabalmente ser conhecida de v. ex. a e 
e sua magestacle . 

d~ ~ueira, pois, v. ex. a clesculpar-n:e, e pcrmit~.ir que eu a1?roveite ~sta occasião 
protestar que sou, de v. ex.G mmto r econheCido e attencwso serv1clor·. - IlJ.mo . 

~5e~ . mo sr. Francisco Gomes da Silva. = José b~cio Travassos Valclez. =Londres~ 
e outubro ele 1828. 

Pastoral 

D · ~rancisc o J osé Roclrigne~ e Andrade, por divina misericorclia e confirmação 
c a . santa sé apostolica, bispo elo Funchal, ilha da Madeira, Porto Santo e Ar
g'tnm, elo conselho de sua magestade fidelíssima, etc. 

J A todo o noss; · amado clero c fieis ela diocese elo Funchal, saucle e paz em 
esns Ühristo, nosso verdadeiro e unico Reclemptor. 

. Quando a nação portugueza esperava anciosa ver chegai' aquelle dia ventu
~?t"~' em que a cm;ôa cl 'estes reinos, depois ela usurpação mais violenta, fosse res
t1 111 da ao seu verdadeiro e legitimo senhor, o espírito revolucionaria, qHe com 

0a~~o esforço se havia empenhado para sepultar ele uma vez, se lhe fosse l?ossivel, 
.· r:ono com as rninas da religião, não farto ainda elos males com que tmha op

~~llludo esta n ação, quiz pôr mn termo a tantas atrocidades, accenclenclo no meio 
d e a 0 fa?ho ela rebellião. Porém, quando ainda ao longe nos assustava o horror 
cl e. UJU cnme tão ·atroz, e nos consolava a esperança bem fundada no caracter grs .. Portug uezes, que, correndo . logo ás armas e seguindo alegres o caminho ela 
nao~~ l~erclacla ele seus antepassados, não tardariam em vingar esta nocloa posta 
a Pr e~1d.acl~ p01:tl~g·ueza1 • quanto estavamos longe ele p ensar, amados filhos, que 
P . OVJ.~enc1a Drvma, CUJOS decretos elevemos adorar, nos reservava tambem para 

lllle~enclar similhantes horrores e que a mesma sorte nos esperava ! Não tardou 
lllto q h ' . " l f com u e OJ?ens, algu~1s elos quaes estavam e~carregados .ctos voss~s Nc es mos, 

se apparen-cia ele ficlehclacle, quando só conheCJam a perficl1a . c a tra1çao, fizes-
·1ln Catr sobre vós os mesmos males · e em vez ele vos manter em paz e na cle-

VJcaob 1· · ' h 
1• . ec Jencm, faltando a estes mais eagTaclos deveres, vos arrastassem aos or -
Otes ela rebellifio. . 
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O dia 22 de j unho foi o pr ecursor cb s maior es clcsgraças qu e vos esperavam, 
e a este se seguiram logo di as de tribulação e desordem, dias verdadeiramente 
ele amargura e affiicção, em que homens perversos, mltTidos no crime e na im
piedade, não se atrevendo a combater abertamente contra o céu, se conspira·raDl 
contra nós e contra outros fieis ministros do santuario, qne não tinham outro crime 
que o zêlo elo seu ministerio e o seu affecto para com um p1:incipc que o Senh~r 
Deus tinha destinado para nosso rei, e que pelas leis fundamentaes da monarchW· 
era o legitimamente chamado par a occupar o throno tle seu augttsto pae. E 3· 

'J.Ltem, amados filhos, por este só motivo não tocou uma grande parte na perse
guição? Comvosco fallâmos , victirnas acrisoladas pelo furor dos ímpios e compa
nheiros dos nossos trabalhos, dos quaes , uns expulsos dos empregos que exer
cíeis, j azi eis nas prisões! ou tr os escondidos peJas · g-rutas, alguns exterm ina dos, e 
mtütos perseguidos por toda a parte, nem ao menos podíeis chm·ar, que vossas 
lagrimas não fossem Teputadas crime.- Á vista d'estc quadro tão horro1·oso e ~o 
meio das maiores ti·ibu1ações que havíamos experimentado durante o nosso epiS
copado, amados fi lhos, não sentimos tanto os nossos males como a vossa meslllfl. 
sor te : ell es pesavam sobre a nossa cabe~a ;· porém, vós ferieis o nosso coração, 
e de boa vontade quer eriamus antes ser a unica >Tictima do seu furor, elo que "?r
vos igualmente sacrificados. Ah! O nosso coração se sentiu abysmado na maJOl' 
dor, e não achanclo j á. outro confoxto senão em Deus1 exclamámos com o propbeta 
rei: ccLevanta-te, senhor, porque não ·vélas sobre nós? Desperta, e não nos aban-
dones para sempre i » . -

Não per m ittiu o Senl10r Deus que fosse este o uni co golpe que ferisse o nosso 
comção; outro ainda mais penetrante .nos estava reservado. E ra forçoso deixar
vos, amados filhos, e ausentar-nos de vós . Porém, qne tristes circum. tancias da. 
nossa separação ! Homens perversos ba muito que haviam premeditado a nossa. 
ruína, e aqu ella era a hora de executar os planos da iniqüidade. Os dias erarn 
marcados pelas desgtaças, e nós, cober tos j á de baldões e impr operíos, abando
naclos por muitos que o medo das perseguições afastava de nós, e até obrigadqs 
ela mais violenta coacção a dirigir-vos a nossa voz pastoral contra os sentimentos 
elo nosso coração; os quaes havíamos sempre mantido, e contra aquella couclncta· 
de que no mei.o .de vós détnos as mais cvicl entes provas c que então fazia o 
o~j ecto elo nosso cdme e das nos:;as pet seguições ; suj eitos já aos furor es el os re
voltosos, e continuamente ameaçados da morte, não tínhamos mais do que toroal' 
o conselho elo Salvador , e fngii' de um logar onde eneontr·avamos sómente a per
seguição 2, subtrahinclo-ilos á 1·aiva elos impios e evitando-lhes mais nma occasiã.o 
ele pôr por obr a seus horr<l1'0sos attentados . As lagrimas fo ram então o nosso ah
mento el e dia e ele noite 3, c ainda que nrlo vos cleixámos em paz, nós, coJ;llO o 
apostolo elas gentes, vos encommendámos ao Senhor Deus c á palavra poclero~IL 
da sua graça 4, sem com tudo vos podermos clize1·1 como elle, se teríeis de ver maJS 
a nossa face . 

Graças, porém, infinitas Ecjam daclas ao Deus de immensa. b_onelade, que, assim 
como foi servido que fossemos lnunilhaclos pelas t t·ib,Ilações, tamberp. nos confol'tou 
no meio elos nossos trabal110s, e não permi ttíu que por muito tempo sentissimos os 
justos castigos da sua ira; e hoje, gue a nação portugueza gosa do maior bem ~a 
p osse do seu amado rei, o senh01· D. l\iigue1, dêmos-lbe repetidas graças, e se.J:.t 
maior o nosso r econhecimento por se dignar d~ ouvir 0s nossos fervorosos votos 
e dar -nos um r ei segundo o seu coraç~o ; e, levantando as mãos ao céu, digamos 
com o i'econhecido Zachar ias 5 : « Bemdito seja o senhor ·D eus de I srael, que olh.ou 
com misericordía para o seu povo e o libertou do capt iveir o)> . E que occasJil.o 

t Enu-ge, quarc obdorn:ús :bomibe? Exurge, et ne repelias in finem. Psalm. 43, y.25. (Tqdas 
as notas a·esta pastoral , excepto a ü lt ítna, se encontram no impresso.) 

2 Cum autem. p_crseq:ten t tu· vos in éivit01t.e ista, fug i te in a. liarr~ . . Math .,. c:apitml? ,x, i 23; t 
3 F uerunt mil11 Iacnmac mcac panes clw, ac noctc: dum d LCitur tmln quot1d1e : Uht es 

Deus tuus. Psalm. 411 >'. 3. 
4 Et nunc commenclo vos Deo, et verbo g ratiae ipsius, qtti potcus cst aeclific:n·e, et cl:u·c 

haereclitatem in s:Ulctificatis omnibus. Act. apost., capitulo xx y 32. 
5 Bcnedictus Dominns Deus Israel, quitt visittwit, ct fecit rcdcln11tionc~ plcbis suae. Luc., 

r~.p itul o r, y 68, 
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n:ais propTia para vos dirigirmos 11 nossa vol?j pastoral, do que esta, em que a na
I~~ portugneza, renovando pela terceira vez 1 as epochas gloriosas de 1:)85 e de 
br ] ' acaba de saeudir Çn·iosamcntc nm jugo estranho que se lhe tinha posto so
t e os seus h ombros? E agora, amados filhos, que a nossa voz, qual o som ela 
rombeta, deve soar incessantemente aos vossos ouvidos 2 ; ainda que estejamos 

certos_, qne este acontecimento ha muito que era suspirado em vossos corações. 
Nao podeis duvidar, amados filhos, que o espírito revolL1cionario que infeliz

~fnte. se tem espalhado no meio de nós, tem procurado, com apparencias ele uma 
/ sa h~erdacle, arrastar os povos ás suas perniciosas maximas e conduzil-os a uma. 
ttal_ rwua. Nutrido no horror das trevas e no desprezo das mais sagradas leis rla 
.~r~Ja e do estado, procúrando sómente abalar os thronos e destruir a religião 
ilinstà para levantar altares ao crime e soltar as redeas ~\.s pajxões mais vergo-
1 osas, que males não tem elle causado á triste humanidade! E forçoso renovar 
a dor e recordar lastimosos acontecimentos, de que foi testemunha a geração pre
F~te, e em que nos coube tão grande parte. Um reino florentissimo, qual o ele 
v lança, chora ainda a sorte de um rei piedoso e sabia, que na flor da idade cur
/~1 a. cabeça debaixo do ferro revoluciQnario; e este mesmo reino, cheio de hor~ 
~I, VIU proscripta a religião catholica, extincto o esplendor do templo e das func

Çbes sagraclas1 e milbm·es de vic~imas innocentes, martyres da fé, por não quererem 
d andonar a r eligifio ele seus paes. Assim começou o mysterio da iniquiclade 3, que 
~sele então tem enchido ele amargura a santa Igreja, que n'estes ultimas dias tem 

;~sto a maior ela~ perscg.uiyões co~tra ella suscitadas,. e _te~m igualmente abalado 
l das as monarch1as com 1cleas ele liberdade e ele constltwçoes, quando só pxocuta 
c esn;oralisar os povo3, para ao depois os dominar com um jugo tyrannico. 

E que outra _tem sido a causa ela longa serie de males que n'estes ultimos tem
~os . havemos soffi:ido, c elos quaes a Divina Providencia acaba ele nos libertar, 
~~b~ltuindo á monarchia portugneza o s~u. ar~.tigo esplendor e dando-nos um 1:~i 

10 e forte para destrua· os planos da 1mqmclade? A h! amados filhos, a naçao 
~~tugueza c?rria apressada. :r:ara o mesmo abysmo; e 5ual seria a sua sorte se a 
:rn ° do .O~nmpotente, que Y1s1velmente nos protege, nao pozesse um termo ás tra
v·as da rmquiclacle? Se não presenciámos tantas scenas• de horror, quantas então 
t~~ a Fra.nça, não deixámos com tudo ele ver um monarcha 1' quasi despojado elo 
c ono de seus augustos maiores por seus mesmos vassallos, e, conservanclo uni
Satnente o nome ele rei, ser reduzido a um mero executor ela vontade d'elles . 
f 1t não cheg~1mos a ver correr o sa:ogue dos martyres pela causa da religião, não 
. a ara1:n, com tudo, bispos ela santa Igreja c muitos sacerdotes respeitaveis, que, 
~aze~1do )á no clestérro e em rigorosas prisões, eram victimas destinadas pelo furor 

1 . 0 ~ .. nnp10s pa.ra acabar a vila no meio ela a.fflicção e elos gemidos. A mesma re
~gtao santa, se não chegcm a ser proscripta, era ·atacada em escriptos ímpios e 
t"as conversações ; seus santos foram expostos ao clesprezo e aos insultes; suas pra-
ICas mais santas eram objecto de mofa e zombaria; e até o mesmo Deus vivo no 
~eu proprio tabernaculo, onde devia receber as nossas adorações, foi sacrilega-
1tt.ento lÜtrajaclo pela mão elos impios . l\1as poupemo-nos a r enovar chagas que estã,o 
d~ofundamente entranhadas em vossos corações, e imploremos ao Senhor o reme-

10 effica,z a tantos males. 

8 ~stava, porém, reseiTaclo o furor elos perversos contra a sagrada pessoa do 
nen °1' D. Miguel, hoje nosso adorado e augusto monarcha. Sim, amados filhos, 
a a me~ma occasião em que ·ellc acabava c1e fazer o mais elevado serviço, salvando 

11 ~:trJa e o r ei, sen amado pae, ela oppressão dos traiclores, e igualmente toda a 
açao de_ ficar sepLutada no· abysmo ele males a que a tinham arrastado impios de· 

lp· 
13Sr1 °1 a primPira na acclamação de el·rci D. João I, nas côrtes de Coimbra celebr:tdas em 
filh~' d nas qt~:tcs os tres estados excluíram da successito :o't corôa portugueza D. Beatriz, unica 
geiro 0 el-re1 D. Fernando, por se achar casada com D . . J oão, rei ele Castell.a, que era; estrar:· 
ti mo'. e. a segunda em 1641 11 os est.aelos celebrados em L 1sboa, nos qnae:> fm reconhecJclo legi
estr rct .de Portugal o senhor D. João IV, cleclaranelo-se intruso Filippe IV de Castclla, como 

~~~eno e incapaz ele succccler na corôa ele Portugal. 
3 N ama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tnam. IsaíAs, capitulo Lvrrr, i 1. . ~ 
~ ~am mystcrittmjam opcratur iniqui tatis. Paul., CJJistola 2.•, ad Thes~al., c.ap1tnlo n, i'· 

· senhor D . João VI opprimido pela iniqua facç-ão elas côrtes rcvolnCJOI1arws. 
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magogos ; foi então qne o espíri to r evolucionario, conspimndo-se contra elle, ju1·oü 
a sua ruina, e se não teve forças para o exterminar do coração elos portug-uezes, 
}Jôdc comtudo roubal-o ás nossas vistas . Porém, amados filhos, de que servem a~ 
tramas e mais bem combinados planos dos homens contra a m~io do Omnipotente_ 
A sua vida era preciosa para nós, e DeLls, que o havia destinado paxa nosso 11-
bcrtador, não podia deixar de o proteger contra todos os caminhos ela iniquiclade
Elle pó de justamente dizer de si como em outro tempo o rei de Israel : «O S~
nhor é quem me guia e me protege, a quem posso eu temer? Elle ampara a rol· 
nha vida, de quem fugirei? O Senhor me tem defendido nos perigos, e é elle q116 

agora exaltou a minha cabeça sobre todos os meus inimigos 1• 

Porém, se ainda nos enche ele horror a r ecot·dação cl ' estes males, que innuroe· 
raveis iniquielades não commctteu ao depois o espírito ela desordem co11tra este 
angust0 príncipe, só para ver se conseguia privai-o ela corôa que justamente lhe 
era devida, e para que continuasse o systema constitucional, que até na mesro~ 
palavra provocava o oclio ela nação }JOrtngLleza? D esgraçadamente fomo s victiroas 
das tramas ela iniquiclacle ! E quando esta jú não podia ver fru strados os seus tr~
balhos, tambem vós, amados filhos, fostes sacrificados ao furo r ele hom ens perfi
dos, que, per seguidos peJo horror de seus crimes e não contentes de Jlaver su:ffo· 
c.ado vossos sentimentos generosos, conseguiram, pelo poder da força, revoJtar-v~s 
contra este augusto príncipe que a ' nação portugueza declarou, peJo modo mros 
solemne, ser o setl verdadeiro e legitimo r ei. Mas suspendâmos aqui a nossa voz, 
para não aggravar males tão recentes e qu e tanto pesaram sobre vossas cabeças, 
e deixemos aos perversos auctores ele crimes tão enormes os r emorsos elas des
gra-ças que elles causaram. 

Não foram, pois, amados filhos, as intrigas ele uma facção, nem tão pouco as 
machinações ele um ministerio distincto, ·peJa honra e probidade, que pozeram na 
augusta cabeça do nosso rei, o senhor D. Miguel, a corôa cl' esta monarchia : taes 
meios perficlos só eram proprios d'aquelles qu e t iveram o arrojo de vos fallar coJ!l 
tanta indignidade, e d'estes se valeram para commetter os maiores c1·imes e roalS 
horrorosos ·attentados; foi, sim, o clireito mais bem funclaelo e o amor das lib crd~
des ela patria, t ão geral nos corações portuguczes, que clamou pela observancia 
das leis fnndam entacs, tão inclignamente ultrajadas por uma fac<;ão ; o foi par~ 
vingar a gloria ela nação portugueza que os estados do reino, segtmclo estas rocs: 
mas leis e os antigos fóros ela nação, proclamaram briosamente nosso legitimo rel 
ao senhor D. Miguel L Assim se condoeu ele nossos males, e não permittiu o De~lS 
de nossos paes que .este r eino, por elle escolhido para obj ecto ela, sua espec1al 
providencia, estivesse por mais tempo fluctuanclo na incerteza, nem chegasse _á· 
sua total rnina ; e havendo-nos mostrado já na sagrada pessoa elo senhor D. :ML
guel um libertador, quiz pôr tenno a tantas elesgraças, fazendo que este mesroo, 
que elle tinha formado segunelo o seu coração, fosse o nosso r ei. 

Porém, amados filhos, não julguemos que a necessidade ele r emediar nossos 
males clicton uma resolução tão sabia. EI!es por certo assim o exigiam; poré:Ill, 
ainda mais o elever el e rigorosa justiça e o caracter ela naç[Lo portugneza, pou_co 
soffreclora de domínio estranho, e foi unicamente para satisfazer a estes impel'l~ · 
sos deveres e mostrar ao mesmo tempo ao mundo inteiro que os portuguezes u.ao 
estavam esquecidos da primeira lei elo estaclo, nem do ·exemplo g~orioso de s~us 
antcpassaclos, cleixaclo com o sacrificio elas proprias vielas, qu e os estados do r e1no 
deram uma r esohlção tão heroica, quanto em si mesma justa. Estes .se enchera~ 
ele prazer por encontrar todo o direito a favor de um príncipe que ba muito ~·el· 
na v a em nossos corações; mas nem elles, por maiores que fossem os sacri-601° 51 

eram c·al)azes de comprometter a r ecticlão c sabedoria que os guiava, para c1arel]l 
uma resolução menos justa, nem o augusto príncipe, que tantas provas havia dado 
do se u desinteresse, tal consentiria. 

E que outra deveria ser a r esolução dos estados, quando a mesma lei fnu.cla
mental com tanta enérgia exclue todo o príncipe estrangeiro ela successão da co-

1 Dominus illuminntio mea, et salus mea, quem timebo? Dominus protcctm· vitnc mcac, -~~ 
quo trepiclabo? ... In clie mn.lorum protexit me in absconclito tabernaculi sui. In petra exn.ltnVJ 
me: et nunc exaltavit caput menb1 super inimicos meos. t'salm. 26, i 1, 2, 9 c 10. 
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rôa portugneza? Assim o estabeleceram em Lamego os primeiros fundadores cl'~sta 
l11ouarchia á frente do seu primeiro rei o senhor D. Affonso Henriques . ccNão 
reremos_, disseram ellcs, que o nosso reino, ganhado á custa ele sangue e fructo 
~ 0l nossos trabalhos, e do esforço elo nosso rei, que com o seu braço nos tem aju
,·ac o, passe em tempo algum a poder ele estrangeiro 1,, . E quem,, antes cl' este glo-

11080 acontecimento; occupava eutfio a corôa portugueza? Ah! E forçoso dizel-o, 
~~~aclos fi lhos, um monarcha que já se nll.o chamava portuguez, e que, corno 
~e1 estranho, não havia muito tempo tinha concluído tratat1os com o rei de Por-
ugal2; um monarcha, emfim, que occnpando j á um imperio sepaTaclo e clesJi

gaclo Inteiramente da corôa portugueza, conservava seus representantes como 
outra gualquer naç.ão . E quando, ft vista só ela lei fundamental, é necessario 
que seJa actualmente cidadão portnguez e resida n'este Teino, o que houver de 
~~cce~ler; poderia este, sem violação manifesta cl'esta' mesma lei, occupar a co
loa d esta: monarchia? Certamento não. Era preciso que os porh.1g·uezes tives
~~111 perdido a honra, e com ella o sangue glorioso de seus antepassados, pam 
la~ haverem de reclamar contra esta usurpação. E que diriam os famosos restaura
~)~~ es ela nossa monarchi_a, qua?clo para declarar .~ elhor estale~ fundamental, ele-

. s c1 de haverem sacuchclo o JUgo estranho, sohcrtaram e obtiveram «que pos
fi]1n o o rei dois differentes senhorios, o maior succeclesse no reino estranho, e o 
,,./ segundo n'este de PortugaPn, se vissem que possuindo já o priruogenito, em 

1
1 a do mesmo r ei, o senhorio do Brazil, viera tambem ao depois occupar o reino 

c e ~ortug;al! Consiclerae qua.I seria a sua admiração, e vêcle os excessos ele um 
parttclo que ·só queria triumphar, ainda mesmo com a ruína da nação. 

t Não devemos deixar agora ele vos fallar sobre o vinculo sagrado do juramento, 
~se grande acto ele religião, por que a creatura toma ao seu mesmo Creaclo1· portes
n1hnnha elas suas palavras e penhor ela. sinceridade elo seu coração. Aqui, amados 

os, se enche ele amarg·nra o nosso espírito, e não podemos ver sem lagrimas 
q1.1: n' estes clias infelizes se fi zesse vinculo ele iniquiclacle este acto elo maior res 
~eito, e que os primeiros christãos não podiam exercita.r sem grande temor e quasi 

8 °111 um santo horror. Ah! E que homem verdadeiramente christão poderá ve1· 
cl~11\ pranto o sacrílego abuso com que se obrigou a invocar um Deus de recti 
nho para auctorisar a injustiça e suj eitar a nação a um jugo estranho e a reco
cl ecer nn1 rei que não era sen? lVIas, amados filhos, se a religião nos ensina que 
é evemos r espeitar a Divina Magestade que invocâmos no juramento 5 ; ella mesma 

011~. que nos ~clverte as concliç~es rig~ros~s 0 que o fazem digno ~la Divincla~e, e 
111 e estas e uma elas essenmaes a JUSttça das promessas que fiz ermos no Jura
c ~nto, })ara que a nossa fidelidade na sua execução não venha a ser um novo 

8 
11111e. contra o céu. E podereis duvidar ela iniquiclacle ele um juramento, por que 

8 
e PrlYava. a sagrada pessoa do senhor D . Miguel elo d-irei to que só elle tinha á 
n~ccessão c~'esta corôa, pará a tr~n~ferir ao s?n~or D. ~edro, a quem a m_e.smn. 
l.l 

0 l)ertencia? E deixaria de ser IDJU· to um sumlhante Jlll'amento, que aux1hava. 
t ~a usurpação, tirando direitos adquiridos e violando a lei fundamental, á qual 
t~ 05 nascemos sujeitos e que liga tanto o monarcha como os vassallos? l'or certo, 
~~o i e ~e pretenê1esseis, amados :filhos, cumprir tal jurame?~o, alem ela offensa 

111 
11111lettJcla contra a soberana magestade de um Deus, que f01 mvocada para teste

s 11?-l~a. c penhor ela maior injttstiça, vós amontoaríeis maldade sobre maldade e 
enels réus ele um novo crime. 

v· , Agora, amados cooperadores elo nosso ministerio, que o céu se dignou ele ou-
11 os nossos rogos e nos deu na soberana pessoa do senhor D. Miguel um rei 

rnen: fôrtes celebradas em Lamego no anno de 1143, nas quaes foi estabelecida a lei funda-
2a, por que havia de ser regulada esta rnonarchia. 

rnesrn fratado ele 29 ele agosto ele 1825, confirmada pela carta ele lei de 15 ele novembro do 
3 

o an~10 . 

de 12 ~apitulo ela nobreza nas côrtcs de Lisboa no anno de 1641, confirmado pela carta patente 
4 e setembro de 1642. 
5 ~ust~1s es, Domine, et O!lmia_judic!a. tua .justa .sunt. Tob., capitn!o .m, _Y _2· . . . 

l1it 1 °1Umum Dcurn tuum tllnebJs et Illr sol 1 scrv1cs ac per nornenllhusJmabJs. DcutCI., ca-
u O YI ' ' 13 ' ' sE'. . . 

't jurabis, vivit Dominus, in veritatc, ct in jmlicio, ct in justitia. J crcm., capitul o n·, 'I 2. 
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sabio e forte para coilfündir a iniquiclade e r emediar os grandes males que have
mos padecido; é tempo que empreguemos tamb em a maior solicitude no desem
penho elos altos deveres que o senhor Deus nos confiou 1 • A r eligião santa, atacada 
nos seus acloraveis my.sterios e na pureza ela sua doutrina, na santidade elas suas 
augustas funcções e no respeito devido aos seus ministros; a obecliencia e amor 
devido ao monar.cha violados pelas opiniões libe.raes contra o que a rasão reclama 
c a r eligião altamente conclemna : eis-aqui o joio que o homem iaimigo semeou 
no campo da Igr ej n.2, e eis-aqtri taml)em a lucta para que deveis estar apparelha• 
dos. A reuni?\ o d' estes dois o.bj ectos faz a base mais solicla da sociedade, e no p~r
feito desempenho dos deveres r eligiosos e civis consiste a nossa felicidade, ass1m 
eterna como temporal. . 

Porém, que esforços não tem feito uma falsa philosopbia, para com o prete~to 
do bem da hummiiclacle abalar os mesmos fundamentos da sociedade ? Ouv1 a 
mesma rasão; .e1Ia persuade que o homem n:;~.sceu para a sociedade, e que elle 
logo no seu nascimento traz comsigo a clependencia de muitos soccorros, sem os 
quaes acabaria a viela. Porém, t endo cada um clifferentes interesses e paixões, a 
mesma rasão nos convence. que só um chefe independente e superior a todos é 
que póde vigiar c r egular estes clifferentes elt:mentos, fazendo um corpo em que 
r eine a ordem, segmança e mutua feliciclade . E assim que o mesmo Detts, creando 
o homem com e3ta propensão, não pôde deixar ele ser tambem o auctor cl~aquelle 
poder, sem o qual a sociedade n?Lo podia existil· 3. E que outra co usa reclama Dl 

religião que }Jrofessâmos, a qual, longe ele se oppor á rasão, serve para melhor 
a illustrar e lhe ensinar importantes verdades, que ella não pócle penetrar pela 
sua fraqueza ou que as paixões lhe não deixam vel' cl aramente? T emei q Deus 
c rcspeitac o rei\ }Jorquanto elle é ministro ele D eus, e é necessario obedecer-lhe, 
não só por temor dos castigos, mas pelo dever de consciencia 5. Portanto, sêd<l 
obedientes por amor ele Deus a toda a creatura que sobre a terra se achar r evea
tida elo poder, ou seja o r ei, como sob erano, ou os seus governadores, como por elJ e 
mandados para punição elos criminosos e premio dos bons, que ésta é a. vontade 
de Deus 6 • T al é a vantagem da r eligião, que com a maior clat•eza estabelece er!l 
toda a sua extensão os deveres dqs vassallos para com os seus soberanos, e que 
agora, amados cooperadores elo nosso ministerio, cumpre mais que nunca r ecom· 
mendar-vos 7, para rebatercles o espírito da mentira que com tão perniciosas elon-
trinas têem pr ocurado seduzir innumeraveis filhos ela santa Igreja. · 

E xaminao a historia elos primeiros seculos ela Igreja , e vós vereis uma obscr
vancia continuada d'es ta importante cloutrina; ainda mesmo quando no meio cl~s 
perseguições elos imperadores idolatras não tinham os christãos a esperar roaJS 
que os carceres e inauditos tormentos em que acabavam a viela. E stes homens, 
que encheram ele espanto a seus proprios persegui:dores, não deixavam de_ ter 
meios ele lhes resistir ; elles contavam poucos dias ele sua existencia, e já aos 1do· 
latras não r estava mais que os templos; não lhes faltava o valor quando com a 
maior firmeza supportavam a morte entre os padecimento s mais acerbos 8; porém, 

t A ttendite vobis, et ruliverso g regi, iq quo vos Spi1·itus Sanctus posuit cpiscopos xegcJe 
E cclesiam Dei, quam acquisivit sangui ne suo. Act. aposto!. , capitulo xx, ) f 28. . 

2 Venit inimicus ejus, ct superseminavit zizania in meclio t ritici ... Et ait illis: Inirnicus 
homo boc feci~. Math., capi tulo xm, j 25 et 28. . 

3 Cujus jussu homines naschnttn·, hujus jussu et r eges constit mmtm·. Ircnco, lib. v, capt· 
tulo IV· 

4 Deum ti mete, regem honorificate. Petr., epistola 1.•, capitulo n, y 17. 
~ Dei cnim minister . . . Icleo necessitate subditi estote, non solum propter iram secl etiaJll 

propter conscientiam. Paul.. ad Rom., capitulo xrn, y 4 et 5. ' 
•6 St~bjecti .igitur estote omtú hum.an_ae cre~tm;ae propter D eum: sh7e rPgi, quasi praecei: 

lenh : s1ve ductbus, ta.mqunm ab e o mt ssts acl vmcbctam malefactorwn lnucl em vcro bonortllll · 
Quia sic est voluntas Dei . Petr., epístola Ln, capitulo n , y lB 14 e 15. ' 

7 Aclmone illos principibus, et pot.estatibus subditos essd clicto obeclire acl ornne opus bo· 
num paratos esse. Paul. acl Tit., capitulo rrr, y 1. ' ' . 

s Hesterni smnus, et vestra omnia implevirnus, twbes, insulas castell a mtmicipia, concilta.: 
bula, castra ipsa, tribus, clecurias, palatiwn, senaturnl fol'um, sold vobis rdliqu imus templa. Cu~ 
bello non iclon ei, non prompti fuissemus, etiam impares copiis, qui ta.m líbenter trucicla.mu!', 51 

non. apucl istam disciplinam magis occicli liccrct, qltam occiclero ? T crtul., Apolog.1Jro cMist~CIJil· · • 
ca.pttulo xxxvrrr. · 
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1 instruidos na. escola elo Salvador, elles sabiam morrer peht sua fé e mostrar com 
~ b csma morte qne elles obedeciam a llma audoriclaele que Det1s havia constituído 
80 re a teri·a e que a elle só era inferior 1. . 

. _Oxalá que o senhor Deus1 com a uncção suave ela sua poderosa graça, faça 
1 e"IVer n o J ' o o E ' a a a . . o mmo CLC nos o mesmo espirlto. ; vos, ama os coopera ores o nosso 
~. 10

1
tsterio, empregae toda a vossa solieitucle na persuasão d 'es tas impQl•tantes ver -

Ctac es . 1 . 1 . E . • G . , ' a~.stm na cac etra como em o pu pito e no conresswnano. mae os povos 
~ estas maxim as ele obediencia1 respeito e inviolavel fidelidade á sagrada pessoa 

0
. sfn~or D. Miguel, nosso legitimo r ei, as quaes formam os deveres sagrados que 

~ 16b1gtão cl'elles exige e o ? em ele toda a monarchia; e não só c_um a doutrina, mas 

8 
~ em· com o exemplo, mculcae a todos o dever ele rogar mcessmltemente ao 

8 
en lor _Deus pela conservação da sua preciosa vida, e que o Senhor abençoe os 

c1~us Clltclados e o illumine1 pm'a que, segundo a linguagem. do propheta, ecos seus 
e ta~ sobre a terra sejam como os dias elo cém; e que o Senhor· no s dê força e 
]j~~. are~a os nossos olhos para vivermos debaixo ela sua protecção, e o servirmos 
c, illtnto tempo e acharmos graça na sua presença 2• Imploremos as bençãos elo 
deu so~re elle e sobre sua aug usta mãe, que o· Senhor tem preservado no meio f8 mawres afllicções, para o bem cl'esta monarc]lia e para lhe dar o mais com
aoeto prazer com a vista ele um ~ã_o amado filho. E que occasião mais favoravel 
. qne esta, em que o nosso r ebgwso monarcha1 submdo ao throno de seus au

gnsios maiores, tem supplicado, como o rei de I srael, a sabedoria para governar 
0 

seu povo e discernir entre o bem e o maJ3? Unamo-nos no mesmo espírito e 
corresponclamos aos seus tão sinceros desej os, e r ecordemo-nos do ·preceito elo 
ap~stolo elas gentes esc!Yevenclo a seu discípulo Thimoteo: ccRogo-vos eú1 pri-
lllelro 1 N l . . l E 1" ~· ·t · N d . . ogar que nao c mxe1s c e 1azer supp tcas1 oraçoes, roga IYas e acçoes e 
glaças pelos r eis e por todos os que se acham constituídos em dignidade, para 
qne tenhamos uma vida socegada e tranquilla erp. toda a piedade e castidade ; 
porquanto isto é santo e agraclavel na presença ele D eus nosso Salvador» 4 • 

" Agora, amados filhos, corôa e prazer nosso 5
1 ouvi a nossa V0/'1 1 que livremente 

/e soar aos vossos ouvidos, e attenclei aos sentim entos -elo nosso coração, tão in
f~ftnamente su:ffocados por um partido r ebelde, que até levou o arrojo a que vos 
de~ssemos. con~o elle· qum•ia1 e já q~e o S~nhor se com1~a~leceu de no~sos ma!es, 
te tos-lhe m:fi.mtas graças por um tao ass1gnalaclo beneticw da sua mao ommpo
c n e, Conseguistes j à o rei. que clesejaveis; cumpre agora sustentar o seu tbrono 
b~: 0 vosso sangue e a vossa fidelidade; façarp.os elos nossos peitos Ulll wuro de 
P .· nz~ em sua defeza1 e seja o nosso timbre morrer p elo nosso r ei, e acabar-se 
~ l!Uen·o . o nome portuguez, do que elle soffrer perigo elos seus inimigos. Assim 
d oo~:rarets que sois verdadei ros ehristãos e vassallos fieis . E para que alcancemos 

1. ~enhor D eus a effusão ele suas graças sobre a augusta pessoa elo nosso sobe
e f!Jllo e sobre todo este r eino, determinâmos que, assim em a nossa catheclral como 
p~{_odas as parocbias e igrejas elos conventos ela_ no?sa clioc~se, se fa_ça~ preces 
el):! rcas ~or ~res dias, as quaes começarão ):).0 prnnen·_o elommgo clepms ~l aq;1elle 
con"qne for hda esta nossa pastoral, a qual será pubhcada em todas as Jgr~J aS e 

entos á estação da missa conventual, e ~·egistada nos Jogares elo estylo. 

1 c r · scctl 1 ° unu ~ irnperatorem s ic, quomoclo et nobis licet, ct ipsi expeclit; ut hominem a D co 
tu]o li{ um, et quiclquid est a Dêo conse.cutum, et solo D eo minorem. Idem, ad Scap., capi-

l!. 

dies 
2

. Orate pro vita Nabuchoclouosor regis Babylonis, et pro vita Balthasar filii ejus, ut sint 
nost _eonun sicut dies coeli super terram : et ut clet Domiuus virtutem nob is, et illuminet oculos 
ejus rost ut ~ivamus sub umbra Nabuchodonosor regis Babyloni.s, et sub tu:nhra Balthasar :fil_ii 
tu]o'r e -:Ir servJll!mus eis multis cliebus, et inveniamns gratiam in conspectu eo rum. Baruch, capr-

3 'o 1~ e 12. . . . . . . 
nu111 et abrs ergo servo tuo cor clomle, ut populum tuum JUCh care posslt, et dJscernere mter bo-

4 0 mal~m . . J~ib m ~eg. , capit_ulo JI~, ~ 9. . . . . . . . 
at'tio . bsecro 1g1tur pr1mum ommui:n fien obsecratwnes, oratwnes, postulrLtJOnes, gmt~arum 
7t tr~!~' J?ro omn_ibus ,hominib~s: Pro. regibus, et om~ibus , qui in ~ubl i mitftte sunt, ut qmetam 
ram ~ ~Utllam v1tam agamus m omm pietate et cast1tate. Hoc entro bonum est, acceptum co-

5 r\ vatore nostro D eo. Paul., 1, ad 'l'imotb., capitulo rr, f 1, 2 e 3. 
~IJ.ilip aqu~, fratres mei charissimi, ct clesideratissimi, ga.udinrn meum et co~·ona mea. Paul. , acl 

., C!tpttulo IY, ;1 1.. · 
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Recebei, amados filhos, a nossa benção, e a graça de Nosso Senhor Jesus Christo 
Beja :::Gmvosco. Ameu. 

Dada em Lisboa sob o nosso signal e sêllo de nossas armas, aos 13 de setem
bro de 18281. =F., Bispn do Fwwhal. = (Logar do sêllo.) 

De mandado ele s. ex. a rev.ma =O Beneficiado Antonio Joaq1~Í1n Gonçalves e 
And1·ade; secretario. 

Orden~ para o batalhão de caça<lores n .o 6 

Qt1artel em Castello Braneo, 26 de outtlbro ele 1828.- Soldados: - Dei:xa~
tes nobremente a estrada revolucionaria e achaes-vos uniclos á immensa maiona 
ela nação portug;neza. Desde que tenho a honra de commandar-vos, a vossa con
ducta tem plenamente satisfeito os meus desejos; uma severa disciplina, o melbo.r 
comportamento civil e militar tem substituído as associações tumultuarias, as gr:
tarias, as cantigas, os insultos pessoaes e os epithetos elos partidos, a que o esp_I· 
rito revolucionaria vos instigava, com que relaxava a disciplina militar e clestnua 
pelos fundamentos as bases da nossa honrada profissão, porque a re·volução, se~
pre illegitima, precisa lisonjear. as paixões para fazer partido. As questões pohtl
cas :::ão absolutamente estranhas á nossa profissão, que eleve ser cegamente ob~
diente ao governo, que nos sustenta e nos honra, para sermos a sua; força e _uao 
o seu estorvo ou clireccão. . 

O artigo 24.0 de g~erra é o r esumo ele todos os nossos deveres; vós cuntinu~
reis a regular a vossa conclucta pelas r egras ela virtude, ela candura e ela probi
dade; temereis a Deus, reverenciareis e amareis ao nosso aclora:clo rei, e execn · 
tareis pontualmente as ordens dos vossos superiores ; e r esistindo ~is seducçõeS 
revolucionarias, a vossa conclucta será exemplar e a minha maior gloria. TeD;bo 
prohibiclo como improprio ela dignidade que elevemos a nós mesmos, as cantor~as 
e qualquer genero ele exaltação; porém hoje, que a nação celebra pela primen·a 
vez o anniversario ele SLla mttgestacle, que com sua exaltação ao tbrono nos teOl 
~·estituiclo a inclepenclencia nacional, ameaçada pelas intrigas elas facções e ela po
lítica, tocló o portnguez se eleve entregar aos impulsos elo seu patriotismo ; e ~u, 
confiado em que nenhum ele vós manch~rá tão bello dia com acç.ões impropr_Ia5 

ele vós mesmos, mando suspender, por hoje, todas as prohibiç~es que a disciplina 
e o vosso proprio interesse têem exigido eu vos faça. =A.ffonso Botelho de Sam
paio e Sot~sa, major commandante. 

Edital 

José Barata Freire ele Lima, do conselho de sua magestado, vereaclor elo scna.clo 
da camara de Lisboa, cavalleiro professo na ordem de Christo, intendente ge· 
ral ela policia da côrte e reino, etc . · 

Faço saber que, eheganclo ao conhecim01ilto da pÔlicia que alguns perversos e 
mal intencionados, pertencentes á infame e criminosa seita maçonica, por isso qt~e 
vêem que não podem levar àvante o seu nefando e horroroso projecto ele clestrull' 
o altar e o throno, procuram ao menos incommodar e introduzir a desordem entre 
os leaes portuguezes, para o que continuamente espalham noticias aterradoras, 
acompanhadas ele papeis apocryphos, .que fazem emittir ao publico quando cheg::t 
alguma embarcação estrang·eira, mas que reconhecidamente são f01jados e conc~
biclos na sua louca e clesassis.acla imaginação; e convindo inutilisar taes papels 
subversivos emquanto se procura descobrir o centro cl'oncle sáem, e até mesm0 

livrar os incautos ele pensar em cousas que não existem e só são ardilosamente 
ideaclas para desvairar e ver se perverte a boa opinião publica, que effectiva
mente existe entre todos os bons e leaes vassallos ele sua magestade el-rei nosso 
senhor, o senhor D. Miguel I, é com superior approvação que determino o se· 
guinte : 

1.0 Toda a pessoa a cujo poder tiver chegaclQ algum elos referidos papeis, que 
contenham noticia~ subversivas e ater.racloras, seja impresso ou mannscripto, 0 

t Foi puulicacla na M:acleirlL lL 26 ele o.utubro, por isso Yac n;este logar. 
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Llever" t· ' . ~ . . . l b . d ·a , <t en regar n esta mtencLencHt ou ao mmtstro c o seu auTo, seu o r es1 ente 
~ es~a. ~apita], dentro elo praso de oito dias, contados da data ele hoj e ; e sendo 
d 01lll~Ütacla no r eino, ao mil}istro territorial elo seu clistricto, dentro de tres dias 

epo1s ele affixaclo ali o presente edital. 
2. 0 Toda a pessoa que r eceber para o futlU'o qualquer papel ele similhante 

hnatureza o deverá elo mesmo modo entregar dentro elo praso de vinte e quatro 
oras. 

3o As pessoas que (contra o que é de esperar) forem descobertas possuindo 
011 occultanclo taes papeis, serão presas e processadas com todo o rigor das leis 
corno revolucionarias e .fautoras ele perversos e mal intencionados, que procuram 
0 transtorno ela ordem publica e boa disposição do estado. 
, 4. 0 Para o descobrimento de taes pessoas ai:lmittir-se-hão denuncias confiden

c~aes e em segredo, e p rovado que seja o facto ela apprehensão elos papeis subver
~~~os denunciados, receberá o denunciante um premio de 50~000 até 100~000 
\ H>, _pagos pelo cofre ela policia, calculado segundo a importancia ela achada, para 
c 6P01S ser clecluziclo elos bens elo réu, como pena acrescida áquella em que incorre 
Por tal clelicto. · 
t ?·0 Aos ministros criminaes elos bairros d'esta capital e a todos os jtúzes 
e~'l'ttoriaes elo reino incumbe o exacto cumprimento e desempenho cl'esta deter
~Inação, e elos casos que forem occorrendo irão dando parte, para devido conhe
b10:e~to ela policia, e para que esta pela sua ]Jarte cumpra tambem com as attri-
tnçoes que lhe são inherentes . · 

E para que o referido chegue ao conhecimento do publico, se possa executar 
sem se_ allegar ignorancia~ e se cumpra á Ti ·ca, como a segurança publica exige, 
~~~nde1 fazer o preseJJte edital, que será affixaclo n'es ta capital e mais terras elo 
leJuo, e transmitticlo a todas as anctoriclacles a quem fica pertencendo a sua exe
Cttção . 

Lisboa, em 27 ele outubro ele 1828. = José B curata F1·ei?·e de Lima. 

Officio 

se . Il~.mo e ex. mo sr . - Tenho a horn·a d_e ~evar ~o conhecimento de v . ex.~, para 
1l 1 e~ente a sua magestade, que, ex1stmdo n este porto duas embarcaçbes que 

: e~tmavam par_a e~sa côrte, em uma elas quaes pretendia r emetter a v . ex.a a 
ala ~clusa, no dta 2o ·ao corrente, por causa elo tempo , se levantaram d'este porto l seguu·am viagem sem ter communicação com a terra, tendo o mestre da escuna 

c os jJ~a?·inhei?·os tirado a mala elo correio sem que primeiro tivesse participado ás 
a.!ct?rJclacles que entr egava a mala, para poderem rernetter a sua corresponclencia 
o,uc1al. 

Como este brigue-escuna, que veiu l10je da ilha T erceira tocando n'este porto, 
seg·ue viag~m para essa côrte, tenho a honra ele remetter a v. ex. a a dita mala, 
~.sseguranclo-lhe não ter occoTriclo mais nada n'esta ilha clescle a data do meu ul-
ll!J.o officio; pelo mestre do dito brigue-escuna e mais passageiros consta que effe 

Cttvameute o capitão João Moniz Côrte Real, com os soldados e paizanos que com
:kanctava, tinha entrado na villa ela Praia d'aquella ilh~, e qu~ hav~nclo. no dia 4 
ob _?orrente um tiroteio entre el1as e os caç~clores n. 0 b e va~·1a a~·tJJhen~, foram 

ligados os ditos soldados e paizanos a retirarem-se para o mtenor da Ilha, ha-
Vend , . 1 .,. . . r· · o _n essa occasião algumas mortes; que proXImamente, pe as nOLlClas que a 1 

~cdorl'la.m ela breve chegada ela esquadra, t êem os r ebeldes mandado conduzir 
0 d't a artilheria existente nas fortificações para o castello de S . J oão Baptista, 

00 
be pretendem defender -se como tambem pretendiam ali mandar recolher todos 

~:n arcos de pesca, tendo ell~s mandado construÍ!> J?elo lado d~ oeste elo mesmo cas
até ~; urna especie ele caes ; que ela fragata braz1leu:a Izabel tm_ham cle se~barcacl_o 
"' da qu,antia ele 15:0ooaooo r éis, e que tinha partido para a 1lba do Fmal, motl
d: 0 _Pelas noticias que os r ebel(Les tiv~ram da ilha elo Pico, ele um capüão mó~ 
des~ldenanças , de que na ilha elo F a1al a tropa que ~ gnar~~ce se achaya mu1 
de 

8 
o~tente, desejando a presença cl'ella, a_ qu_al_ ao depo1s p~rt1~·1a para aqm, a _fim 

· erem presas as auctoriclacles e alguns mchv1duos, e obngarem, tanto esta 1lha 
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como a do Faia!, a segLtir o partido J?ebelcle ela ilha Terceira; que o brigue ingl~z 
qne se achava fundeado n'cste porto, c que se demorára na ilha Terceira d?15 

dias, tí.nha saído para a ilha do Faial, e que os r ebeldes tinham feito com a w- · 
stallaçã.o do governo provisorio grandes promoções, nome:J.ndo ministros de estado 
a Alexandre lVIartins Pamplona. elos negocias ela fazenda, a Pedro Homem ~a 
Costa Noronha elos negocias estrangeiros, a Theotonio ele Ornellas Br.uges Avtlíli 
dos negocias da guerra,' etc,, etc. São estas as notü~ias qt~e pLlde alcançar do es-
tado em que se acha a ilha Terceira. . 

Tenho a honra dé remetter a v. ex. a o original incluso do officio que os rebe~
des ela ilha T ereeira dirigiram ao governador cl'esta ilha pelo correio do dito brt
gue-escuna, e qtte me apresentou, assegm·anclo a v. ex. a que tanto o dito gover
nador como o corregedor não têem respondido nem cumprido os offieios que 05 

r ebeldes lhes têem dirigiclo. · 
Deus guarde a v. ex. a Ponta Delgada, 27 ele outubro de 1828.- 111."'0 0 

ex.mo sr. José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros.=Manuel Vit:Í?'a de Albuqtte?·-
que e Tova?·. . 

O:fficio 1!J que se 1•efere o ~nterio:r> 

Ill . mo sr. --V. s. a, logo que este receba, fad. embarcar para esta ilha o major 
Joaquim Zeferino Sequeira, o alferes José Joaquim E.oclrigttes c o primeiro sar· 
gento Antonio Bonifacio• Julio Guerra, bem. como todos as mais praças abi desta
cada::; elo batalhão de eaçadores n. 0 6. 

Deus guarcle a v . s." QlJartel general de Angra, 14 ele outubro ele 182~--
Dioclecim1o Leão Cub?-ei?·a, general das armas. - 111. 1110 sr. commanclante m1htar 
da ilha ele S. Miguel. 

Officio 

I!!. mo e cx. 1110 sr. - Nas criticas circumstancias em que se acha a monarchia 
portllgLteza, é inclispensavel empregar toclos os esforços para conseguir que triuro· 
phe a legitimiclacle, sem attender ás clifficuldacles e ainda ás irregtllaridades qne 
inevitavelmente hão de commetter-se para attingiT um trio importante e tão lon· 
vavel fim. Pers1.1acliclo cl'esta verdacle, e vendo que cu sou o unico membro elo 
conselho ele estado ele sua magestacle ficlelissima que actualmente se acha em In
glaterra jnnto á real pessoa ele sua magestacle a· senhora D . Maria II, r esolvi, de 
accordo com o senhor marqLtcz ele Barbacena, plenipotencim:ío ela mesma augusta 
senhora, e com a inteira approvaçã.q elo ministro ele sua magestade o imperador 
do Brazil n'esta côrte, assignar conjunctamente com o sobredito ;:ü·. marquez de 
Barbacena as instrucções que elevem servir ele norma á missão que vae levar a 
sna ma.gestade imperial as proposiçõ.es que se lhe endereçam en1 nome ela rainha 
sna :filha, e a r epresentp.ção nssignada por um grancle numero elos portnguezes 
fieis, e por esse motivo expatriaclos . 

N'essa mesma qualidade ele cousel.heiro de_ estado tenho a honra ele annunciar 
a v . e~. a que vac o conde de Obiclos e ele Sabugal, par elo reino, munido ele um~ 
carta credencial ele ;:ma magestacle a senhora D. Maria II para residir na q ua.lt· 
clacle ele seu enviado extraorclinario e ministro plenipotem:\iario junto a sua roa
gestacle o imperador elo B1•azil, levando comsigo o dr . Joaquim Antonio ele :Ma
galh~es na qualidade ele secretario ele legação . 

E, outrosim, elo meu dever participar a v. ex.i' . que Luiz ela. Silva lVIousinh0 

ele Albuquerque, que foi ha dois mezes incumbido de uma importante missão 
j nu to ele sua magestacle imperial, ficará pertencendo, debaixo do caracter de con· 
selheiro ele legação, á missão ele Portugal no BFazil. 

Não posso clttvidar, nem por um momento, elo acolhimento que sua magestacle 
imperial se dignará fazer á missão que vae reclamar a sua intervenção para r es· 
taurar a sua augusta filha o throno em que elle mesmo a aollocou, e para susten· 
tar as instittúç.õ.es com que sua magestacle, sem soliaitaqão ele ninguem, e por st1 11 

espontanea genel'Osiclacle, quiz felicitar a nação portugueza. · 
Assim como estou persuadido elo favor com que sua magestacle imperial ha de 

prestar attenção aos agentes ele sua magestaclc fidelíssima, faço ta.mbem a v. e:JC·
3 

a justiça de reconhecer que elles não poderão clei~ar ele se aproveitar cl'aqnellq 
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- ~ln.t~ral inclinação que v. ex. 3 conserva pela suu primeira patria, e que não lhe 
Jera_, pcrmittido ser espectado r iocliffe1·cute elos ruale:; que te m . offrido1 e da usur
I aça? .e tyrn.nuia que so bre clla pesam actualmente. 
. SeJa me licito, por fim, empenhar tambem a favor do conde de Sabuga.l e ele 
seu~ companheiros a benevolencia com que v. ex. 3 sempre me ha tratado, e re
petu·-lhe n'es ta occasião qtle me prezo ser com a mai.or cons ideração - Ill. mo e 
ex '"o l A . . J • . 1 t ·i s:·· marq nez c e racaty, nu utsh·o oos negocws estrangerros c e sua mages -
d'lc e o Imperador elo Brazil-De v . ex.a muito attento e fiel servidor . = "~{cwquez 
~; Palmella~ conselhe- iro ele estado ele sua mag-estade ficlelissima.- L ondres, 

de outubro de l fl28. 

DocunJ.o utos a. que ü tz r e f e r e ncia. o officio su1,;ra 

Exposição dos portuguezes Ienes a sua magestade o imperador do Brazil 

. Sc_uhor:- Dignou-se vossa. magestade declarar effectiva a abdicação que ha
v~a fetto da corôa de Portuga.l e m sua au.g usta filha a senhora D. lVlaria II, e en
~~ar pa~·a a Europa este penhor sagrado da prosperidade ele uma nação digna, por 

8
' ftos t ttulos, dos pateYnaes desvelos com que vossa: magestade tem procurado con-
0 tdar a sua felicidade. 

r r. R<tio_u, senhol', este luminow astro enb·e os muitos poytuguezes que, por se-
- lU fi ets a vossa magestade, por obedecerem :ls sna.s r caes determinações, se 

~C ~latn hoj e fó t•a da pa.b·i ~t , tendo sacrificado qüanto possuíam, e o· seu pr·imeiro 
Ctnclado foi cumprir submis!!>amente a sol>er ana vontade de vossa magestade, pt·e
~tando o juramento de fidelicl ade, preito e homenagem àquella que j á reinava em 
seus coracões . 

P ermi.tta, pois1 vo:sa magestade que estes mesmos portuguezes elevem ag·ora 
rt ":0 Z até á pt·esença augtu;ta ele vo ssa magestade, uno só para lhe tril>utarem os 
~ats pr.,fundos agradecimentos por um presente, cuja outorga devia sem du
".tda maguar o seu paternal coração, mas para lhe dirigirem as supplicas que, nas 
llt:cntustancias ex:traordinarias em qtte a stla fidelidade os collocotl, não podem 
~ 61~~r ele ap resentar ao restaurador das liberdades porttlgnezas, ao pae da sua 
eg- ttuna· soberana. · · 

Ih A ~orôa que vossa magestacle se dig nou abdicar na senhora D. Maria II foi
. ~ a.letvosamente usurpada; porém a Divina Providencia, collocanclo esta j ovell 
Latnha entre aquellcs qne anciosamente anhelam o momento de exoor as vidas 
Par · r n. tr sentai-a sobre o throno usurpado, arvor•ou. um estandarte em roda do qual 
~e ~·~unem todos os votos e esper•at1ças d'aqtlClles que desejam ver triumphar a 
egtbmidacle. 

t Supplicam, p ')l'tanto, os abaixo assig;naclos, como primeira gT~ça, vossa mages
ade o não permittír qne a soberana elos IJOrtttguezes se separe jamais cl'aqnelles 

qne têem a ventura de a possuir. 
Esta separação des tl'lúl'ia as melhores esperanças, animaria os inimigos ele vossa 

~~agestacle, e esbulharia a naçfto portugneza de uma posse que lhe pertence ex:cl~l
l val'uente e lhe cumpre g uardai', como o deposito sagrado da paz, da ventura 
c os povos que a Providencia confiou ao seu governo . 

r.ara que estes desejos, que são da melhor parte da nação portngueza, pos
~atn realism•-se, supplicam os abaixo ass i.gnaclos a vossa magestade que se digne 
0111~r abertat11e1ite a clefeza ela causa ele S 'l a augusta filh a, e prestar -lhe todos os 

Posst':,ois , 3:uxil ios para collocal-a sol>re ó throno qLle a Provicleqcia lhe destinou. 
ó Nao e, senhor, a conquista ele Portugal que tem de emprehencler -se ; cumpre 

: lllente despertar ele um modo legal a lealdade opprimicla, e apoiat' os sentimen-
08 qne o terror t em feito abafar no fundo dos corações . 
. O.., aba:ix.o assignauos conhecem qne os sobel'anos da E uropa não podem ser 
sllrdos ' 1 · l f 1· t h · t N d as rec amações da sua auo·usta ram 1a, que e tzmen e se ac a nn. S I uaç~o 

e pocler-lh'as clit·i o·ir com succes~o · porém alies confiam em qtle a desapprovação 
~~e Vos~a 1nages ta~le fiz er das atr_o'c~dacles. pt:atica~as em Port~gal, e que não po
t dltl deumr ele ter catlsado a mats JU ·ta mcltgoaçao no coraç4o ele vossa mages
a e, qne a in terp ellaçí.to que >ossa magestac1e fiz er a esses mesmos soberanos, e 

27 
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a que o 111ai:; autigo e f-iel a11iaL1u üe I or tugal, el-r ei ela Grau-Bretanha, at1ludi.u 
na ses;;ão do encerramento das camaras, hão ele exercitar uma poderosa e cleCI
Llida influencia para pôr t ermo a uma usurpação c1ue clestroe todos os fundamen-
tos em que assentam os thronos do mundo. . 

O senhor infante D. Miguel, tendo-se levado de 1un partido insano, inim~go 
da patria que lhe den o ser, e ele vossa magestacle, só porque desejou r emechar' 
os males que sofft•ia essa patria affiicta, ele um partido que tem l)ostergaclo todas 
as leis, trahido todas as obrigações e clespeclaçaclo todos os vínculos, não póde ele 

· fó1·ma alguma reconciliar-se j amais com ella. A vossa magestade cumpre decla
r ai-o assim, e provei' ao governo ela r1ação durante a menorid ade ela mesma se

. nhora e segnndo as leis e ·usos ela monarchia. 
Taes declarações acaba;:ão de l)atentear a verdade aos r eis ela Europa, e fa

zer-lhes conhecer que são os verdadeiros amigos elo throno, os v erdadeiros defen
sor es da r ealeza, aquelles portugnezes que um a facção pedida e tl·aidora tem qu~
rido inculcar-lh·es como r ebeldes, e que não t êem outro crime senão obedecer. a.s 
soberanas vontades de vossa magestade, e acceitar as instituições que, sem sohct-
tação alguma, se dignou outorgar-lhes. . . 

Os soffrimentos da naÇlLO portugue>.m, os sacrificios ele tantos portnguezes :fie1s, 
a humanidade e a gloria ele ,·ossa magestacle, tudo exige que vossa magestade se 
dign e desenvolver aquellu. sabedoria e força de caracter que transluz em todas as 
suas imperi aes deliberações. 
. Seria offeuder a vossa magestade suppor um só momento que vossa D?agestade 
podesse tolerar a ruína total ele tantos portng·uezes, o espo1i o feito a sua august::L 
filha, o despr ezo de suas vontades e ele um nome que por tantos títulos está ligado 
com a eternidade. 

Vossa magestac1e não pócle retrogTaclar 11a ~rilhante carreira em que se tem 
gloriosamente empenhado, e por isso os abaixo a,:;signaclos esperam ver c.umpridos 
os seus votos e o ele todos os portuguezes fi eis, em cujo nome· os abaixo asfiig·~a
dos expressam estes seus respeitosos agradecimento13, e confiam obter todos aquel
les soc<.:orros que estão n o poder de vossa magestacle, para collocar no throno. ~e 
seus maiores a augusta rainha que nos manclou, insigne ramo ela illu stre famJli:J, 
de Bragança, ele que vossa magestacle é o chefe por ventura nossa. 

Lonch·es, 19 de outubro ele 1828 1, 

Instruc~ões p ara. servirém de adclitamento á exposi~ão mencionada. 

Artigo 1.0 P eclinclo a sua magestac1e o imperador que se digne conservar sua 
augusta filha entr e os portuguezes :fieis á sua causa emquanto não se achar de 
posse dos seus \3S tado s, entende-se principalmente indicar, que per . modo algtlll1 

::. ua magestade imperial persista na intenção de a enviar para a Austria, porque, 
.observando o procedim en to falso e artificioso do gabinete de· Viem1a, ha todo 0 

Jogar de receial' que su::. magcstadc fidelíssima :ficasse ahi detida cl~La.ixo c1e pre
textos maliciosos, no caso de não se verificar o ajuste que ele accordo com o de 
Lonclr·es se procura effectuar por meio elo casamento da mesma augusta senhor:J, 
com seu tio o scuhor infante D. lVIignel. Esse ajuste é por todos os leaes portu-

1 E stá impressa no tomo IV elos Despctchos e con·esp~nclencias do duque de Palmellct, rn D-5 

com algumas diff'erenças de redacç,ã.o e me,rno lacunas ; optámos, portanto, pela copia exi s tc~tc 
n'um archivo nacional. Falta-nos documento authentico que mencione os nomes dos sig natanos 
ern Inglaterra ; sabemos, porém, ser em tt· ;nta e sete os indivíduos quq em París, a 2il ele outu· 

- bro, arn1.uiram ao convite, pondo as sua s assignaturas na exposição , pela srgninte fórmn.: Nuno 
Barbosa. de Figueiredo- D. Luiz Victorio ele Noronha - D. Filippe ele Bousa c. Hol stein
J o sé Albino Cardoso Giraldes- J osé J oaquim Cardoso Gira1c1Ps- A11tonio Porto - 1:3ern ~rdo 
Correia ele Castro e i::lepulveda- João el e Vasconcellos e Sá - Francisco Baraiva ela Costn I<.e
foyos - D aupi as - Hodrigo Pinto Pizarro - GU Guedes Correia - Thomaz Pinto ela Cuulra 
Saavedra - ·D. Manue~ ela Camara - Marquez de Valenç,a - Marquez de Fronte ira-Marque~ 
ele Loulé -D. Carlos Mascarenhas- Conde ele Paraty -Augusto Teixeira ele Campos - Jose 
Henrique' de Almeida Junior-Duarte .José Lopes ele Andrade- Luiz de Mello Breyller-
João Gou rgelt --João Pita de Castro - José J oaquim da Gama Machado - Abraham CapaJoce 
Pereira-Antonio Pinto de L emos - J osé J oaquim ele Moraes Sarmento- Eusebio Pereira cl iJ. 
C amara - Duarte G uilherm e F errPr i - Adriano Mamicio Gtlilherme Fer\:eri-Vasco Pinto de 
Sousa Coutinho - A ug-usto l'iotero de :I<' ar ia Pereira-- Jauuario P edro Celestino-José Victo
rino Torres -João Carlos de Moraes Palmeira. 



419 

guezes, com ras~io, considerado como imprnticaYel c monstruoso, e equívaleria á 
completa ruína el a cansa constitucional em P ortugal , nem pocl eria ser consentido 
por sua magestade imperia l sem a mais grave les~to da sua consciencia e honra .. 
t' ·Portanto, no caso de não poder sua magestacle fidelíss ima, por qualquer mo-
tvo que seja, continuar a residir em Inglaterra, nem es tabelecer-se em um ponto 
qn.al qu ~n· dos seus estados, convirá antes que regresse temporariamente ao Brazil, 
0

1
Jamat;; uxpol-a a ser victima em Vienna de uma intriga similhante :i que o se

lltor D. Fernando VII foi encontrar em Bayonn. 
Art. 2. 0 Nao qum·enclo sua mages tacle 'imperial, como é bem ele snppor, dar 

por perdida a causa ele sua augusta filha, não só pelo ~mot· que natLualmente lhe 
1o~sagra, mas tambem porque n'essa mesma causa se acha interessada a felici
c ~c e da nação portugueza, qne sua mages tade espontaneamente, e sem ser soli-
Cttado · · d · · I · l . ' qutz assegurar por meiO a carta constttucwna 1 e porque a sua propr1a 
g 01' Ia, e talvez a segurança do throno e elas instituições elo Brazil, requerem que 
0

1 
80Ll nome não seja odiado e menoscabado na Em·opa, é indispensavel que se 

fc optem ."em perda ele tempo todos os meios que podem ter infltlencia moral so
. )re o animo dos portngue;.:; es e nos gabinetes ela Europa, sendo igualmente acom 
pa.~lhaclos estes meios ele algum apoio de forças e:ffectivas por parte elo Brazil, 
r;t s é evidente que a senhora O . .Maria II, se ficar abandonada na sua tenra 
1 acle,. a uma distancia immensa ele seu p:.te, sem ning·uem qu~ se ache legalmente 
abcton saclo a zelar os seus inter esses e a reclamar os seus dire itos; se achará 
u. so lutamente entregue á di sposição elos gabinetes europeus, cada um elos quaes, 
a~nda. quando se supponha sincero e liso na sua política, deve naturalmente ter 
Vtstas e interesses proprios, qne hão ele preferir aos ela senhora D. lVIaria li. E p1aJ pócle esperat·-se, nem mesmo seria ai roso solicitar, soccoiTOS dos alliaclos ele 
n ortugal para r eivindicar os rl ireitos da mesma senhora, quando seu alliaclo mais 
n~L~ral, seLl proprio pae, não abrisse a es te respeito o exemplo, que por tantos 

ttvos lhe compete dar . 
e . lh~t. 3. 0 Resulta elo que :fica exposto a necessidade absoluta de dar al~?:uma 
r)'<tsteucia. e fórma legal a um governo que devení. obrar em nome da senhora 
fi · l\faria II emquanto se não poclér instaurar a r egencia ela carta, e para esse 
c~ será opportLmo propor a sua ruagestade imperial a aclopção elo proj ecto ele de
it·. to que vae ao nexo debaixo do 11. 0 1, no qual se procurou, sobretudo, sanar a 
d 1egnlaridacle que resulta de não haver sua magestade imperial previsto o caso 

8 
\us.nrpação elo senhor infante D. Miguel, para designar o governo que havia de 

ell ~tttnn·-se á r egencia do dito senhor antes de completar a sua abdicação, e de 
nvia~· sua augusta filha para paizes estrangeiros . . 

11!e] Dtgnanclo-s~. sua rn agest~cle imperial promuJg:ar o s.o?r~dito decreto, ?reará do 
d hor modo, Ja agora poss1vel, um governo CllJa legJtimJdacle ficará dtmanando 
a 0 seu proprio decreto de abdicação, e delegando ao clito governo a tutela ele sua 
;~~gnsta filha, que em todo. o caso lhe compe~e, ? ~·evestirá aos olh_os cl'aquelles 
a.tt~IUo.s qn~ quizessem duv1cla.r elas suas a ttt·tbLuçoes como r egenc1a, ele outras 

ltbntções quasi igualmente Lmportantes, cuja legalidade ning uem poclení contestar. 
P. Art. 4 . 0 O sobredito decreto, quando sua rn agestade imperial haja por bem 
B~~n~tlgal-o, deveria desde logo ser communicaclo officia1mente pelo governo do 
itn z11. a todas as potencias, juntamente com uma nota, na qual sua magestad~ 
de Perta] se dirigiria, na sua qualiclacle de pae da rainha e como chefe da família 

00 
Bragança, aos sobe1;anos alliaclos elas duas corôas, rec1amanclo especialmente a 

, 
0P.eração da Grau-Bretanha em execucão dos tratados a favor de sua ma,Q:estacle 

"' raL 1 , ~ n la de Portugal. _ 
ele ~rt. 5.0 Dos prin~ipios cxpost~~ resulta a convenienci~ de s~ fi:car., por meio 
ll:J uu tratado ele alltança, o auxtliO que sua magestacle 1mpenal mclispensavel-

lll)e·utte ha ele prestar a sua augusta filha, se nã.o quizer, como por certo todos os 
1 Ll ~>'u l . . . N D b . do o ezes eaes esperam qne não querra, transigtr com a usurpaçao. e atxo 

Ptll u . ~ 2 vae annexa a minuta ele um proj ecto de tratado ele. a lliança, cujas esti
da açles se . propõem como per.manentes, por parecer que convem aos inter esses 
co~t ic nas naçõc:s, que ;ão recentemente ainda p~rtcnciam a. uma só monarchia, 

nnar, clebatxo ela forma de um tra.taclo de alhança clefenstva, a manterem um 
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eulacP.' íutimo i e pol' parecer ta1uhem qu e a mutna g-U:rantia elas suas instituições 
servirá· para captar os nnimos e g-rangem· a appro,·ação de todos aquelles que de 
boa f(: desej am \er consolidar o Brazil e res taumr em Portugal o systema repre· 
sen tn.t i ,. o. 

É de notar que os socCOJTOS pecuniarios que o Brazil tem forn ecido e pócle 
ainda forn ecer á senhora O. Maria II, independentemente ele qualquer tratado ~e 
all iança, não servem de onus ao imperio, por isso que em todos os casos cleverM 
descontar-se na liquidação ele contas entre os dois paizes, da quantia avultada qne 
o Brazil ainda eleve a Portugal. . •. 

Art. (i. 0 Quando mesmo sua magestacle imperial, na sua alta sabeclori a, nao 
julgasse conve11Íente por emquauto o rompimento deci sivo ele hostilidades ent1:e 
os dois l)aizes, bastaria, segundo toda a probabilidade, a interrupçáo temporar~a 
do commercio, como teve logar ha cinco annos, para produzir um effeifo mats 
cousideravel em PortLlgal i e a historia clip1omatica offerece continuas exemplos de 
ioterclictos e intermpçCies de r elações commerciaes entre dois paizes, s-om que por 
isso se r eputem em guerra aberta, nem se sigam hostilidades. 

Art. 7. 0 Querendo sua mag,)sta.cle imperia l, porém, adaptar a medida inclica~la 
no artigo precedente, seja on não acom pa.nhada ele um estado ele guerra, nuuto 
conviria que ao mesmo tempo hollvesse por hem lançar mão do expediente que 
indica o documento annexo n .. 0 3, e apresentar assim á naçãn port11gueza o coo· 
tl'a-<te visível do. abatimento elo seu commercio com o Brazil debaixo do sceptro 
elo senhor infante D . Miguel, e ela perspectiva de um trataclo o mais permanente 
e vantajoso qne póde desejar-se, logo que se ache r estaurada a senhora D. :Ma
ria IL E sta c.omparação produziria o maior effeito, e sua magestade imperial por 
meio do tratado proposto adaptará. em toclo o caso uma meclida dictacla pelo -ver· 
dadeiro interesse de ambas as na.ções, e encherá uma lacuna, que indevidamente 
se deixou ilcar quando se negociou o tratado da indcpenclenc.ia, e que em certo 
modo torna incompleta s as transacções do anno de 1825. 

Art. 8 .0 O pacto de familia, qtte é iadi spensavel concluir para evitar todo 0 

moti-vo de dissenções ou duvidas futu ras, apresenta agora . algumas clifficuldacles 
obvias, que não podem superar-se de repente, e que incluzem a diffe1·ir para lllna 
epocha futura a sua conclu são. 

Art. 9 .° Finalmente, um dos ohj ectos muis ef'senciaes que leva a deputação, e 
se acha indicado na r epresentaçfio de qn e ella é portadora,. é o de obter de su~ 
magestacle imperial a declaração de ctne não annuirá a nenhuma proposta ten: 
dente a conservar no throno ou na r egencia o senhor infante D . 1\lig uel. D'abi 
se s0gue não poder Yt ter effeito o casamento que formava uma elas condições d!l 
abdicação; e ou smt mnges tade imperial se d ecida. a fazer desde já publicamente 
essa declaração, conforme em tudo aos votos ela. porção fi el da na çao portugueza, 
ou queira r eserval-a para epocha mais conveniente, faz -se em todo o caso neces· 
so.r io que assim o comrnunique elo moela .o mais formal e decisi-vo aos gab inet:s, 
que se mostram empenha'clos em faz er elo ·€li to casamento a. basÇ') da r econci liaçao, 
e que sobre isto não haja a menor ·hesitação. Não parece por emquanto conve· 
niep.te l)en>.ar-se nos partidos que podem offerecer -se para aspirar á mão da se· 
nhora D. Maria li, e deve reservar-se esta interessante questão para uma epocb!l 
~ubsequente. 

P~:ojectos annexos 

N.0 1- Dcel·cto 

Constando na minha augusta presença que não fôra publicado nem cumprid~ 
no r eino de Portugal o meu decreto de 3 de março à.o corrente anno, pelo qu:t 
houve por bem cleclarar definitiva e completa a abdicação da corôa d'aquell e rei11°' 
jà condicionalmente annunciacla na minha carta de lei ele 2 ele maio de 182Gi 8 

provindo a falta d 'esta indispensa-vel formaliclad·e ela inesperada e desastrosa rr 
bellião acontecida no dito reino, pela qual meu irmão, o infanté D . Miguel, fív 
tando ao juramento ele fidelidade que me prestára, e deixando de cumprir minbas 
r eaes ordens, se inhabilitou de continuar na regencia que eu lhe ba"\Tia confiado, 
e ele que elle mesmo se despojou, usurpando o titulo ele rei: sol:1 servido, adoptaJJd~ 
o tmico r ecurso que as presentes circum stancias permittem para que a n.1inha re 



42l 

fet·ida 'tb 1' ~ ,. f' 11· l 'd 1 l fr' · é da . < '~caçao :mw 1que nu a., c possa ter o seü c e v 1 . o e ega e e1to, como · 
:. mmha walteravel vontade, em:arregar da sua execuçFio um conselho de regen

<:t~•, h001Uposto . de ... , o qual deverá defender os direitos, zelar os interesses ela 
~~m a f:!obr c todas_ muito amada e prezada filha, a rainha ele Portugal, D. Ma
lta ~I,. e govet·nar seus estados em rasão da sm~ menoridade, emquanto se não 
~odet· mst:>.umr o governo determinado na carta const itucional, que espontanea
n~~e o,utorguei á nação portug11eza. E sou outro sim servido, cmq uanto a. r ainha 'i't a illha se n~io acha1· collocada sobre o throno que a Providencia lhe destinou, 
~~ egar, co_mo tutor nato qtte sou da sobredita minha filha, todas as fimcções que 

C 
sta qualrclade me competem no conselho de r egencia creado pelo presente ele

teto. 
N .0 2 - 'l'mta.tlo d<l allianç." 

d ~iavendo sua magestacle o imperador do Brazil, por um acto solemne datado 
c e. de ruar<;o de lt528, abdicado completamente a corôa ele Portugal, a qual re
oa~tt, ·na conformidade do que se acha declamdo na carta constitucional por elle 
Gl o~:gacla á naç<w portug-ueza, em sua muito amada e prezada ti lha D . Maria da 

1 
•. 

01ia, reconhecendo-a desclc logo deba.ixo elo titulo de D . Maria II, . como rainha 
.entnte ele Portugal e dos Algarv~s; e achando-se sua rnagestacle fidclissima a 
deu lOra D. ~.Jari a II, actualmente menor, dirigir1a pelo conselho de reg-encia., que 
i eve governn.r os seLlS estado;; emquanto clura.rem os impedimentos que obstam ;\. 
Pnstani·ação ela regencia determinada na carta constitucional: sua mages tade o Ün
t~radúr do I3razil, por uma parte, e o conselho ele r egencia de Portngal, pela ou
via,_ elU nome de sua mag-estade fidelíssima a senhora D. Maria II, juJgando con-
entente estabelecer, de commum accordo,. na fórma ele um tratado, as relações 

qttc de ~ 1. • · f d · d J · r . Yet·ao SltuSJstu· para o uturo entr e os 01s esta os e entre os CLOIS ramos 
/tnant~s da imperial e rea,l família ele Brag-ança, nomearam para este tim os seus 
ecspecttvos plenipotenciarios; a. saber : sua magestacle o impe_raclor elo Brazil ... , 

0 conselho ele r egencia de Portugal em nome da senhora D . Maria li ... , os 
;:aes, depois ele se haverem reciprocamente communicado os ·eus plenos pode

s, qu~ se acharam em devida fórma, convieram nos seguintes artigos: 
a . ArtJgo 1. 0 Nr confor midade elos principias estabelecidos pelo tratado ele 29 de 
e go~to de 1825, as corôas ele Portugal e do Brazil ficarão para sempre separadas 

nao poderão em nenhum ca··o tornar a ser retmidas . 
de .tht. 2 · 0 Sua magestade fidelíssima a rainha D . l\Iaria li e seus legi.timos 
na scenclentes reinarão em Portugal, em conformidade com o que se acha orclenaclo 
d~ carta constitucional da monarchia portngucza. O conselho de r egencia, em nome 
ele lll.esma augusta senhora, renuncia formalmente, por sua parte e ele seus desceu
o ntes, a todo o direito ou pretensão á corôa do Bra:t.il, exceptnanclo tão sóniente 

l3 caso ela inteira extincr~ão elo ramo ela imiJerial família, de Braganca reinante no 
ra ·1 :. ' e . zt · A ordem da successão ted. logar em cada um dos dois ramos da imperial 

ttn~~al familia de Br~gança conforme as leis .funclamentaes e constituições de cada 
das duas monarchias. 

a ht~r~ . 3.0 As cli.tas altas partes contratantes concordam en: _proceder, com toda 
" ev1daclc possível ao aiuste ele um pacto solemne ele fannha, pelo qual se pro-•er·t á ' ;.~ . 
d ' ' snccessão de ambos os estados no caso da extinccão completa de qualquer os d . . . . / > 

01S ramos remantes no Brazil e em Portt1gal. , 
p . ~\.rt. 4. 0 Exiginclo o rnu tuo :interesse das altas partes contratantes e seus res
e:~dvos sub cl~tos que se estabele9a e sub~ista a ~u a:i s íntima u~ão entre os dois 
Pr os, convieram, pelos sobreclttos plempotenctanos, em esbpnlar, como pdo 
te1~se~te artigo estipulam, uma alliança defensiva entre as duas corôas, para mau-

. hent a llldependencia, e integrirlacle do imperio do Brazil ~ da ?JO~ar?h~ia portugueza, 
e como para garantir a conservação elas suas r espectivas mstltmçoes contra toda 

<.J.nalqtl · c1 ~ · b ·li·~ · t i er cspec1e e agoTessao estrangeira ou r e e mo In erna. 
dn ~ rt. 5. 0 No caso pre~isto ele ag()'ressão contra qualquer dos dois estados, ou 

" 1 eb 11·~ · 0 
· f' ' l 1 1m t estab e ~ao que ameace as dynasttas rema.ntes e a orma c o governo ega ~n e 

Ialll ele.cido,_ fornecer~o as dnas altas partes contratantes os s~?corr~s . que es~pu
Inentnos arttgos segumtes, logo qne pM parte ele qualquer cl ellas seJam fOI mal-

e reclamados. 
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Art. G. 0 Sua magestade o imperador elo Brazil se obriga a forn ecer a sua nla· 
gestaéle a rainha de Portugal ttn1a força marítima, que se comporá pelo menos de 
seis embarcações de guerra ; a saber : mna nau, trcs fragatas e duas embarca· 
ções menor es ; bem como um subsidio em dinheiro sufficiente Rara levantar e sus-
tentar um corpo de exercito de seis mil homens de tropa ele linha. · 

Art. 7. 0 (J conselho de r egencia ele Portug·al se obriga, logo que a senhora 
D. :Maria LI se ache collocacla sobre o throno que lhe pertence, a fornecer, quando 
seja reclamado nos termos do presente tratado, o auxilio de uma esquadr~L da 
mesma força que se acha d0Aerminada no artigo precedente, c de um corpo .de 
t r opas ele seis mil homens ou quantia de dinheiro equivalente á sua sustentaçao, 
quando isto lhe s~ja mais conveniente. ~ 

Art. 8. 0 As duas altas partes contratantes concordam em que as estipulaçoes 
elo presente tratado seTão perpetuas, como exigem os obj ectos -clc alliança e ga
rantia por ellas contratados . 

Immediatamente depois ela assignatura do presente trataclo far se-ha d'elle 
communicação a todas as potencias amigas e alliaelas das duas corôas, para que, 
se quizerem, possam acceder a elle. 

Art . . 9. 0 O presente tratado será ratificado e as r atificações serão trocacbs 110 

Rio de J aneiro, no espaço de seis mezes a contar da data da assignatura, ou an-
tes se for possível.• · 

N .0 3- Tratado preliminar de commcrcio 

D esejando o conselho de regencia, em nome de sna magestade :fidelissin::a ~ 
senhora D . :Maria II, e sua magestacle imperial o senhor D. P edro I, consohcl:H 
para sempr e as amigavejs relações que elevem subsistir entre os habitantes ele 
Portugal e do Brazil, fundadas não só nos mutuos e permanentes interesses dos 
dois paizes, mas tambem no sentimento de fraternidade que naturalmente cl~-ve 
haver entre povos de uma origem corrimum, e que felizmente se acham c1ebaJX0 

do sceptro de dois sobtlranos, enti'e os quaes existem os mais estreitos vínculos 
do sangue, cl eterminaram as duas altas partes contratantes estipular desde já, e 
emc1uanto as circumstancias não permittetn que se proceda á negociação de nl11 
tratado definitivo de commercio, os seguintes artigos preliminares, os quaes ser
vir ão de base ao sobredito tratado e coineçarão a ter a sua devida execução desde 
o dia da rati:fieação do presente. · . 

Artigo 1. 0 T odos os generos tle pi'oclucto ou manufactura ele um elos dois pM· 
' zes, que forem admitticlos a consRmo no outro, pagar?io sempre um terço menos 
"ele clireitos ele entrada elo que os g;etleros iclenticos do proclucto ele qualquer outra. 
nação. 

Art. 2.0 O artigo precedente i1ão tolh e a qualquer dos dois governos a facnl
daele de levantar ou abaixar os direitos sobre quaesquer generos estrangeiros, neJJl 
mesmo de p1•ohibir a sua enhatla. · 

Art. 3. ° Fica entendido que todo o f'avor commercial concedido por uma elaS 
duas partes contratantes a qualqueJ; naçã0 estrangeira se entenderá desde logo 
estender-se recipi'ocamente a Portugal c ao Brazil. 

Art . 4. 0 Os naVios portuguezes que levarem gcneros do producto nacional, e 
os navios bt-azileii'os cal-regados de generos brazileiros, serao reciprocamente a~
mitticlos em to tlos o::; pottos do clominio das duas corôas, pagando os mesmos di-
reitos ele navegação ou de porto que pagatn ou pagarem os nacionaes. . 

Art. 5 ." Exceptua-se ela disposição elo artigo antecedente a navegação tJosteJJ"1l· 
ou de cabotagem, que ficará senclo privativa para os navios e subditos elos r espe· 
c ti vos estados. 

Art . 6. 0 E stes' artigos preliminares elo ti·ataclo ele commercio ficar~~~ em vigor 
até á conclusão tlo tl'atado clcfiilitivo supra mencionado . 
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No~·: dissct·t_afiãO soiJ re direi Los ao throno portug-ncz.- Notiti :.U; politic~1s dos AçoreR c de Lonch·es.- .Aviso do nliuislro 

pa ~ n~gocw~ eccle::iins Licos e de justiça. uo cnrdcal pnt1·iarcl1a do Lisboa, para que _ não conserve no respectivo Ferviço os 
li ~ oc 108 aflectos a princípios revolucionaria~.- O lliC!-1110 sec1·etario de eslndo ordena que J>t• la. iutendencia geral <la po· 
v~ta se p~·oceda. a. minuciosa. dev~1 ssa com o fim de conbt-cer e }Jtmi r quem escreve ou espalha no reino papei~ subvers i~ 
a\'~·~A.Jt~nta pl'ov isol'in. de AngTn. declara t:Cl' ::~hi a séde do governo Ji bet·n.l: a.::sim como determina que as nove ilhas 
dcelln.nns formem uma só província.- Oficio do visconde de A~!wca a. respe ito da. sua ultima cntre\'ista. t.:om lord Aber
go .u .. - A esquadra soh o com mando do vice·a1mirunt e Sousa P r E-go clu~ga. a J>onta DC'lgad:t; CO I"l'O~pondencia com o 
da 'Q~.nn~or A lbuquerque 1'ovar.- A gual"llição cln. fragata. brnzil e ira. Jzabcl tenta. npoderar-se do forte de Sa11tn l'ruZ 
.l!:•st 1 acLosa; de fcza dos absolutistas. - Informa\·Ões dadas por D. 1\•lanue l Sa lmon ao conde dn Figueira, em Madrid.
aco a?ei~ce-se uo deposito de Plymoutb uma commis.-ão pm·a. dish·ibuir succ~rros a emigradoP. - Prmnt•nores âcerca de 
<la n.~ctmentos imulauos. - Ca r ta do marquez de Palmellaao imperador do Brazil, submcttendo·lhe alvitres no Interesse 
d~ ;:unha sua filha. - O duque de ' Yellington reclama a dis emiua.yão doa exilados portu~-tnezes por dive1·sas povoações 
t.:a 1nglate~ra.- Recusa tcnoinante do conde de la Fe!Tonays em que a Frnnya. recon heça D . 1\liguel como legitimo rei.
:No~ a csct· tpta d~ R oma pe lo marqu e?. de Lavraclio ao dsconde ele Sn.ntarem.- Officios de ouu ·os agentes rliplomaticos.
D a d~ mar·que~ de llsu·bnccna a lord ALJm·deen , sobre a usn rpuçã.o da cor8a. ele Po .. tugn.l. e invocando em non1c de 
11 ~ ::lL I' I t~ 11 o auxilio da Grnn-Br(\ tnnba consoante os tratados de a iJiança.- Osdescmbargaclo re$ incumbidos da devassa 
t'" adelt'n. pronunciam dnzen ros e dezcsete individuas como cumplices nos succcssos liberacs da dita ilha.- O capi-
1~01 general José .Maria 1\Iouteiro eJn in. os nomes dos presos poli ricos que devem seguir para Lh.lJua- Inquirição de 
dos l!~rnu.uhas no acto investigatorio úce rca da connivencia do cousul inglez Henrique Veitch com as antigas auct.oridades 

' Unchal.- Di[Jloma. ortlenando que compatriotas nossos embarq,tem para o Brazil por causa. do gabinete britannico. 

18 Entre os numerosos opusculos e artigos j ornalísticos que saíram a lume em 
l" 2~ sobi·e os direitos dos dois príncipes ela casa ele Bragança:\, corôa portugueza, 
c rstmgue-se, pela cordura da phrase e omissão ele allusões injuriosas ou por qual
$ner mudo offensivas ao caracter elos aclversarios, um esclipto ele Filippe Nery 

oares ele A vellar, cuj o teor é o seguinte : 

A leg·ithnidade da e:x:alta~ão de D. ~~iguel 

SECÇÃO 1 

1 
, As nações ou os estados são corpos polít icos, sociedades ele homens reunidos 

lata procurarem a sua conservação e a sua felicidade por meio ele forças reunidas. 
l'es ym,: tal sociedade tem seus negocios e seus interesses; ella delibera e toma 
e to uç_oes em commum, e por esse modo torna-se uma pessoa moral, que tem seu 
u enclnuento e sua vontade proprias, e que é capaz ele obrigações e ele direitos . 

0 
•. ( orno os homens são sujeitos às leis ela natureza, e a sua união em sociedade 

1~~ não póde subtrahil-os á obrigação ele observar estas leis, pois que n'essa 

8 
1
: 0 elles nÃo deixam ele existir, a nação inteira, cuj a vontade commum não é 

t~~lao o resultado elas vontades reunidas dos ciçlaclãos, fica suj eita ás leis ela na
d lteza ~ obrig·acla a respeital-as em todas as suas acções. E como o direito nasce 
lta obr1gação, a nação tem tambem os mesmos direitos que a natm·eza dá aos 
onlens . l para cumpnrem os seus c evere;; . 

uh Devem-se, pois, applicar ás nações as r egras elo direito natural para se co 
o }.0,0~' quaes são as snas obrigações e quaes os seus direitos. Por consequencia 
c~pc ~.elto elas gentes não é originaria;mentc outra consa senão o dú·ei~o dct ncdu1·eza 
ra 'P 1cctdo ás nações. Mas como a applica.ção ele uma r egTa não pócle ser justa e 
qt~oai'"el. s~ se não faz de uma maneira conveniente ao obj ecto, não se eleve cre_r 
l'c·~ 0 chrelto elas gentes seja precisamente c em toda a parte o mesmo qLw o ch
rc1· oUn~ttu ral ,. ele sorte que não haja mais que substituir as nações aos par_tic1~l~
dts. lUa socLeclacle civil, um estado é um objecto bem cliffercnte ele um mchvt
" 

10

1. h:lmauo, ele onde resultam em ~irtucle elas mesmas leis natmaes, obrigações 
v c ll'e t b . ' . . 1 r 
cada 1 os . em .clrfferent:s en; mmtos c~sos, IJ.o~ qu~ a: mesma r egra gm:a, ~PP ~~ 
di {f . a clots obJectos, nau pode procluztr cloc tsoes simtlhantos q uauc1o os ob~ ectos 

Ci crn, ou uma regra particular mui jHsta para. um ohj cto não 6 npplicavcl 
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a um seg undo objecto de outra naturez<1. Ha, pois, muitos casos, 110s qnacs a lei 
natural não decide ele estado para estado, COlUO decidiria de particular para par
ticular : é necessario saLer fazer cl'clla uma npplicação accommodada aos objectos, 
e a arte de applicar assim, com uma exacçâo funclacla na direita rasão, ~ que faz 
elo direito das gentes uma scicncia particular. Póde-se, pois, definir o direito da.s 
gentes : a sC'iencia do di1·eito) que te>rn loga1· entr·e as nações ou vs estaclos, e elas ubr·~
gações q·ue con·esponclem a e~> te dú·eito. 

Charnâmos di?·eito das gentes nece~;sm·io) aquelle que consiste na applicac;ão do 
direito natm·al ás nações . Elle é 1~ecessm·io) · 1Jorque as nações são absolutamente 
obrigadas a observai-o. Este direito contém os preceitos que a lei natural cliL a~s 
estados, para quem esta lei não é menos obrigatoria qu e para os particulares, poiS 
qtte os · estados sfto compostos de homens, as suas deliberações são tomadas por 
homens e a lej da patnreza obriga todos os homens, seja qual for a relaçâo em 
que operem. E a este mesmo direito qt~e Grocio e aquelles que o seguem ch~
mam di?·eito das gentes i11temo) por isso que obriga as nações na consciencia. 1Y.hu-
tos tam bem lhe cLamam di? ·eíto das gentes natuml. . 

Co1no, poi1>, o direito das gentes nccessario consibte na applicação que se faz 
aos estados do direito natural, o •rual é ümnutavcl, por isso que 6 ftmclaclo sobre 
a nature-na das causas, c em particular sobre a natureza do homem, segue-se que 
o direito elas gentes necessario é Í1Iittlut::l.vel. . 

Vlsto qu e este direito é immutavel, e a obriga<,;fio qne clle impõe necrssana e 
indispensavel, as nações nri.o podem fazer n'elle mnd:mça alguma por meio da~ 
suas convenções, nem cli~>pem: ar-se d'elle e]Jas mesmas ou reciprocamente uma ~L 
outra. 

É este o principio, por incio elo qual se podem distinguir as convenções ou ~5 
tratados legitimas, cl'aquelles que o não são, e os costumes innoccntes e rasoaveJS 
d'aquelles que são injustos ou condemnaveis. 

Como ~s nações são compostas de .homens naturalmente ]ines. e independen
tes, e que antes do estabelecimento elas sociedacles civi s viviam jtmtos no estado 
de natureza, as nações ou os estados devem ser considerados como outras tantas 
pessoas livres e independentes, que vivem entre si no estado de natureza. 

Prova-se ém direito natural que a natureza dá a todos os homens uma. libeJ_-
dacle e uma indepénclencia, que elles não pPclem perder senão por seu consentL
l'llento. Os cidadnos não gosam cl'essa liberdade ou inclcpendencia 1J1eua, e abso· 
]utamente no estado, porque el les a têem sujeitado em parte ao soberano. :Mas 0 

corpo ela nas·ão, o estado, fica absolutamente livre e independente a respeito elas 
nações estrangeiras . . 

, Visto que as nações são livres e independentes, aincla que as acções de al
guma sejam illegitimas e conclemnaveis, segundo as leis da eónsciencia, as ou~ras 
são obrigadas a soffrel -as, quando essas a.cções não prejudicam os seus clirc1tos 
perfc~tos . A _Jibcrcl~cle. d' essa nação não ficaria inteira se a~ outras se ar.rogass~f 
uma mspecçao e direltos E obre a sna conclue ta, o que sel'la cont1•a a le1 natUI a. 1 

que clecl:n a toda a naçâ.o livre e independente . · . 
Como as naçõeti são livres c independentes umas das outras, a primeira lei 

geral ela sociedade que ha. entre ellas, é que cada naçao c1e,7e ser cleixac1a 1111 

tranquilla fruição da liberdacle que lhe deu a natureza. A sociedade natural a;s 
nações não póclc subsistir .·c os direitos que cada uma r ecebeu ela natureza pa.~ 
forem r espeitados . Nenhuma quer r enunciar a sna liben1ade, e antes quebrai• 
todo o commercio com aquellas que intentarem dar-lhe n'ella o menor golpe. . 

D'esta liberdade e inclepenclencia segue-se que pertence a cada nação julgai 
do qtte a sua oonseiencia exige cl'ella, elo que ella pôde on não púde, do que lhe 
convem ou não convem faze!'. Logo, em todos os casos em que pertence a -ti11l

11 

nação julgar do qne o seu dever exige cl'ella, não póde outra. obrigal-a a obrar ele 
tal ou tal maneira, porque se ella o intentasse faria nm ataque á liberdade daS 
nações. O direito ele obrigar uma pessoa livre não nos pertence senão nos casos 
em que essa p essoa é obrigada para cornnosco a alguma cousa particular, por nJJJil 
rasão particnlm· que não depende ela sua cl eci.·ã.o; nos casos, em uma palavra, eJJ'l 
que nós tc1J1os um direito ]JCrfcito contra ella. 
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Para hem se entender isto é necessario observar que a obrigaçfio e o direito 
qlleN lhe CO!Tesponde ou que ella produz, divide-se em inte1·na e extenw. A obr.i
âaça~ ' é interna quauclq liga a COJlSsicncÍa, • ql~anclo procede elas l'PgraS ClO nOSSO 

1
e;e1, ella é _ex~enw quando se cons1c~era :·eJ~tlvaine~te aos outros homens, e pro

c. nz algum chrelto entre elles. A obl'lgaçao mterna e sempre a mesma em natu
~ eza, l~~sto que varie em graus; mas a obrigação extema divide-se em pe1j'eita e 

0
1 7J~1f~~ta1 e o direito que ella produz é ela mesma sorte pe1j'eito ou impe1'feito . 

., dtrelto pe·1j'e'ito é aquelle ao qual se acha junto o direito ele obrigar aqnelles que 
nao. ~uerem satisfazer á obrigação que corresponcle a esse direito, e o direito im
perfe:to é aquelle que não é acompanhado d'esse direi to ele obrigar. A obrigação 
~er~Ma é aq nella que produz o direi i o ele obrigar; a imperfeita não dá a 011trern 
senno o direito ele pedir. 
:C. Comprehencler-sc-ha agora sem clifficuldade poi·que o direito é sempre imper
eito quando a obrigação que lhe corresponde depende ela decisão d'aquelle em 

quem ella se acha. 
b ,Visto que os hom ens são natura lmente iguaes, e os seus direitos e as sua s 

·o rtgações s~io os mesmos, como emanados igualmente da natnl'eza, as nações 
?0lllpostas ele homens e consiclera~las como outras tantas pessoas livres, que vivem 
Juntas no estado ele natureza, são naturalmente iguaes e recebem da natureza as 
lUesmas obrigações c os mesmos direitos . O poder ou a fi·aqueza não produzem a 
este respeito clifferença alguma. Um anão é tanto um homem como um gigante. 
Un~a pequena republiea não é menos um estado livre e independente que o reino 
llla1s poderoso. . 

Por uma consequencia necessaria d'esta igualdade, o que é perrnitt.iclo a lillla 
n~çã?, tamberu o 6 a Olltra qualquer, c o que p.ão é permitticlo a uma, t&mbem o 
nao e a outra. 
. ~ma nação é, pois, senhora das suas acções, quando ellas não interessam os 

~br~1~os~ p1:oprios e perfeitos ele o~ltra,~ quando ella n~o é ligada senão por uma 
l'b Itgaçao mterna, sem alguma obngaçao externa perfetta. Se elln abusa da sua 

0~ erdade, pecea, mas as outras elevem soffr cl-o, por isso que não têem direito al
olllll ele a governar. 
. Visto que as nações são livres, independentes, ignaes e que cada uma deve 
.).ulgar em sua consciencia elo que ella tem a faz er para cumprir os seus deveres ; 
l~sulta de tudo isto uma perfeita igllaldacle de direitos entre as nações na admi
l1J stração dos seus negocias e na solicitação das suas pretensões, sem consideraçfio 
dom .a. justiça intrínseca ela sua conducta, do que não pertence ás outras julgar 
efinttt vamentc, ele sorte que o que é -permitticlo a uma, tambem é permittido a 

d:ltr~, e todas devem ser c~nsi.cleradas, na sociedade humana, como tendo um . 
ll'eJ,to igual . 
. E, pois, nceessario em muitas occnsiões que as nações so:ffram certas cousas, 

Ulncla que injustas e conclemnaveis em si mesmas, porque elJas nã.o poderiam op
por-se-llaes por meio ela fotca sem violarem a liberdade ele alguma e sem destrui
~·~m os fundamentos da sua' sociedade natural. E corno ellas são obrigadas a cul
lt~ar .e~ta sociedade, presume-se de direito que todos as nações têem admittido o 

lllllc1p10 que acabâmos ele estabelecer. As regras que cl'elle emanam formam o a 
qlle vVolff chama di?·e1'to elas gentes volHntm·io~ e nada obsta a qne usemos do 
lllcsn1v termo, posto que tenhamos julgado devermos apartar-nos cl'este habil ho-· 
lllem na maneira de estnbeleeer o fundamento d'esse direito. 
todAs leis ela sociedade natural são ele uma tal importancia para. a salvação de 
.· 08 os estados, que_. . se se costumassem a pisai as aos pés, nenhum povo pode

~ ta .esperar conservar-se e estar em socego, por mais medidas ele prnclencia, de 
~~lsttça e ele moderação qne clla tomasse. Ora todos os homens e todos os estados 
e~lll um direito perfeito {Ls cousas, sem as quaes ellcs não podem conservar-se, 

po1: que este direito CO!Tesponde a nma obrigação indispensavcl. Logo, todas as 
~açoes tôcm o clü·eito ele r eprimir por meio da força aquella que qnebnmta aber-. · 
tlllente as leis da sociedade que a natureza estabeleceu entre cllas ou que ataca 
c Jreetmncnte o bem· e a segurança cl' essa sociedade . . 

Mas é necessari o ter euid ado em n?Lo ampllar esse direito de manc11·a que possa 
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ser prejudicada a liberdade elas nações. Toclas são livres e independentes, , JlJa.S 

obrigadas a o1:~.servar as leis ela sociedade que a natureza estabeleceu entre ellas, 
e de tal sorte obrigadas, qtle as outras têem o direito ele reprimir aquella que 
quebranta estas leis; to elas juntas não tê em, . pois, direito algum sobr e a concl.uct!t 
de cada uma senão quando a sociedade natural é interessada n'essn, conclucta. O 
direito geral e commum elas nações sobre a conducta ele todo o estado independente 
deve-se r egular pelo fim da sociedade que ha entre ellas. 

A sna vontade deve r eceber as· leis da rasâio, porque ellas devem percel!ler que 
nunca poderão alcançar a felicidade ::;e não observarem as leis ela natureza e d_a 
equidacle nos seus procedimentos com as differentes nações, ·e se se não conduzi
rem a seu respeito, como desejam que as outras se conduzam a respeito d'ellas 
nas mesmas circumstancias; 

Tira se d'ahi este principio geral do direito das gentes: cada nação deve-se co~2 -
duzi1· a respeito das outras) como deseja qtte as otdnts se conclttzam a sett 1·espelto 
ern igttaes ci?·cwmstancias. Esta é a primeira e a suprema lei da equiclacle natural, 
principalmente para aquelles que vivem em uma igualdade e em uma inclepen-
dencia perfeita<;. · 

Este principio geral é, alem cl'isso, analogo á natureza elo direito elas gentes, 
que se funda sobre o consentimento tacito elas nações e tira toda a sua força 
do uso. -

Para darmos uma clirecção geral sobre a çlistincção elo dú·eito necesso?"ÍO e c~o 
di?·eito voluntario, observemos que, sendo o diTei to necessw·io sempre obrigatono 
na. consciencia, nunca uma nação o eleve perder de vista quando delibera sobre 0 

lJarticlo que tem a tomar para cumprir o seu dever. Mas quando se trata ele exa
minar o que ella pócle exigir dos outros estatlos, eleve consultar o diJ·eito vob.t?~
tm·io) cujas maximas são consagradas á salvação e vantngem ela socieclacle um· 
ver sal. 

Qual seria a feliciclacle elo genero humano se estes amaveis preceitos ela natu· 
reza fossem observados em toda a parte? Uma paz profunda reinaria-sobre a terra 
e a enriqueceria com seus preéiosos fructos. Nenhuns meios violentos se empre
garianJ. para se decidirem as contendas que occorressem; ellas seriam terminadas 
pela moderação, pela justiça, pela equiclnde. O mundo pareperia como uma granel~ 
republica, os homens seriam cidadãos do u-niYerso. Por que rasão esta icléa não e 
senão um b ello sonho? Ella emana, todavia, ela natureza e ela essencia do homem i 
mas as paixões clesordenaclas, o interesse 1Jarticular e mal entendido nunca per
mittirí"(o que se veja a sua realidade. Uma funesta experiencia nos fa,z ver que a 
maior parte das nações só procuram fortificar-se e enriquecer-se á custa elas on· 
tras, dominar sobre ellas, e mesmo opprimil-as, pol-as debaixo elo jugo, se se 
offerece occasião para isso. 

SECÇÃO H 

A justiça é a base de toda a sociedade, o vinculo seguro de todo o cowmer
cio. A sociedade humana, bem longe ele ser uma commnnicação ele soccorros e 
de bons officios1 não será mais que iima vasta multidão ele facinoro sos, se ~e 
não respeitar esta. virtude, que dá a cada um o que é seu. Ella ainda é ma1s 
necessaria entre as nações que . entre os particubres, porque a injustiça teD1 

cousequencias mais terríveis nas contenclas d 'aquelles poclerosos corpos políticos, 
e é mais clifficil r eceber d'elles satisfação . A obrigação imposta: a todos os horoen~ 
ele serem justos se demonstra facilmente em direito natural. Nós a suppoqws aqnt 
assaz conhecida, e nos contentâmos com observar que, não só as nações não pode~ 
ser isentas cl'ella, mas que ella ainda é mais sagrada prura ellas pela importanc1a 
elas suas consequencias. . 

'l'odas as nações são, pois, estreitamente obrigaclas a observar escrupulosa· 
mente a justiça entre si, a abster-se com cuidado ele luclo o que a possa o:ffencler. 
_Cada uma eleve dar {ts outras o que lhes pertence, respeitar os seus direitos e 
deixar-lhes a tranqnilla fruição d' elles . 

D'esta obrigação inclispensavel, que a natureza impõe ás nações, corno ta1J1· 
bem cl'aquellas com que cada uma é lig·ada para comsigo mesma, resulta a todo 
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0 estado o direito de nrio consentir que se lhe t ire algum dos seus líreitos, nem 
consa alg uma do que lhe pertence legit imamente, porque, em se oppor a isso, elle 
uacl!"' ~az que não st-ja, cm1fonne a todos os seus deveres, e é n'isto que consiste 
o direito . 

Este direito é perfeito, isto é, acompanhado el'aquelle ele usar de força para 
b sustentar. Em vão nos cbria a natureza o direito ele não soffrer a injustiça; de-

alcle ob rigaria ella os outr os a ser justos a nosso respeito, se nós não podesse
~os legitimamente usar de força quando elles recusam cumprü· este dever. O 
J:lsto ser ia victima da cobiça e da injustiça; todos os seus direitos se lhe torna-
riam log·o inuteis . · 

D' ahi nascem como ontros tantos ramos: 1. 0 , o direito ele uma justa clefensa, 
que pertence a tocla a nação, ou o direito de oppor a força a todo aquelle que a 
~~ac~ a clla e os seus direitos: este é o fundamento da guelTa defensiva; 2 .0

, o 
lu·e1to ele obrigar a fazer- se-lhe justiça por meio da força, se se não póde obter 
~e outra maneim, ou de d~fencler o _ s e~1 clireito~_com as arm~s .na ~ão: este é o fun
tm~uto da guerra offens1va. O elu·mto de nao so:ffi:er a lllJUStiç.a é um mmo elo 
c Ire~_to de segurança. 

l:::ie houvesse, pois, 11ma naçl'io que :fizesse abertamente p rofissão de pisar aos 
pés a_justiça, desprezando e violando os direitos de alguma ouh·a todas as vezes 
que t1vesse occasião para isso, o interesse da sociedade auctorisaria todas as ou
tras . a unirem-se para a reprimirem e castigarem . Não nos esquecemos aqui da 
ma::-nma estabeleci ela : que não pertence ás nações erigirem-se em_ juizes umas das 
OHtras . Nos ca;sos particulares e susceptíveis ela menor duvida, deve-se suppor que 
cada uma elas partes pócle ter algum direito; a injustiça cl'aquella que não tem 
rasão pócle provir do seu erro, e não de um ·despr ezo geral para com a justiça. 
Mas se por maxirnas constantes, poi· urna conducta continuacla, uma nação se mos
tra evidentemente n 'essa disposição perniciosa, se nenhum direito é sagrado para 
~lia, a segurança do genero hmnano exige que ella seja reprimida. Formar e sus
.entar um a pretensão injusta é prejudicar só aquelle a quem essa pretensão inte
l essa; desprezar em geral a justiça é offencler todas as nações. 

SECÇÃO lli 

l Em vão prescreveria a natureza ás nações, como aos particular es, o cuidado lh se conservarem, ele adiantarem a sua propria perfeiçã0 e a do seu estado, se 
es não desse o direito de se livrarem ele tudo o que póde tornar inutil esse 

~esmo cuidado. O direito não é outra cousa senão uma faculdade moral de obTCt1'; 
1.sto é, ele fazer o que é moralmente possível, o que é conforme aos nossos deve-
1 e~. Nós t emos, pois, em geral o direito de fazer tudo o que é necessario ao cum
~r~mento dos nossos deveres. T oda a nação, como todo o homem, tem, pois> o di
l eito de não soffi·er que outra prejudique a sua conservaçri.o, a sua perfei(;ão e 
a ~lo seu estado, isto é, de se livrar de todo o darnno; e este direito é perfeito, 
})Ols que é dado 'para satisfazer uma obrigação natural e indispensavel. Qu:1ndo 
se não pócle usar ele força para fazer respeitar o seu direito, o effeito é muito in
certo. A est e direito ele se livrar el e todo o damno é que se chama dú·eito· ele se-
8~o·ança . 
. . O n:iais seguro é prevenir o mal quando isso pócle ser . Uma nação tem o di
l eito ele resistir ao mal que se lhe quer fazer, ele oppor a for ça e todo o meio ele
cor~so, áquella que obra actualmente contra ella, e mesmo de prevenir as machi
naçoes, obse~·vanelo todavia não a tacar por suspeitas vagas e incertas, para se não 
e.:.rpo1· a ser ella mesma injusto aggressor. . 
a qu~nclo o mal estú feito, o mesmo dü·eito de segurança auetorisa o offencliclo 

~:x:~ gn· uma reparac:ão completa e a empregar para isso a força, se for neces-
sarlO. • 

l Finalmente, o off~nelielo tem o direito-ele prover ~1. sua segurança para o futuro, 
c e P<~nir o offensor, fazendo-lh e soffrer uma pena capaz ele o desviar, pelo tem}JO 
~lU_ dtante, de similhantes attentados, o ele intimidar aquell es que poclessem querer 
lltltLal-os. Elle póclc mesmo, conforme a preci são, impossibilitar o aggr essor de fa-
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zer mal. Elle usa elo seu direito em todas estas medidas, que elle toma com ra;úlo, 
e se d'ahi resnlta mal áquello que o poz na necessidade ele obrar assim, este não 
eleve accusar senão a sua propria injustiça. 

·se houvesse, pois, em alguma parte uma nação inquieta, sempre prompta a 
faz er mal <1s outras, a contrm·ial-as, a · suscitar-lhes desordens domesticas, não ~a 
duvida que todas teriam o direito .de se un irem para a reprimirem, para a castl
gare!ll-7 e mesmo para a r eduzirem a estado de não poder fazer mal. 

E uma consequencía m:mifesta da liberdade e ela inclependencia elas nações, 
que nenhuma tem o direito ele se ingerir no governo ele outra. A r;;oberania é, sem 
duvidá, o mais precioso e o mais importante ele todos os cl ireitos e Hqnelle que se 
eleve respeitar mais escrnpulosamente. 

Só a nação é interessaclfl. clirectamente na maneira por que_ o seu soberaüo us.a 
do seu poder . Não pertence, pois, a potencia alguma estrangeira tomar conhec~- . 
mento ela administração d'esse soberano, constituir-se juiz da sua conducta e obr:
gal-o a fazer n'ella mudança algL1ma . Se elle govema mal, se trata os seus snbcll
tos com rig·or, isso é negucio da nação; nenhuma outra é ehamach para o dii·igir, 
para o obrigar a seguir max:imas mais prudentes e mais justas . O que a pruclen· · 
cia lJermitte é observar as occasiões em que se lhe l)Ossam fazer representações 
officiosas e amigaveis. . 

Depois de termos estabelecido que as naçõe·s estrangei ras n~to t êem direito 
algum ele se ingeri rem no governo de urn es tado inclepenclente, não é diffieil pro
var que este tem rasão para não soffrer tal inger encia . Um estado independente 
nã.o póde ser violentado a este respeito senão por direitos particulares que elle 
mesmo tiYer dado a outros em seus tratados, e que, pela mesma natureza elo go
verno, não podem estender-se alem elos termos claros e formaes elos tratados . Ex
ceptuando este caso, um soberano tem o direito ele tratar como inimigos aquelles 
qLle procuram ingerir-se nos seus negocias clomesticos de outra maneira se11 ão por 
seus bons officios. 

SECÇÃO lV 

Toda a nação, todo o estado independente, merece consideração e respeito, 
porque figm:a immecliatamente n~ grande· sociedade elo genero hnruano. O sobe
rano r e1Jresenta a nação inteira. Os soberanos e as nações têem, pois, ao mesmo 
tempo a obrigação e o direito de manter a sua cltgni.clacle, ele fazel-a respeitar 
como uma cousa importante á sua segurança e tranqui.llidacle . . 

Nós j á observámos que a natureza estabeleceu uma perfeita igualdade de dt
reitos entre as nações independentes. Nenhuma, por consequencia, póclc natural
mente pretmJder prerogativa alguma. Tudo o que a qualidade de naç~io livre e in
dependente cU a uma, dá tambem a outra. 

Podendo ·a nação conceder ao seu chefe o grau ele anctoridacle e os direitos 
que lhe parecer, ella não é menos liVTe a r espeito do nome, elos títulos e das hon-
ras com que o qnizer condecorar. . 

Se o chefe elo estado é soberano, elle tem na sua mão os direitos e a Q.ucton
dade da sociedade política, e por conseqnencia elle mesmo póde prescrever o sen 
titulo e as honras que se ·lhe devem render, meJ:lOS que a le i fundamenta l as não 
tenha determinado, ou que as restricções impostas ao seti poder se não opponhaJJl 
manifestamente áquellas que elle se quizer attribuir . Os seus subdítos são obriga
dos a obedecer-lhe n'isto, como em tL1do o que elle manda em virtude de uma au
ctor.iclade legitima. 

Mas as nações estrangeiras não s1'io obrigadas a condescender com o soberano 
que toma . um titulo novo, ou com o povo que dá ao seu chefe o nome que lhe 
parece . 

Entretanto, se esse titulo não deixH, ele ser rasoavel, conforme os usos rece
bidos, é inteiramente eonveniente aos deveres mutuos, que unem as nações , clal' 
a um soberano ou ao chefe r1ualqner ele um estado o mesmo titulo que lhe dá o 
seu ,povo. 

E claro que, q uamlo nm povo deposita a auctoridade soberana nas mãos de uma 
só pessoa, cl~-lhe log·o o direito de tomar o titulo ele rei com todos os signacs de honra 
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que convem a uma tal qualidade.. Como este príncipe não é devedor elo seu poder 
r. da sua dignidade a nenhum estrangeiro, nào é necessario o consentimento elos 
outros reis ou elos outros estados para o pôr em clireito ele ob1~ar como r ei e para 
0. fazer considerar como ta l. Pelo contrario, como os estrangeiros lhe fariam inju
l'la se não reconhecessem a sua auctori-clacle, offendel- o-íam tambem se lhe negas
sem o titulo que lhe dá o seu povo . 

Um auctor celebre diz que os estrangeiros não elevem metter-se a examina.r 
por que titulo um príncipe chegou a ser senhor ela corôa, mas sim reconhecer 
por .soberano aquell e que se acha ele posse cl'ella . I sto, que é conforme com a 
llllatica, o que seria facil provar com d iversos exemplos, não só t em logar porque 
a pruclencia assim o exige, corno tambem pela clifficuldacle ele decidir em cer tos 
~~sos se ba uma verdade ira usurpação destituída ele toda a apparencia c1e direito. 
d ~s q~1anclo a injustiça é da ultima evidencia, não ha duvida que é conveniente 
eJ~ar ele reconhecer o usurpaclorJ IJo rque é elo inter esse do genero humano que 

a~~nu se faça, para que os. maus n ~io tirem cljrei to elo reconhecimento, e para que 
nao pareça qu e se approvam os seus crimes. E cer tamente só n 'este caso que pócle 
ter logar negar-se o reconhecimento . 

O maior monarcha eleve respeitar em todo o ·oberano o caracter eminente ele 
<J.tl e elle é Tevestido . A inclepeucleneia e igttalclacle elas nações, os dever es recipro
cas ela humanidade, tudo o convida a ter com o chefe mesmo ele um pequeno povo 
08 respeitos e attenções que são devidos á sua qualidade. O mais fi·aco estado é 
composto ele homens, ela mesma sorte que o mais poderoso , e os nossos deveres são 

' os mesmos pttra com todos aquelles qu e não dependem ele nós . 

SECÇÃO V 

. A primeira e principal regra do direito publico de cada sociedade c i vil é a lei, 
qt~e se ehama do est.ado por excellencia, porque ella é a sua lei ftmclamental; con
~btne -o, cletenuina a fórrna do seu governo, r egula a maneira })Or qtle o monarcb·a 
~L cThamado ao throno, sej ~~ por e leição, se,j a por successão, o moclo por que elle 

e, e governar ou a repnbllCa deve ser r eg·1cla, etc . 
, As leis elo estado chamam-se tambem leis fundamentaes; i)orque são a base e 

~ iuncbmento do estado, sobre os qnaes assenta o eclificio do governo e fa.zem 
O c a, a sua força c segurança . 

z . E, todavia, de uma manei ra impropria e abusiva que se lhes dá o nom e de 
818

> pot·que, propriamente fallanclo, são verdadeiras eomrenções; mas como estas 

Jco.uveuçõ es sào obrig[Ltorias entre as partes contratantes, têem a mesma força elas 
e1s . 

1 Estas leis, nfio só di stinguem a natureza dos cliverws corpos políticos, mas tam
)etu fot·mam o direi to publico de cada um cl'elles, e este direito não é o mesmo 
nos clifferentes estados, posto que a sua natureza pareça simi,Jhante. 
f O nome elos magistraclos, o seu numero, a maneira ele os escolher, as suas 
u1?~ões, os seus poderes não eram os mesmos em Athenas e em Roma : as le is 

po lt~úas ela França não são as ela Inglaterra. · 
~ão e lias que regulam os cliffer entes graus ela auctoridade elos princi pes e elos 

lllag,sh·aclos, do.- dever es e ela liberdade elos povos. 
s b Tocl? o estado tem suas leis fnndarn entaes, excepto o despotismo; toda outra . 

0 e~an1a reconhece a propriedade e o patrimonio como um direito elos subclitos . 

11 
E stas leis podem ser escr.iptas ou não o ser . Usos inveterados, cimentados por 

obu~ e~ecuçfio constante, debaixo de cnja fé os subditos têem ·por muito t empo 

1 
CCtec1do, adquirem a forca ele lei quando o consentimento geral e a opinião com-

Uttrn · fi . ' os tem xado como pontos ele regra e ele certeza. 
RN Estas leis são im mutaveis de sua natureza; o soberano eleve respeital-as ; ellas 
;.ao anuexas ~í. sua corôa, formam os ramos d'ella ; elle deve entregal-a tal qual a 
:cebeu ; não pcíde consentir na djminuição elos seus clir'ei tos sem f' e degradar; 

ll!lo os pócle auomentar sem faz er injustiça a seus povos: isto é uma substituição 
perpetua ele p~·te a I)arte cuJ· o titul o é sa "'raclo que r emonta á origem da mo-
llarch' ' b ' 

· 1a c que deve ter o mesmo Hm . 
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Os subclitos não têem di re ito algum a mudar a con.stituiç[o monarcl1ica em re
publicana; ela mesma sorte o monarcha não eleve p retender o ele tt·n.nsform ar uma 
monarchia legitima· em m'n estado clespotico. 

Entretanto, quan~clo estas leis, como póde acontecer, se tomam nocivas ao 
estado, julgâmos que o principe póde corrigir os seus abusos para utilidade ru
blíca. S'e novas cireum stancias, revoluções ele facto ou ele systema, as tomam 1~
teirament~ más, · é justo então acrescentar, cortar; mas é absolutamente necessano 
chamar a naçã.<J a essas mudanças. 

Por mais augusto que s~ja o poder dos reis, elle não é superior á lei func~a
mental do estado. Juizes soberanos da fortuna e da sorte ele seus subditos , chs
pensadores da justiça, distribuidores das graças, nem por isso devem observar 
menos uma lei primitiva, á qual são devedores ela sua corôa. As leis flmdam eutaes 
do estado precederam a grandeza elo príncipe e devem sobreviver-lhe. Por não 
poder mudar estas leis , elle não é menos absolu~o no exercício do poder que ellas 
lhe ·dâo. · . 

As leis políticas e as leis civis, ainda que sejam as leis proprias do estado, de
vem-se distinguir entre si . Não se deve fazer uso d'ellas senão nos casos que lhes 
competem. Tomemos por exemplo a successão ao tbrono . Não entra em clnvic1::t 
que os negocias que lhe dizem respeito perteneem ao cbreito politico . Quando o~
correm casos a este respeito, que as leis politicas não previram, seria impro~n~ 
r ecorrer ás leis civis para os deeielir na sua falta e deliberar sobre a successfto a 
auctoriclade soberana pelas regras que fixam a ordem da successão a respeito elos 
particulares . P ertence ao povo congregado cleciclir sobre este obje·cto, na falta elas 
leis politicÇts, e fazer novas leis. 

Se no estado se suscitam questões sobre a:s leis funclam entaes, pertence unic~
mente á nação julgai-as e fleciclil-as . I sto inter essa só a nação; por consequenc ta 
nenhuma potencia estrangeira tem o direito ele se ingerir, nem intervir n'i sso de outro 
modo senão por setts bons officios . 

· SECÇÃO Vl 

A lei q Lte r egula a successão á corôa pelo dire ito elo sangue, pelo elo um cos
tume COI).stante1 é1 segundo um elos mais famosos jurisconsultos, igual ao direito 
elas gentes. Esta expressão significa, no sentido em que esse jurisconsulto se ser.ve 
d'ell a, que a lei que regula a successão á corôa é r espeitada em todas as soCI~
dades civis . Esta lei é, com effeito, o mais firme apoio ela monarchia, porque, evt
tanclo os interregnos e eximindo das eleições, previne partidos e contestações que 
ele orclinario degeneram em guerras civis, sempre fnnestaff ao estado . 

As ques tões sobre a successfio á corôa não podem ser decididas senão pelas 
l eis proprias ele cada sob erania. . 

O direito natnral não é outra cousa mais que a rasão geral, principio igual e 
uniforme em todos os Jogares; ora como as leis chamaclás do estaclu não são as mes
mas em todas as sociedades, segue-se qne o· dire ito natural não pócle r egular a 
ordem da successão á corôa. 

O direito romano tambem não pó'cle regulai-a, pois que elle não t em auctori
dacle senão nas sociedades que o têem adoptado, e alem cl ' isso :>Ó t•·m por objecto 
as suceessões elos particulares. 

As leis civis ele qualquer paiz estrangeiro não poclern regulai-a, porque ellas 
têem os mesmos limites que o paiz para que foram feitas. . 

As leis civis elo mesmo paiz, e os costumes locaes, tambem não podem servil' 
para a decisão elas questões relativas á soberania elo logar onde essas leis e ess~s 
costmnes estão estabelecidos. O mundo não subsiste senão p0r gro.tlS de saborc1I 
nação do menor ao maior, e seria transtomar esta ordem del'iclir a questão da s?
berania pelas leis civis e pelos costumes locaes1 que recebem ela mesma soberaUJa 
toda a sna força. . , . 

A ordem ela snccessão á corôa não p6cle, pois, ser r eg· nlacla senão pelas leiS 
proprias ela soberania, por n.qnellas leis que se chamam do e.,tr.ulo por excellcncia1 
pelas leis ftmclamentaes ou pelos costumes r ecebidos em cada paiz a r espeito ela 
mes ma soberan ia. "-
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.Comprehencler -se-ha facilmente que as regras das soberanias vizinhas não têem 
aq~t f~rça, porque, sendo as corôas independentes umas das outras, as suas leis 
n~ a teem de commum. Uma corôa inclepenclente ·é encerrada na extensão ela sua 
Ctrcumferencia e nada r ecebe elas outras. 
b' A l ei _que r egula a successão dos particulares é uma lei civil, que tem por 

0 ~ ec~o o, mteresse dos partjculares ; aquella, que regula a successão em uma mo
Illarclua, p ertence ao direito político, que tem por objecto a conservação e o bem 
c o estado . 

~ Quando a lei polit'ica, que estabeleceu no estado uma certa ordem ele succes
t'lo, se torna clestructiva elo corpo político , para o qual foi feita, pocler-se-ha mu
~.:~· es_sa ordem? Esta questão, que não póde ser objecto de um problema, foi j á 

. solvtda por um celebre anctor francez, o qual empregou n'isso um pequeno ca
Pttnlo, que tem por titulo Qucmdo, po1· ctlgumcG cÍ?'CtGmstcmcía, a lei polítiw dest?'Oe 
0 

esta:Zo,, deve-se dec idir pela lei pol-itiw que o cQnse?·va, que algumas vezes se to1~na 
1
GrQn dwez to das gentes. Heferiremos os }Jroprios t ermos cl'este habil escriptor: 

~' nando a lei politica, que estabeleceu no estado uma certa ordem ele su ccessão, 
\e torna cl estruiclora elo corpo político, para o qua l for feita , não se deve duvida r 
l ~ qu.e outra lei política possa mudar essa ordem; e, bem longe ele que esta mesma 
e1! ~eJa oppost: á rrim e ir~1 ~ll? lhe será Ín:eiramente -C?nforme, pois 9-ue am_bas 

as_ clepenclerao cl este prmClplO - a salvaçàO do povo e a sup1;ema le1. Eu cltsse 
~~le nm. gTancle estado, ,tornado accessorio de outro, e11fi·aquecia -se e mesmo en -
11 aquecut o principal. E sabido que o es tado t em interesse em ter o seu chefe 
c entro em si, em que as r endas publicas sej an; b em aclminístmdas, em que a sua 
l~oecla não súia para ir enriquecer outro paiz. E importante que aquelle que eleve 
governar não seja embebido em maximas estrangeiras : ellas convem menos que 
a~nellas que j á estão -estabelecidas. Alem d 'isso, os homens são proclíg·iosamente 
Ui"' erra elos ás suas le is e aos seus costumes: ellas faz em a felicidade de cada na-
cao· é · 
~o ' rar? qu: se mudem sem $Tandes abalos e uma grande _effusão de sangue, 
e. ~o as h1stonas ele todos os pmzes faz em ver. Segue-se d aht que se um grande· 
b s aclo tem por herdeiro o possuidor ele um grande estado, o primeiro pó de muito 

11 
en.c excluil-o, porque é u til a ambos ,os estados que a ordem ela successão seja 

~n~lada . Por isso a lei da Russia, feita no principio do reinado ele I zabel, exclue 
cl n\_prucleute mente todo e herdeiro que possuísse outra monar chia; por isso a lei 

8
.
0 

ortugal exclue to~lo o estrangeiro que fosse chamado á corôa pelo direito elo 
ang-ue>> . (Montesguieu, D o espú·ito das leis.) 

ela fA ~~ ~ção _póde, p elas mesmas i·asões, fazer r ennnciar a s~berania a um ramo 
l .· a~tha remaute que se estabelece em outra parte, uma prmceza que casa com 
~lllJCipe estrangeiro, etc., porque então essa renuncia equivale a uma lei funcla
/~ntal feita pelo estado para excluir as pessoas que r emmciam e a sua poste-
lc ade .. (V a tte l. ) 

a . M:u1tas qnestões, ig ualm ente cnrio~as e importantes, se podem suscitar sobre 
: Stlccess~io aos r einos. A esse r espeito póde-se consu1t[Lr Grocio . Nós nos conten-
'al·enlo · · · l · ~ d c1 1 G s com exammar aqm a quem pertence a c eClsao as conten as que poc em 
Ccorrer t d · · l t b · · en r e OIS ou ma1s pret eu c en es a uma so erama. · 

jn· Fóra elo estaclo, que faz o obj ecto ela contenda, niuguem pócle constituir-se 
clo~z cl' e lia. Is_to é evidente, pois que ~un e~t~clo é independente ~los 0utr os esta
é ' S~ ha dOI S pretendentes á soberama, e e mcer to a qual elos clms eJla p ertence, 
Vej )Ot Isso mesmo incerto a qual dos dois pretendentes os subditos do estado ele
se ~1 obedecer, e nenhuma potencin. estrangeira póde constitui r -se seu ,juiz e pTe
es 

1. eve1 ~·-l~1es uma r egra . O pretendente, cuj o direito é bem fundado, não pó de ter 
é ~e Cireüo ·senão ela lei elo paíz; mas cada um cl'elles pretende que essa lei lhe 

laVorav l r , . • ] • ~ I t . t "'e'. < e , e e essa uma questao para CUJa CLec1sao nen 1uma 1)0 enCia es ran-
â·e 

11
,a tem poder legislativo . Se se suppõe que os dois concorrentes são subditos 

snb~~f ~nesmo principe, e p._?r con~eq~encia suj e!t?s a um juiz commum, emquanto 
cia. tos, esta hypothese nao attnbmrá a esse JUIZ commum o poder de pronun
o•t11 sobre o direito elos pretendentes a uma sober ania, que não tem rcla~mo al. 
5 llla com . . N Q a sua SllJet çao . . 

nem ser{t o j uiz mesmo no estado? Será o rei reinante, no caso que a con-
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testação co mece durn.n te a sua vida? Mas ft sua auctoridade se\ poderia ter vi gol' 
se o estado fosse patrimonial. A ordem ch succes.·ão nos estados succ<:;ssivos ou 
lineacs não foi deixada {L vontade do r ei reinante; ellc não tem jurisdiéção algt~n::t ' 
sobre o direito do seu snccessor, e nada póde acrescentar ou tirar a esse direito . 

Alguns têem dito que os pretendentes á corôa elevem escolher arbitros ou coJ~
vencionar entre si, ou r ecorrer á so rte, on finalmente dec idir a contenda por mmo 
das at·rnas. E de admirar que haja quem tenha ])roferido similhantes absurdos. 
Quem obrigará as partes a escolher os arbitros se ellas recusarem tomal-os? Qt~eJJl 
dará á decisão dos arbitros a auctoridadc necessaria para segu.rar a sua execnçao? 
Parece que, visto n·~o poderem os estrangeiros ser arbi tros de uma contenda que 
lhes não diz r espeito, setia necessario tomar arbitras na mesma familia real, on 
entre os gl'ancles do reino ou nos corpos do estado. Mas quaL é o príncipe d.:t. fa
mília real, qttal é o grande do reino, qual é o corpo que possa, sem a particlpa
ção elo estado, elar uma sentença á qnaL se eleva sujeitar a nação? Pertence á 
parte regular o destino elo toelo? Se se disser que se podem nomear arbitras 
com o consentimento do estado, será então elo mesmo es tado qne elles terão a 
auct9riclacle ele pronunciar. . . 

E com effeito sómente ao povo, tomado coUectivamcnte, que o direito ele de
cidir as que tões sobre a successão á corôa pócle pertencer em todos os casos . .,o 
seu consentimento é ele tanto peso, que muda a mesma usurpação em dominaçao 
legitima. (Réal, A sciencia elo gove;mo.) 

Convimos em que, pertence á prudencia do rei r einante tomar as medidas p~·o
prias para afastar as desordens que a suecessri.o á corôa possa ex:citar; mas a fim 
d<:: que essas medidas sejam solidas e validas, é abso lutamente necessario que ~s 
tces estados elo reino conconam com o príncipe. Se o soberano não quiz ou nao 
pôde, antes da sua morte, tomar as precauções nccessarias contr a um futuro triste, 
pertence á naçfio declarar quem eleve govemal-a d'ahi em diante, e prover ~~ se
gurança publiea pelos meios que a pruclencia lhe inspirar. 

ccTndo o que sem consentimento elos tres estados, ao menos legitim::t, clara e 
facilmente inferido, se clispozcr e pratica~·, quanto ao direito fnndarnental, e espe· 
cialmente quanto ao direito ele suceessão ~ corôa, é nâo só abusivo e illicito, mas 
tambem invalido e nenhnm. >> (Assento elos tres es tados.) 

O povo, sendo moralmente o mesmo povo que fez n·lei fnndament::tl d,t succes
são, & o verdadeiro interprete elo espírito cl'essa lei . Nnnc.a o povo foi espectador 
Í'lldifferente el'essas contestações celebre., cuja decisão lhe dá. um soberano. 

Não se póclc raso a velmente negar ao povo o direito ele r econhecer aq nelle que 
eleve reinar sobre elle, nos termos dtL lei. funclamentnl elo estado, o direi to ele re: 
conhecer -por scn soberano aqnelle qLle elle crê ser chamado ao throno pela ]e! 
da snceessão. · · 

Em uma qttestfio qtte a ninguem interessa tanto como á. nação, que cliz re~
peito a um poder estabelecido unicamente pura sua utilidade, em um negociO 
que vae tal vez decidir para sempre dos seus mais caros interesses, ela sna tran
qnilliclacle, da sua feliciclaclc, da sua salvação, eleyer{~ ella fica.r tranq uilla especta
dora e receber aquelle que a sentenç.a elos arbitros 011 a sorte cega elas armas Jhe 
derem por soberano?' De,rer:i consentir que estrangeiros, que a soete lhe dcsigneJll 
o , eu soberano, como UJ1). rebanho de carneiros espera que se decida se será. eJ~
tregue ao carniceiro ou ao seu pastor? Nfio deverá ser ouYicla a voz da naçM 
quando se lhe quer dar um soberano que ella não eleve ter, segundo as leis fuu
clamentaes elo estado, ou quanclo se lhe quer timr nm que ella c1e,7e ter, segundo 
as mesmas leis? 

Nfto foi essa mesma nação que se deu á família reinante? Quem tem, pois, 
mais direito que ella a reconhC:".cer aquelle a q nem o seu ele ver a liga? E qu\':111 

está mais auctorisado que ella para impedir que a entreguem a outro? Pois qn_e 
foi clla que estabelecen a lei ela successão, ninguem senâo el la tem tambem o clt
r eito ele designar aquelle qLte se acha no caso previsto e marcado 1)ela lei funda
mental . Este direito é tão perfeito, que a nação ele nenhum modo é obrigada ~ 
ratificar a convenção que os pretendentes tivessem feito entre si , nem a recebe_J 
aquelle em favcr elo q·ual tivessem decidido os nrbitros1 ~ scn·te 0~1 as :'J,rmas, poJ· 
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qu~ em uma qtlestão em que se trata elos deveres mais sagrados e elos direitos 
~~~s. preciosos elo povo, ningucm pócle ser juiz senão o mesmo povo. Nilo serin l 1 cü apoiar com uma infinidade de exemplos uma verdade .tão constante pelas 
ttzes ela ra,são; mas basta lembrarmo-nos que foi pelos estados elo reino de França 

fue se terminou depois ela morte· de Carlos o Bello a famosa contestação entre Fi
f~Jpe ele V al?is e o rei de Inglaterra, Eduardo III_, e que ~sses ~stados, posto <_ll~e 

ssem subdttos cl'aquelle a favor do qual pronunCiaram, nao cletxaram de ser JUI
zes da eonteucla. 
. Guichardino, livro xn, testifica tambem que foram os estados de Aragão que 
J_~llg:aram ela successão d'este reino, e preferiram Fernando, avô de Fernando, ma
~~c 0 de lzabel, rainha clEl Castella, a outros parentes ele Martinho, que preten-
tatu que o reino lhes pertencia . 

. . No reino ele Jen1salcm eram ela mesma sorte os estados que julgavam dos di
~~ltos. d'aqnelles que o pretendiam, como é comprovado por diversos exemplos na 
llstorra política de Outremer. 
l O_ principado ele Newfehatel offerece muitos exemplos do uso que os estados 
~~ pat~ têem feito elo direito ele decidir sobre a successão á soberania. No anuo de 

f.U7 Julgaram entre um grande numero de pretendentes, e a sua decisão, dada 
a avor elo rei ele Prussia, foi reconhecida por toda a Enropa. 
d Ape~as o cardeal D. Henrique foi coroado rei de Portugal, depois da morte 
. e el-re1 D. Sebastifio, logo se manifestaram as pretensões ele muitos príncipes a 
~sta corôa. Os pretendente(? emm D. João, duque ele Bt·agançn.; D. Antonio, prior 
° Crato; Filippe II, rei de Hespanha ; e outros mais, entrando tarnbem no nu

~ero a côrte de Roma, que pretendia qne a corôa de Portugal deyia ·pertencer-
e, cou1o espolio de u!ll cardeal e como dependente da santa sé. 

d ~ povo portngtlCZ desprezava a pretensão ele Roma, e sustentava que a corôa 
.,.: . ortug~l não dependia senão de Deus, e que só o povo tinha o direito de ele
~ 1 

lllll ret, como fizera no tempo de D _ João I, porque toda a corôa torna-se he
da~ça do povo, o qual clispõe cl'ella segundo a sua vontade qnando o soberano não . 

enca snccessor legitimo. . 
e t El rei convocou os tres estados elo reino, aos quaes disse que elle projectava 
a 

8 
tbelecer cinco governadores para regerem o estado, no caso que elfe morre::: se 

~ u es ele se ter regulado a suceessão, mas que nada queria decidir sem ouvir o 
v~~ parecer. Ilot1ve contestações em muitas sessões; mas, finalmente, os cinco go-

rnaclorcs foram eleitos. , 
d Entre todos os pretendentes só dois· mereciam a attenção de elrei : o clnqne 
de ~ragança, cuj os direitos eram os unicos legitimas e incontestaveis, e que el-rei 

eseJava favorecer; e o rei de Hespanha, de quem el-rei não gostaYa, mas cujo 
Poder elle temia, e que não havia poupado meios algnns publicas otl secretos 
que podessem mover el-rei a fazel-o reconhecer por seu successor. 

, El-rei cou vocon de novo os tres estados, e debalde procurou incluzil-os a ap
Ptovur a declaração que elle queria fa.zer do rei ele H espanha por seu successor; 
pqorq Llanto os tres estados sustentaram que só a elles perteneia reconhecer aquelle 

ue devia ser seu soberano . 
lle E:-rei morreu s~m que cousa algum.a relativ-a ri. successão. s~ t ivesse decidido 
c· lU tegulado. Os cmeo governadores aJLmtaram-se para admm1strarem os neg-o
tt~~~ lJt~blicos, c os tres esta.dos continuaram as suas cleliberações. A desunião in
tarallztn-se logo entre os g?verna,clores e_ os tres estaclos. Os goverJ?-adores ~J:>ode
fin ·itn-se de toda a auctondade, despediram os tres estados e apo_mram F1ltpp", 

g n_clo tomar medidas para o combater se entrasse no r eino. 
de ffinalmente, os governadores declararam Filippe herdeiro legitimo ela corôa 
e de ortugal, e mandaram a todas as cidades, praças, fidalgos, officiaes cl~ justiça 
i 11- . guerra que o reconhecessem e lhe obedecessem, sob pena ele serem ttclos por 
~>- ll.tugos ela stta patria, pertmbaclores elo socego publico e criminosos ele lesa-ma
oestacle. 

Veis Os hespanhoes, que já tinham entrado no reino e feito conquistas considera-
if ·8~1bmetteram todo o Portugal, ou por vontade ou por força. . 

rhppe,, acha.nclo-sc senhor de Po rtugal, convocou os tres estad0s elo r emo; 
28 
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antes ele f::tzer a, abertura cl'elles, fez-se acclama.r rei e fez reconhecer o príncipe 
D. Diugo, seu filho, por seu su~cessor. Os tres estados ajuntaram-se e·1·ecebera.Jll 
a lei elo usurpaclor. Tanto pôde a intriga, a traição, a injnstiça, a força, que de 
mfio. · dadas atropelm:am o mais sagraclq e importante direito ela nação, po1s que 
sómente aos tres. estados do reino pertencia declarar e reconhecer livremente 0 

legitimo snccessor á corôa, como amplamente e com a maior evidencia temos de· 
monstraclo. 

CONCLUSÃO 

Dos incontestaveis princípios que temos estabelecido, e que certamente nin· 
guem ousará impugnar, resulta evidentemente em ultinia analyse que o muito alto 
e muito poderoso rei o senhor D. JVIignel I é o legitimo rei de Portugal, confo1~~e 
a sabia, justa, muito r espeitavel e a só attendivel decisão dos tres .estaclos ao rerno 
juntos em côrtes na cidade ele Lisboa a 11 de julho de 1828, clocisfio ftmdada na~ 
leis fnnclamentaes da monarchia }JOrtug·ueza, e em solidas e gravíssimas rasões' 
decisão tão poderosa, que só por si é bastante para destruir t.odos os sophismas e 
objecções que possam oppor-se-lhe ;· decisão, finalmente, que nada ha que possa 
fazer nulla, e que só a mais atroz injustiça, a mais despotica violencia, apoiadas 
por uma força irresistivel, pocloriam tornar inefficaz, resultando d'al1i um aconte· 
cimento, ele que se não acharia exemplo nas paginas ela historia, porquanto, alenl 
ele ser um principio demonstrado o reconhecido, que sómente á nação perte?ce 
decidir todas as questões que possam suscitar-se sobre a successão á corôa, é 188•

0 

um direito peculiar elo povo portuguez, de cujo exercício elle não póde ser prJ· 
vaclo legitimamente em caso algum. 

Os portuguezes deram o throno em 1139 ao seu primeiro "inclito monar~ba, e 
fizeram nas côrtes de Lamego as primeiras leis fundameutaes da monarcbJa. qs 
portuguezes deram o throno em 1385 a el-rei D. J of(o I e lhe impozeram a· 

• gumas condições, que elle acceitoú e guardou. Os portuguezes deram o throno 
em 1640 ao senhor D. João IV, que tambem respeitou e guardou religiosamente 
os fóros e liberdades ela nação. Os portuguezes usaram do seu direito rec::onhe· 
cendo o seu legitimo rei e senhor na augusta pessoa do senhor D. JV[iguel I, qldle 
as leis . fundamentacs da monarchia chamaram ao throno no dia 1 O de março e 
1826, no momento indivisível em que expirou seu augusto pae o senhor D. João VI, 
ele saudosa memoria, porquanto as mesmas leis haviam excluído o senhor D. Pe· 
clro J, imperador elo Brazil, da successão á coTôa, pelo menos desde 15 de no· 
vembro de 1825, como foi declarado pelas sobreditas côrtes de Lisboa. 

O nome de nbtlliâ'o, a qualificação de illegitim·idade, têcm sido igualmente eJJl· 
pregados para com ell es se manchar a gloria dos portuguezes, para se fazereJ]l 
odiosos .os seus. patrioticos e jnstós movimentos, para se attribuir o tTime a s~a. 
nobre resolução; mas a nbelliZI.o é a r esistencia ao sup?·emo poder· legitimo, e na~ 
é legitimo o supremo poder que não é estabelecido pela lei fundamental. ~ã~ e 
illegitimo senfto o que é injusto, e não é injusto senão o que se pratíca sem dn·elto 
ou contra direito. 

Com similhantes clenominações .• pretendeu Filippe IV infamar perante as côrtes 
ela Europa o glorioso levantamento dos portuguezes em 1640. A justiça prevale· 
c eu : 0 senhor D. João IV deixou de ser 1·ebelde e usu1pado1· j os portuguezes que 
o fizeram rei foram heroes benemeritos ela patria, c a augusta casa de Brag-ança. 
começou a fazer as delicias da naçFió. As leis funt1amentaes da monarchia são as 
mesmas . Os direitos ela nação são os mesmos. O desenvolvimento d'elle~, que ew 
tão se reputou legitimo, não pócle hoje ser criminoso. 

Os que attribuem esse desenvolvimento, nas circumst.mcias actuars de Porttt· 
gal, a effeitos de uma facção, honram por certo em demasia este nome, porq,ue 
nunca houve facção alguma, nem tão sagrada nos seus motivos, nem tão clesJ~
teressacla nas suas intenções, nem tão moderada nos seus procedimentos, nem tao 
unanimemente desejada, approvada, applauclida. . . 

Á vista de tucl? o_ que fie~ substanci~clo, não podem o: portugue~es dtn1Jdcl 
de que os seus patnotlCos mov1mentos hapm ele merecer, n.ao só a ma1s favora" 
consideração, mas até justo louvor, tanto na opinião publica elas nações illustradas, 
como na elos gabinetes elos soberanos que regem os clifferente~ povos ela Europ:.t· 
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. Seria pol' certo bem doloroso para a 11ação portugueza que grandes e podero
so~ m?narchas, com quem ella tem mantido em todos os tempos relações amiga
ve~.,-' fi~l ~ religiosamente guardadas e respeitadas, abusassem agora do :::eu poder 
e superwndade pam subjugai-a e impor-lhe leis, ou empregassem a sua influencia 
pa.ra rept·imir o nobt·e esforço de um povo sobejamente infeliz, que sómente de
seja ·m~lhorm· a sua sorte, conservar illesos os seus mais sagrados direitos, de 
que nenhum poder eleve despojai-o, e segurar o throno ao melhor dos monarchas, 
~1.ten le~-i~imo soberano, o senhor D. :Miguel I, anjo tutelar da nação, pae da pa-

a, delicias dos portuguezes. -
~ unca a nação portugueza se entremetteu nos negocias internos elas outras 

~Joes da Em·opa. Ella reconhece e respeita os- di1·eitos que competem aos povos 
lU ependentes, e deve esperar que banhem sejam reconhecidos e respeitados os 
que ella i11esma tem po1· igual rasão. Como poderia, pois, ver sem grande magua, 
q1te, postergados a seu respeito estes direitos, se abusasse do poder e ela força 
para a c b · · d _ .. ' · onseiTar no a n.ttmento, para aggravar mais a sua esgraça, para a su -
Jeitar '1 d 0 

N • a• • ~ l l • f' d ] ' ' ttma ommaçao estrangmra, contra a 1spostçao c as ets un amentaes c a 
rnoni!trchia, para lhe fnzer acloptaJr instituições que ella não deve tet·, nem qu,er, 
llem lhe convem? 
. ·A reconhecida prudencia, sabedoria e magnaLI.imiclade dos príncipes da Eu
~ opa, ~ respeito que elles professam aos severos princípios da moral publica e da 
llllpat·cial justiça; e a,té a particular con~idemçiio que mm·ece um povo illustre, a 
q~ern o mundo moderno eleve em grande parte a sua civilisação e os seus pro
g'lessos, sr.io na verdade motivos de segurá confiança para ~ nação portugueza, c 
dlle }!te não lermittem duvidar das disposições_ pacificas dos soberano~; que á face 
ta. ~U!'opa teem posto por base de seus proceclnnent()s as santas maxnnas da fra-
etuidade universal, tão 1~ecom1Mmdada no cocligo sagrado do Evangelho. 

Comtud<J, se a despeito ele todas estas considerações, se acharem frustradas 
~ esp_erallÇas elos p01·tuguezes, elles, depois de invocarem o Supremo Arbitro dos 
:1~pe~·~ os! . como auxiliador cl~ justiça da sua :_ausa_, emp1:egar~oN em sua justa e 
t• ~~ssal·m defeza todos os mews e forças que teem a sua el1sposJçao; elles susten-
<lta~ seas direitos com toda a energia de um povo liYre; com todo o enthnsiasmo 
J~d Inspira o an:or ela indep~nc~e~cia. da patria, elo rei. Cada p~rtuguez ser~ sol
a- 0 ~ara repeliu· a aggressao tlllqmt, patn. manter a: honra naciOnal, para vmgar 

1 ~a:na ultrajada, para defender as leis do reiuo, para segurar no throno o seu 
tef'tnno soberano o senhor D . JYiiguel I, e em ultimo recurso elles verão antes 
b\ar ~seus campos, devastm· suas proviocias, reduzir a lastimosas rui nas suas ha
d 1 a~oes e extenninar <J nome portugnez, elo que hajam ele submetter-se a urna 
.,.OlUmação estrangeira ou receber a 'lei de nações que lhe são na verdade supe-
Lores em forças e poder, mas não em honra e dignidade. 

dOs gabinet1:ls da Europa são assaz illnstrados para avaliarem até que ponto se 
po e~ desenvolver os recursos de um povo honrado e brioso, quando se vê ata-
1a1o Iniquamente em seus mais sagrados €l.it·eitos e quando pugna pela sua liber
( ac e e indrpendencia, principalmente tendo á frente um rei amado, como é pelos 
;,et:dacleiros portuguezes o seu legitimo soberano o senhor D. Miguel I. Os acon
c~Cllllent~s recentes da ultima guerra mostraram á Europa admirada que o cara" 
l' er nac10nal dos portuguezes não havia degenerado do que fôra no tempo dos 
s omanos e elos arabes, e e)ll epoch::ts mais modernas e não menos gloriosas. Elle 
le ~esenvolveria, pois, com igual energia e constancia quando este povo illustre 
~~ân_~sse por. tu~o o que uma nação sisuda e grave póde reput~r de seu _mais _ver
u . e1~ 0 e sol1do mteresse. O povo portuguez espera ver mantidas âs le1s da mo-
8~cll!a, respeitados e guardados os seus inviolaveis direitos e os do seu legitimo 
tr dtano o senhor D. Miguel I; mas, se por extrema' infelicidade se acharem frus'}ft as as suas esperan ças, será antes destruido, do que V"encido ou subjugado. 
o-uas attentem os monarchas e os povos que a injustiça e a immoralidade de uma 
15 erra ' a d . d <' por. mais felizes que sejam apparentemente os seus resulta os, nunca eix-a 
P ~ ser pu111cla, cedo ou tarde, pelas leis invariaveis da ordem eterna que o Su
'V~~lUo Arbitro do mundo prescreveu a todos os seres, e ás quaes não póde esqui-

·sc, nem a força, nem a grandeza, nem poder algum sobre a ternv. 
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Finalmente, só nos resta observar que, não se podendo j:l. pôr em questão a 
legitimidade CO]ll que o muito alto e muito poderoso rei o senhor D . Miguel 1 se 
acha collocado no throno de Portugal, seria em um portuguez o mais enorme d_e 
todos os attentados, o mais atroz de todos os crimes, resistir á legitima a.uctorl
dade soberana do mesmo augusto senhor, ou concorrer ele qualquer modo para 
que se deixasse de lhe tributar todo o respeito e obediencia que os subditos de
vem ao seu soberano i. 

* 
O s.upra mencionado impresso e outras dissertações analogas, tanto de origem 

absolutista como liberal, apenas serviam ele protesto ou profissão ele fé política ele 
seus auctores. Ainda que os mais babeis jurisconsultos dessem voto unanime, con
vergissem todos para reconhecer uma só pessoa com direito á corôa portugueza., 
seria impossível sustar a effervescencia partidaria, porque á grave contenda sobre 
a fórma de governo acresceram caprichos, aggravos, exílios, seqnestros, vingan
ças, perda ele interesses e vidas, longa serie de calamidades. NEto era, pois, por 
similhante meio que qualquer dos grupos alcançaria victoria: providencias sensa
tas e energicas, grande perseverança, boa escolha de chefes, apoio firme da~ for
ças militares e da diplomacia, eis principalmente o necessario. Se nos dois ca;m
pos seguiram esta norma, continuará a ver-se pelos documentos subsequentes. 

Officio 

lll.mo e ex. mo sr. - Depois de ter escripto a v. ex. a o meu officio com data 
ele hontem, chegou hoje a esta cidade, vincla ela ilha ela Madeira, uma emba,rcação 
clinamarqueza que saíu do porto d'aquella ilha no dia 15 do corrente, dando por 
noticia que a esquadra partia no mesmo dia ou no dia. seguinte para estas ilhas, 

A escuna iugleza, que foi demorada dez dias n'este porto a 'fim de não le_val' 
algumas noticias e participações, nem resposta elos officios aos Tebeldes da tlb:J, 
Terceira, de onde tinha vindo a este fim, como expuz a v. ex. a no meu offici~ ele 
20 elo corrente, vencendo a quantia ele ló t$000 réis cliarios, a qual chegou á tlh:J, 
Terceira no dia 24 do presente mez, aonde anteriormente tinha já chegado outra 
escuna ingleza, d'aquellas muitas que n'este tempo vem á carga ela laranja, na 
qual os correspondentes elos revolucionarios ela Terceira n'esta ilha manclaram 
muitas noticias, papeis f~dsos e os mais incencliarios; e supponho que a dita esc1~n:J, 
foi mandada por intervenção do consul inglez n'csta ilha, visto não ter pod1clo 
expedir logo, como queria, a escuna iugleza, que foi demorada. Em resultado el'es· 
tas noticias e papeis falsos, illuminaram os r ebeldes a cidade de Angra, havendo 
á noite marchas, musicas e todas as demonstrações de alegria. No dia 23 manda
ram á ilha elo Faial a fragata brazileira, a bordo ela qual embarcou o vice-consul 
brazileiro, publicando que a dita fragata devia ao depois vir a esta ilha para 0 

fim expendido no meu officio com data ele hoje. 
Ainda não fallei com o consignatario q,ue demorou n'esta ilha a dita escun:J, 

ingleza, Nicolau lY~aria Raposo, ao qual satisfarei a quantia acima referida. Sua 
magestade, porém, determinará o que for elo seu real agrado: o que tudo levo ao 
conhecimento de v. ex.a para ser presente ao mesmo augusto senhor. 

Deus guarde a v. ex. a Ponta Delgada, 28 ele outubro de 1828. -Ill.mo e 
ex .mo sr. José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros. = ~~1f.tnuel Vieim de Alb~t
querque . e Tovar. 

1 O tit.ulo completo que se lê no frontispício elo follieto é A lPgitimülade da exaltação .ao 
mttito alto e mttito pode1·oso 1·ei o senho1· D. Jj!Iiguel I ao th,·ono de Portugal, df'mnnsl?·ada pm·pr~W 
eipios de di1·eito natu1·al e das ,gentes. Lisboa, na impressão r eg[a, 1828. A edição foi ue mil exem
plares, mas tornou-se pouco vulgar. 

O parecer dirigido ao vigario geral relativamente á censura foi do teor seguinte: "Ex."'". e 
rev."'• sr. - O opuscu.Io de que esta petição trata é ele tal natureza e tão bem cscripto; são tao 
solidas as r asões, tão bem deduzidos os argumr.ntos, tão manifesta a boa fé e tão castigado 0 

estylo, que eu o desejaria ter feito. V. ex.•, por experiencia, conhece a imparcialidade com que 
eu :julgo, sem escuti,l.l' ou~ra vo~ q~1e não se.ja a da justiça. Quando as composições são assiu,, 0 

meu juizo é este. E, pms, JPLll d1gno da licença que pede. Possam estas vozes ele um bomc1,11 ' 
que não é dos mais lonvadores, servir dr. e~timulo ao ~uctor para contint}ar na mesm::t. tarefn. 
Lisboa, 27 ele outubro ele 1828. = José Ag.ostUtho de Maced•J,. 
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B F. S.·- O portador d'este officio, como dos mais, Antonio Daniel Tavares ele 
b ~ros, segundo tenente da brigada real, que foi deitado n'esta ilha por ser rou
~0 por um corsario, poclerá a v. ex.a informar com algtlma particularidade do 

et~ ~loh d'esta ilha, como tambem dos muitos corsaríos que têem apparecido n 'cs
as Il as . 

Decreto 

A. junta provisoria encarregada de manter a legitima auctoridade de el-rei o 
senhor D. Pedro IV, tendo em vista a occupaçào ela sécle do reino ele Portugal, e 
qu~ n.ão existe em territorio alg·um da Europa e do mar Atlantico outro governo 
~odtuguez, declara e determina, em nome do mesmo augusto senhor, que esta ci-

pa. e de Angra é a séde do governo elos portuguezes, legitimamente auctorisado 
ara sustentar os direitos elo senhor D. Pedro IV e da senhora D. Maria II, e 

que · · 
"'.f asstm deve ser contemplado, emquanto se não estabelecer em Portugal o le-
01 uno governo do mesmo augusto senhor. 
ç A.s auctoridades a quem competir assim o tenham entendido, cumprarri e fa
c ~rn e~ecutar, e o secreta.rio dos negocios interinos faça dirigir copia cl'este de
bl-eto1 as mais secretarias e auctoridades, na. fórma elo es(ylo . Angra, 28 de outu-
toRce 1828. =Diocleciano Leflo Cab1·eira =José Antonio da Silva Ton·es. 

eferendaclo. = AlexandTe 111aTtins Pamplona. 

Decreto 

lea?~ndo sido esta cidade co~decorad~ com o .titulo de «muito ~obre .e sempre 

1
• Cidade ele Angra» pelos fe1tos hercúcos praticados por seus fi.e1s habltantes na 
a~~tauração de ~ortugal em 16-±1, e tendo outro sim estas. ilhas sido declar~das 
rn Jacentes ao reino de Portugal por alvará de 26 de feveretro de 1771, e ulttma
coent~ c~ntempladas como província elo r eino (§ 1. 0

, artigo 2. 0
1 titulo I da carta 

ti Ustttuctona1): ha por bem esta jtmta provisoria, encarregada de manter a legi
a rna auctoridacle de el-rei o senhor D. Pedro lV, declarar, em nome do mesmo 
d~g~ts_to serihor, que todas as nove ilhas do.s Açores são uma só e unica província 

remo, e que esta cidade de Angra é a capital da província dos Açores. 
ça A.s auctoridades a quem competir assim o tenham entendido, cumpram e fa
cr~ ex.ecutar, e o secretario dos negocias interinos faça dirigir copia c!-'este de
Ot ~ 0 ás estações competentes e auctoridades na fórma do estylo. Angra, 28 de 
/ 

1~bro de 1828 .=Diocleciano Leão Cab1·eim=João José da Cunha FmTaz = 
ose Antonio da S ilva To7Tes. 

Referendado. = A lexand1·e llfa?·tins P amplona. 

Offi.cio 

(Extmcto do n. 0 2 2 reservatlo) 

Pellll.n~o e cx.1110 .sr.- Chegaram dois paquetes, um a 24 e outro a 28 . Receb i 
Poro Pnmeiro os officios reservados n. 05 21

1 
22 e 23, e pelo ultimo o n. 0 24; vejo 

qnc este ult~mo que v . ex. a re~ebeu os meus._, reservad?s n. 05 17 e 1 ~, Ne P?rtanto 
7lon . fica sctente de eu ter ferto a declaraçao determmada da condtçao sme q1ta 

Por O r econhecimento da senhora D. Maria da Gloria como rainha de Portugal, 
das dt~te g~overno, foi t~m acto demonstrativo da r esolução tomada da separação 
de 1 . ts cortes do Braz !I e de Portugal, ele nma vez pant sernp1·e) segundo a phrase 
hou 

01 ~ Aberdeen, e sobre este negocio nacl::t mais se póde adiantar emquanto não 
-v- 61.:~1 ~m!'Lresposta de?isiva, como espero, do officio . ultim~, sem a qual este go
ll.cg . n:,o terá um mottvo a poder allegar ás outras potenmas para abandonar a 

Ociaçao . 
. . . 
o ·············· · ···· ···· ··· ········· ········· ·· · ········· ·· .. 

Par partido éontrario a nós e ao ministerio aqui aproveita todas as occasiões 
n08 ~ 

0 atacar, sobretudo a este ministro dos negocios estrangeiros (sem o qual o 
80 

negocio iria mnito peior) . 



438 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 20 de outnbro de 1828. - Ill.mo e ex. 1110 sr. 
visconde ele Santàrem. . Visconde de Assew. 

Offi.cio 

(N. 0 2 3 resenado) 

lll."' 0 c ex. 1110 sr.-No meu o:fficio r eservado n:0 22 respondo aos offieios rece
bidos por estes dois paquetes. Resta-me juntar qLle a princeza elo Grão Pará aiocl~J. 
aqui se conserva, apesar das instancias de mr. Lebzeltern 1 e cons<!lhos elo duque 
ele Welling-tou, e que parece o marquez ele Barbacena estar cleeidido a e~perar 
aqui a resposta do i!Dperaclor do Brazil (que já consta ter sabido ela cleeisão dos 
trcs estados e que não tomou grande fogo, segundo diz o barão ele lVIarshall) ; s~
gnndo a phrase de loTcl Abercleen, não a pócle obrigar a saír, p_orque é um p:uz 
livre; cada nm p6cle estar e sa.ír cada vez qlle quizer. 

Este ministro continúa a julgar mau o nosso estado interno, clizendo-me rnesroo 
qlte les ministres voient ?·cwem.ent D. ~Michel; tem noticias, não digo clirectas, m_as 
mllÍto detalhadas, elo interior até elo paço, o que temo atrazará o no~so negociO, 
por supporem que o nos>o estado não póJe ter estabilidade. 

Não posso dizer nada dos planos dos marquezes ele Palmella. e Barbacena, por
que julgo não os têem depois que se lhes recuso,u armm·em os r efugiados ele Ply
mouth e escoltar a expediçiio pat·a a Terceira . E provavel esperarem algum mo· 
mento favorr.vel em Portng~Ll, mesmo :pelas noticia.s qne aqui circulam de descon
tentamento e perturbação g-eral; no emtanto mandarão para Plymouth todos os 
portugnezcs que se acham aqui e quizcrem ir, até á patente ele general, devendo 
todos ali rece-ber paga similhante á dos Jogare!) civis e postos militares qnc _occn
pavam. É de esperar qu.e não lhes dure muito tempo, porque todos julgam que 
os fundos para. i.sso s~io poucos;. parece não terem conseguido fim nenhum em te
r em trazido aqui a princeza, porque não adquiriu aqui popularidade, e as nego
ciações não adiantaram na ela, porque não h ou v e novo mo ti v o, n,em este governo 
gostou de o qu ererem forçar. 

" Deus guarde a v. ex." Lonch·es, ~9 de 'outubro ele 1828.- Ill.mo e ex.mo sl'· 

visconde de Sautarem. = Vúconde de A·sseca. 

Officio 

Ill. mo sr. - Não tendo eu ticlo a honra ele receber pelo ultimo paquete vin~o 
cl'essa côrte nenhuma ordem ele sua magestacle o imperaclo·r, nem oflicios ele v. s. ' 
e dirigindo n'csta occasião aos pés elo throno do mesmo angus_to senhor as minha: 
respeitosas r epresentações, conjunctamente com as ele um grancle numero ele :rol· 
tuguezes expatriados, por meio da deputa'ção. que parte para o Rio de JaneJro, 
pouco me resta acrescentar ao que a mesma deputação deverá expor a sua J!l&
gcstade, e limitar-me-hei a assegurar ele novo que em parte concordo inteJr&
mente, corno individuo particular, em todas as supplicas e em todos os votos que 
formam os outros portuguezes, que abraçaram a sagrada causa da legitiroidade-

Tambem aproveito esta occasião para assegmar a sua ruagestacle imperial q_ue 
julgo como essencialmente ne.ces ·m·ia para triumphar a cansa ela senhora D. lVla
ria II a conservação ele uma perfeita intelligencia entre os ministros ele sua :O~~ 
gestacle o imperador do Brazil na Europa e os .agentes que permanecem fj e1s '. 
mesma augusta senhora; e por isso esmero-me com incessante empenho em roan 
ter o mais perfeito accorclo, pela minha parte, com os srs. rnarquezes ele Barb&
een::t. e ele Rezende e visconde ele Itabayana, acontecendo que felizmente tem sub· 
sisticlo e continuará a subsistir até ao fim, visto acharmo-nos todos quatro aniroaclo_s 
elo mesmo espírito ele puro zêlo e ficleliclacle aos interesses que nno podemos dei· 
xar ele considerar como ligados e iclenticos, os ele sua magestacle o imperador e 
ela rainha minha senhora. 

Seja-me licito por esta vez sómentc manifestar a esperança ele que sua rnages· 
tade o imperador, com aquella. penetração e superior iritelligencia qrte todos n'elle 

1 No autogr::tpho lê-se «Libiycltern•,, assim como barãp ele Marechal, em Jogar de «MarshaJI'" 
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~·ea?nhe~em, saberà desprezar completamente as intrigas smclas, demmcias e ma-
e bl.enc1as com que sem duvida alguns indivíduos 1 movidos, não pela causa 

pu Ica, mas pelo espírito ele ambição ou de malignidade pessoal, hão de inces
santemente procurar inspirar suspeitas contra os muis leaes servidores de sua 
li!~gestade, e m~mar ele desconfiança o seu animo generoso. Pelo que me diz res
Petto, estou mais expos to elo que nenhum outro ás settas· da calumnia, por iss0 
~le ha muitos a unos collocaclo nos em pregos mais eminentes do estado, e con
~ illnte sempre nos mesmos princípios que sua magestacle imperial, como príncipe 
~ul;o, s~ lembra.rá de haver-me vis~o .su.stentar em 1820, tenho si_d~ c_onstraugiclo 
d .letal successl\ramente contra os múmgos elo throno, contra os mtm1gos da mo
d Clacla e legitima liberdade, arrostando as intrigas e os intrigantes, e clesprezan
c O-os talvez mais elo qu e a pruclencia m~tnda. Repito, porém, qne plenamente 
qonfio na magnanimidade ele ~ua magestacle imperial, que saberá dar desconto ao 

due chegar aos ~eus ou vidos, segundo o caracter e as circumstancias dos indivi-
uos que . t I . . l' . ' N . por escr1p o ou por pa avra qmzerem preJUC tear-me na sua opmtao. 

A' t mmha situação n'esta côrte não tem mudado desde os meus ultimes officíos. 
li!~nc a não recebi resposta á nota que enderecei' a lorcl Aberdeen com a copia da 
" 

1f~a credencial. Sei que mandaram consultar os jurisconsultos da corôa sobre a 

11 
a .1c ade. de uma. creílencial assignacla pelo tutor em nome de um soberano me

s or, e J~tl go conveniente nas actuaes circumstancias ficar perfeitamente quieto, 
e e~ praticar diligencia alguma para accelerar a resposta que se me deve, porque 
du 1 e tanto continuo n'uma situação semi-official, e gosanclo, ao menos por cortezia, 
a e toc~os os direitos de embaixador, o que me habilita a manter a indispensavel 
q UctorJdacle· sobre os portuguezes emigrados que se acham n'este paiz, ao pa'sso 
i ~e'. forçando es te go verno a dar resposta, e tendo-a clesfavoravel, mudaria talvez· 
n erramente a minha posição. · 

fel O governo inglez está agora, pelo que me diz pessoalmente r espeito, comba
Z~r~ entre dois s,entimen~os oppost?s por causa da estiiD:ação, q\1e rue atrevo a ~i 
co ' desfrncto neste patz ha mmtos annos, e agora amcla mms pela sympathta . 
quU: que a .nação olha para a nossa causa, assim como pela linha de procedimento 
t'i e aclopte1, emquanto por outra parte inspira um vivo resentimento ao ministe
e~' e. sobretudo ao duque ele Wellington, a icléa ele haver encontrado resistencia 
qu 1~1ill o systema por elle seguido em relação a Portugal, attribuindo, não só o 
e e aço, mas tambem os acontecimentos em que não tenho a menor ingercncia 
pa~lle lhe são desagradaveis, como, vm·bi gmt·iaJ a vinda da rainha minha senhora 
b}·1a Inglaterra, a esfor ços meus, attribuinclo-me outrosim quantos artigos se pu-

rca~ no.s j ornaes em opposição á sua politica sobre Portugal. 
qu l!;ntret n'estas minucias para manifestar a sua magestade, por esta vez sómente, 
ct ~ 0 meu sacri:ficio pela causa ela legitimidade foi completo, e não pôde ser di
h a 0 por interesse algum pessoal, pois me acho proscripto, privado elos meus 
l~n~ em Portugal, e honrado na folha official ela usurpação, Gazeta de Lisboa de 
h . 0 corrente, com o titulo ele m·chi-1·ebelde) ao mesmo tempo que desprezei sem 
c1 esrtaçruo e perdi a parcialidade decidida do affecto que o govemo britanuico me 
g~~onstrava ha muitos anuos, e que me expuz como voluntario a todos os des
ci 8 ds que uma longa experiencia me· tem já provado ser a inevitavel consequen
caa e quem se rnette na clirecção de negocies que envolvem os interesses e to-

lU ~o amor proprio de muita gente. 
sn Nao me arrependo, todavia, elo procedimento que segui, antes protesto perante 
qlla lllages tacle imperial que elle continuará a ser leal aos mesmos dois princípios 

e N~mpre me dirigiram, fidelidade ao tbrono legitimo e á liberdade regracla. 
go . a.? é necessario causar a attenção ele sua magestade com repetições da~s ne
c/Iaçoes sobre a viagem da senhora D. lVfaria II, ele que o marquez ele Barba
grua plenamente dá conta. Não devo, porém, deixar ele manifestar a v . s.a a 
Pe~?de satisfação que justamente me. causa a certeza ele que sua magestade i~-
collalrecebêra com ·indignação a noticia ela usurpacão ela corôa portugueza, asstm 

lllo a · · ' 1 1 'd 
a nottcta, que em todo o sentido me l)arece favoravel, ele se ac 1ar cone UI a 
' Paz " com Buenos Ayres . 

Remetto as segundas vÍEJ.s elos meus t~ltimos ofl-icios, as~im como um officio de 
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Nuno Barl1osa de Figueiredo, elo qu al elevo advertir que separei a represcnta~ão 
ass ig11<1Cla pelos portugnezes existentes em França para ser entregue nas propnas 
mãos de sua magestade pela deputaçao. Ad vü·to igualmente que fica ar(:hivacl.o 
n'esta embaixada o auto de juramento de fidelidade á senhora D. Maria II, assi
gnado pelos portuguezes que se acham- em Paris . 

'l'omo a liberda.de ·de enviar a v. s ."' alguns folhetos escriptcs em defeza dos 
cli1:e itos da senhora D. Maria II, para circularem em Portugal e tambem para 
contribuírem a desvanecer as opiniões erroneas que poderiam vogar na Europa 
se ficassem sem contestação os grosseiros erros que se contêem no assento dos 
chamados tres estados do reino . 

D eus guarde a ·v. s.a Londres, 29 de outL1bro ele 1828.- Ill.mo sr. Francisco 
Gomes da Silva.. = JI!Iw·qttez d~ Palrnella . 

Felicitação 

Senhor: - Aos pés do real throno de vossa magesta.de se prostra o governador 
ela ilha de S. Jorge, tendo a feliz honra de ir felicitar a vossa magestade pela fe
licidade quE: todos os bonf:! portuguezes tiveram de ser vossa magestade acclamado 
nosso legitimo rei; esta grata noticia chegou a esta ilha a 24 do corrente por uma 
proclamação que vossa magestade mandou aos angrenses com data de 4 de agosto 
rindo, que o meu ex.m" general me remetteu de :::\. Miguel em carta de officio de 
13 do corrente, que logo no mesmo dia 24 de i as ordens a todas as cmuaras e 
mais auctoriclades para se fazer n'esta ilha a devida acclamaçã.o a vossa mages
tade nos dias 26, 27 e 28 do corrente, havendo em toda a ilha muitas demon
strações de regosijo publico, e no dia 28, pelas dez horas ela manhã, na praça pu: 
blica 'd'esta ilha, á fi·ente da tropa e officialidade dos corpos elas tres linhas, foi 
vossa magestade por mim acclamado nosso legitimo rei, repetindo toda a tropa e 
immenso povo eom altos vivas a vossa magestacle, sendo um dia este de grande 
prazer e contentamento para mim e para todos, havendo salvas de arti lheria e 
mosqnetaóa, e na camara se deram commigo os mesmos vivas a vossa magestade, 
havendo na igreja matriz missa cantada de musica com o Santíssimo exposto, ser
mão no fim, Te Denm e pt:ocissão com assistencia da camara, clero, nobreza, offi
cialidade e povo, e nas outras duas villas se fizeram as mesmas demonstrações, 
havendo nos tres dias salvas de artilheria e repique de sinos, e ~í. noite illumina
ção, e se fez tudo o que podia ser n' esta ilha, mostrando os povos a fidelidade 
que semp1·e tiveram ao seu legitimo rei, tendo até agora gosado a boa paz, selll 
de maneira alguma imitarem as desordens ele Angra. 

E o acto ele acclamação é remettido pela secretaria competente. 
A nobreza, clero, officialidade e povo tambem se prostra aos pés elo re·al throno 

de vossa ma.gestade a felicitar a acclamação de vossa magestacle. 
A muito alta e poderosa pessoa de vossa magestade guarde Deus por muitos 

e dilatados · annos. 
Villa dasVelas, 30 de outubro de 1828. = 0 governador da ilha ele S. Jorge, 

José Mam·icio Rod?·igues. 

Officio 1 

Ill. mo e ex. mo sr. - Apresso-me a expedir a chU~lnpa ingleza Steif, a fim de 
asseg1,1rar a v. ex.", para o fazer presente aos srs. do governo, que estou con· 
jnnctamente com o sr. ministro do Brazil, n'esta côrte, fazendo os maiores esfor
ços 1)ara lhes e~viar quanto antes a tropa e mais soccorros de que necessitam, .0-

espero que os d1tos soccorros possam sa,ír de Falmouth dentro de oito dias ao n1a1S 
tardar; entretanto estou persuadido de que v. ex .a, e a brava guarnição do seLl 
commando, farão, no caso de serem atacados, aquella defeza que se deve esperar 
de gente tão leal e tão b~·iosa, lembrando-se da importancia de que será para o ' a 
causa da senhora D . Mana li a conservação da ilha T erceira; e que no caso de ua0 

poderem obstar a um desembarque de forças superiores, t erem toda a cautela ele 
se fornecerem com munições e provimentos sufficientes na fortaleza de S. João 

1 Falta na edi~\ão dos Despachos e co·r-responclencias a que por vezes temos alludido. 
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B r · . ap tsta, para sustentar nm longo assedio, e dar tempo a que se ex}Jeçam os soc-
corros, que foi absolutamente impossível enviar com ma.ior prompticlão. 
d Aproveito, es~a _occasião pa~·a ll1e ~·eme!_ter as ~nas cart~s jur~.tas do sec~etario 
0 governo cl essa. tlha, em cup contmuaçao ele vwgem ate o RJO ele Janetro me 

b'Lreceu clesnecessaria, depoi,; ele se haver effectuado a total abdicação do senhor 
· Pedro IV, e ela remessa de ct~os oflkios eu mesmo rue encarrego. 

n· Der':s guarde a v. ex. a Lonclr·es, 31 de outubro ele 1828. -Ill. 010 e CX. 010 sr. 
tocl ec1ano L eão Cabreira.=Márquez ele P almel!ct. 

Aviso 

Em. mo e rev .1110 sr.- El-rei nosso senhor é servido, por assim ser necessario 
af bem do estado, que se não conservem no exercício do seu mini~;terio os paro
~101s ~ue ti verem mostrado adhere11cia aos pr~·lCipi?s revoh:cionarios, que tanto 

a teem causado a Portugal; e tambem que nao seJam provtdas por v . em.a, em 
~llaesquer beneficios, nem collaclas, sendo apresentadas por padroeiros particulales, n~m. admitticlas a ordens as pessoas que tiverem manifestado possuir aquel
es P1:1nCJpios revolucionarios, ou a respeito das quaes houyer d'isso bem ftmdada 

suspeita. Sua magestacle qner, outrosim, que para o fiel e exacto cumprimento (o 
J~al espera elo zêlo de v. em. a e até porque o contrario muito lhe desagradaria) 
est~ soberana determinação, v. em. a faça proceder ás mais escrupulosas averi

guaçoes por pessoas de reconhecido conceito. 
d Deus guarde a v. em .3 Palacio ele Nossa Senhora das Necessidades, em 31 
; outubro de 1828. - Em. mo e rev. mo sr. cardeal patriarcha. = Lttiz ele Paulct 

1
lwtaclo de Cast7·o elo Rio de Mendom;a i. 

Aviso 

. Set;tdo ainda mais culpados do que aquelles que deixam de entregar os papeis 
Pcendtarios, que a faeção revolucionaria tem ultimamente procurado espalhar em 

crtugal, e de quo tratava o eclithl cl'essa intendencia, ele ':!.7 elo proximo passado :11. de outubro, os que são auctores dos mesmos papeis , e effectivamente os es · 
a am; e podendo acontecer que as noticias falsas, que estes papeis contêem, 

~llpp_osto o sejam pela maior parte notoriamente, e algumas até absurdas; e todas 
i onttnuadamente desmentida~- pela verdade que depois appareee, não sendo por 
88J ele ninguem já quasi acreditadas, possam comtudo causar ainda algum receio 
: esassocego nos que são menos acautelados, e que não" conl1ecem bem as impos-
~l'as e mentiras de que aquella facção sempi·e se tem f.'ervido, o que é conve
~tente _evitar; e constando, por outra parte, que os referidos papeis são arranja

os e Impressos em Lisboa e no Porto, cl'onde sáem e se communicam para as 
bu~ras partes do reino, fingindo-se terem sido mandados de Inglaterra pelos re-
~ ~es que para ali fugiram: é el-rei nosso senhor servido, qtu~ v . s." ordene aos 

~IUtstros criminaes dos bairros d' esta capital, e aos ela cidade do Porto, que ave
P1q110Ul com o maior zêlo e activiclade quem são os auctores dos mencionados pa
rn.~ts, e quem são os que os espalham, abrindo para esse effeito devassas sem li
c ttaçã? ele tempo, nem determinado numero ele testem1mhas, a :fim de que, sendo 
l'on\ec1~os, soffram as penas que merecem como socios e collaboraclores ela facção 
p
0
.':

0 ~cwnaria, e como taes cumplices no gravíssimo crime de lesa-magestade ele 
q tnne1ra cabeça; devendo esta providencia ter logar nas mais terras elo reino, em
,'ta.nto aos que espalham os ditos papeis . Outrosim determina sua magestade, que 
n. J· a recommencle aos magistrados das differentes terras elo reino, seus suborcli
c a os, que no caso de lhes parecer necessario pela maior impressfto que possam 
r:usar nos seus respectivos clistrictos a~; noticias elos mencionados papeis, procurem 
i Zer conhecer o abstll'do ela maior parte de 'similhantes noticias por si mesmo 
t~creditaveis, o nenhum credito que merecem, por isso que se têem depois sem
)l e 1Uostrado falsas; e finalmente que isto é um ridículo estratagema ela facção 

t N . 
l'ciuo. Ja mesma conformidade e data se expediram avisos a todos os prelados diocesanos do 

• 
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revolucionaria, que, não podendo vencer com as a~.:mas na mão, tenta a(menos' fa
zer o mal ele pôr em desassocego por este moclo os verdadeiros e honrados por
tugnezes, a cujo valor e brio foi obrigada a ceder, e a ceder por tal maneira, que 
tendo a mesma facção perdiclo a maior parte elas forças, e elos meios que na re
bellião ela cidade elo Porto conseguiu juntar, só por loucura poderia emprepender 
outra vez alguma nova tentat iva, qne apenas serviria para cham~r sobre as c~beÍ 
ças elos revolucionarias, que se atrevessem a pol-a em pratica, a mais texrrve 
punição. 

Deus guarde a v. s.a Palacio de Nossa Senhora elas Necessidades, em 3 de 
novembro ele 1828. = Lt~iz de Pattla Ftwtaclo ele Castro do Rio de JJ!Ienclonça. = 
Sr. José Barata Freire de L ima. 

Officio 

fN . 0 2 8 l'esel'\'ado) 

Til. mo e ex. mo sr. - Continúa a princeza elo Grão Padt a demorar se em Laleham, 
a 12 mil has cl'esta cidade. D izem que se esper am dois ernissarios mais elo im
perador ele Austria, com a missão ele a levarem para Vienna, mas porém que as 
instrucr;ões do marquez ele Barbac·ena são ele que, no caso ele ter acontecido o que 
aconteceu em Portugal, interessar as grandes potencias a põrem-na no thro~o 
mesmo á força de armas, e, no caso ele assim não acontecer, leval-a para o Brazil, 
ele preferencia a ir para Vienna. · 

Este governo não consentirá que se faça expedição alg-uma contra Portugal 
por particulares . . N 

Na minha ultirna entrevista com lo.rcl Aberdeen tornou-me a fallaT nas pnso.es 
dos inglezes em Portugal, sobre o que escreve por este paquete ao consul; c1Js
se-me que não sabe como entendem os tratados ahi n'este artigo, e que ha de 
saber qual tem sido o uso até agora. O que faz mais mau effeito, e de que se1npre 
se queixam, é da demora ua prisão, dando-lhes um castigo antes de serem jnlgado_s . 

tlobre o assumpto principal do reconhecimento, disse que não julgasse que 0 

partido que tem tomado, e o que sobre isto tem dito, seja um jogo para com as 
outras nações, que é uma opinião decidida, e que assim hão de sustentar. 

A communicação do partido revolucionaria parece fazer-se para o ele Lisboa 
. por meio do brigue francez ahi estacionado. O plano por ora não é mandai' forç: i 
desconfio que se espera mais depressa algum movimento ahi na cidade, e ent•t0 

talvez saírão d'aqui, o que o governq não poderá impedir não indo armaclos . 
Chego n'este momento de casa ele lorcl Abcrde.en, que me tinha pedido que 

passasse por sua easn. para me mostrar as instrucções que manda ao consul, que 
não repito, porque elle as deve communicar. Juntou o ministro ep1e o govern~ se 
não teria demorado em dar o passo que agora dá, em fallar d'esta maneu;~, 
se tivesse que tratar com a Rt~ssia ou com a França; mas qtle com Portuga-l na.o 
se poderia suppor que era po-r temor; que não exige senão a j ustiça e o cu~pn
mento dos tratados, e d'aquelles artigos que não são muito claros; que se pratHil18 

como até aqui, não pretendendo innovações nem a favor ele um, nem a favor ele 
outro, e que se serve d'cste caso do actual preso por não haver nada a dizer. so
bre a injustiça que se lhe fez, tendo já repetido em outras occasiões a conside
ração que o governo tinha mostrado por este governo em tantos casos, desde a 
chegada de sua magestade . Respondi que os factos que tinha repeticlo provav-alll 
les égarcls elo governo, e que os motivos de queixa actuaes só procederiam ele e1C
cesso de zêlo elos ministros subalternos, não podendo sobre o facto acttlal dizel' 
nada, pois qt1e só do principio cl' elle tinha conhecimento. 

Detls guarde a v . ex. a Londr es, 5 de novembro de 1828. -Ill .mo e ex.mo Sl'· 

visconcle de Santarem. = Visconde de Assecc6 · 

Officio 

lU. mo e ex. mo sr.- Tenho a honra de levar ao conhecimento ele v. ex.8
1 pa.l·a 

ser presente a sua magestade, qne no clia 31 de outubro p roximo passado appa.
receu defronte cl'este porto a esquadra }JOrtugue~a commanclacla pelo meu snc· 
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cesso~· Henrique da Fonseca ele Sousa Prego; e tomando a seu bordo parte dos 
~1~nhment?s que tinha requisitado ao governador d'esta ilha, tendo-lhe não só of
. c;ado _da Ilha da Madeira a este respeito, por uma embarcação que d'aquelle porto 
~h~u primeiro para esta cidad_e,_ do q~~~ a esq~aclra, como tambem ao depois que 

gon a este porto, lhe reqmsüou fe1Jao, gallmhas para os doentes1. e alguns bar
col para o desembarque das tropas ;na ilha Terceira; no clia 4 elo corrente mez 
pe a manhã segniu •iagem para a ilha T erceira, deixando alguns mantimentos, 
e 0•

8 b,1rcos que não pôde re·cebcr por ·causa do tempo, como me participou o go
~einaclor cl' esta ilha, o qual só pôde ir a l)orclo no fim da tarde do dia i) do cor- · 
le~~e, tendo embarcado no:-; dias antecedentes para ·o mesmo fim, nâo podendo, 
POJ ~m, tomar a nau pela longitude que esta vá cl'este }JOrto, e mar que fazia . As 
copias n os 1 2 3 4 ~- ffi . a· . . . n " :. · , , e sao os o CIOS que m g1 ao meu successor, e a copia 

1· b a resposta que recebi, tendo-me o governador d' esta ilha participado que 
~go que elle tomasse posse do governo d'esta c~pitania, mandaria uma embarca
~~0 de guerra tocar n'este vorto, na qual eu poderia regressar -a Lisboa. A esqua
tla, _logo que chegue á j}ba Terceil'a, poderá desembarcar toda a tropa sem resis
den~~ alguma, por terem os rebeldes couclnzido toda a artilheria. das fortificações 

a 1D a para o castello de S. João Baptista, aonde pretendem defender-se. 
eus g·uarde a v. ex . a Ponta Delgada, 6 de novembro de 1828. -In. mo e 

ex . mo sr . José Antonio de Oliveira. Leite de Barros. = Mamtel Vieim de AlbttqlGer
que e Tovw· . 

Documentos a. que se refere o o:fficio supra. 

N.• 1· 

t I IJ. nto e ex.010 sr.'- -Tenho· a honra ele partil'ipar a v. ex .3 que dois camaris
as da camara d'esta cidade me apresentaram esta noite uma carta regia pela 
qu~l su_a magestadc lhe determinava que dessem'posse a v . ex .3 do governo d'esta 
~ab~tan1a n'esta cidade; como penhumas ordens regias nem pal'ticipaçôes tenho re · 
;:_ tdo r elativas ás actuaes circumstam:ias d'estas· i lhas, rogo a v. ex.3 a mercê de 

. cida esclarecer a este respei~o, se effecti vamente to :na P?,ss_e n'esta cidade, ou na 

8 h~e de Angra, o que mmto convern ao real serv1ço, nao só para as oi·dens que 

qe ao de expedir para esta ilha, como para as 0utras cl'esta capitania, e mesmo 
llanclo poderei regressar a Lisboa. · · . 

c ? governador e corregedor d'esta comarca exporão a v. ex. 3 quanto tem oc· 
v Ort·tdcl'o n' esta i lha, e as providencias precisas para o socego e bBI.n estar dos po-

os ella. 
v llO portal1or d'este officio, o primeiro tenente Christiauo José Garção de Car
v a 10

, q_ue desde que chegou a esta ilha tem estado ás minhas ordens, poderá a 
. er/ lllformar, não só elo estado da ilha Graciosa, como do d'esta ilha. . 

Tli' . eus guarde a v. ex. a Ponta Delgada, 1 de novembro de 1828. =ililanuel 
le~1,~a ele Albztque?·q~te e Tova1·. · · 

Está conforme. = Gados Jol'[Je· da Silva de Seguier, official ela secretaria do 
gov-erno, · 

· N. 0 2 

d' lFLm~ e ex.mo sr. - Tenho a honra cleparticiparàv. ex.a que chegou ao porto 
ill~sta Cidade, desde que escrevi o meu officio com data de hoje, um hiate da 
c' a de S. Jorge, com dois dias de viagem; o governador d'aquella ilha me parti
elpa com data de 30 de outubro proximo vassado : 1. 0, ter-se n'aquella. ilha ac
lll arnacl~ sua mag-estade o senhor D. Miguel I, nos dias 26, 27 e 28 elo mesmo 
cl ez, l'et ele Portugal; 2. 0

1 
que a fragata brazileira Izabel, que se achava defronte 

111° Porto de Alilgra ha dias, não tinha apparecido; 3.0
, que com peças a que cha

baaln canhoneiras tinham armado dois barcos a fim- de registarem todas as em-
l'caçõ · d A h l ' t elos es q~1e navegam ele umas para outr~s ilha~ os 9ores, e appre enc 1am. o-

cl ;s. pape1s que n'ellas achavam F.ste 11.1ate sam no cl1a 25 do corrente _da ilha 
,. 

0 
ala], e dá por noticia que se achava fundeado n'aquelle porto o bngne de 

c nena · 1 l 1' h · · Pllblico~ng ez que esteye no porto d'esta cic acle, e que a 1 av1a o mmor socego 

Da villa do Topo, clà ilha ele S. Jorge, não tem podido embm·car o UJrmamento, 
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e mais inclivicluos q~1e d' esta cidade partiram para a ilha T erceira no dia 6 do cor· 
rente e que foram anibaclos áquella villa. ' 

Deus guarde a v. ex.a Ponta Delgada, 2 de novembro ele 1828.-In.mo e 
ex. mo ~:>r. Henrique ela Fonseca de Sousa Preg·o . =111amcel Viei1·a de Albuq:ut?'(_flte 
e Tova1·. 

Está conforme.= Gados J o1·ge da Sil·va de Seguie1·, official ela secretaria elo 
governo. 

N.• 3 

rn.mo e ex .mo sr.- o portaclor cl 'est_e offi cio é um soldada elo batalhão ele ca: 
çaclores n. 0 5, Luiz Francisco, que serviu no r egimento ele cavallaria n ." 11, .e foi 
mandado servir no d ito batalhão; por não qu erer seguir o partido constitucwnal 
deseja muito ir na expedição para a ilha T erceira, para melhor servir ·a sua mages· 
tacle, c v. ex .3 a este respeito mandará o que melhor julgar. P or esta occasião t enho 
a honra de participar a v. ex. a que n'esta ci~lacle e xistem um alferes, um sargento e 
cinco praças do batalhão de caçadores n . 0 5, e muito convem ao r eal serviço de 
sua magestacle que as ditas praças vão a bordo ela esquadra para não ficare])l 
n'esta cidade pelos motivos qne a v. ex .a pessoalmente terá exposto o governa
dor e corregedor cl'esta comarca, e logo que saiba o que v. ex.3 determinar a es~e 
resjJeito, se expedirão as ordens precisas a fim ele embarcarem a bordo do na:vi.0 

que v . ex. a designar; o mesmo governador e corregedor exporão a v. ex. a as cri
ticas circumstancias em qn e tem estado, e ainda está, a ilha de S. Miguel, e que se])l 
duvida })r ecisa que v . ex.3 dê aqnellas })roviclencias que julgar mais acertadas, e 
talvez conviesse ficar algum destacamento de tropa pm·tugueza, embatcando al
guns officiaes1 officiaes inferior es e soldados do batalhão ele linha cl'esta ílha que 
se julgam suspeitosos : eu espero ter a h onra ele comprimentar a v . ex. a logo que 
t enha r ecebido a r esposta elo m eu officio, apesar elo m eu desgraçado estado ,de 
saude que me tem privado, ha dois mezes que estou n'esta cidade, ele ter sa1do 
para fóra de casa. 

A bem elo r eal serviço seria muito conveniente que y. ex.a tome p osse do go
verno d 'esta, capitania n'esta cidade. Jà no meu officio de hontem disse a v. ex.a 
que nenhumas ordens ou participações t enho r ecebido elo nosso ministerio, e eu 
muito estimaria ter a honra de acompanhar a v. ex. n com a expedição para a ilha 

. T erceira, porém, emquanto não r eceber instrucções ele v. ex.a, a nada me poss.o 
deliberar; pGis tendo: me sacrificado pelos perigos em que t enho estado1 e pela ID1-

nha arruinada saude,- es tou prompto a expor-me aonde me lhor convier a b em elo 
r eal serviço . 

D , n·O 
eus guarde a v. ex.3 Ponta Delgada, 2 de novemoro ele 1828 .- Ill .mo e e:x: . 

sr. Henrique da Fonseca ele Sousa Prego .= 11.1anuel Viei?·a de Albuqnm·que e Tova?'· 
Está conforme.= Ca1·los Jm·ge da Silva de Segttie?·, official da secretaria elo 

governo . 
N.• 4 

In.mo e ex. mo sr . - Accuso a recepção do 0fficio de v. ex. a com data ele ~on· 
tem, e fico certo ele quanto v . ex.a me participa: o governador cl'esta ilha me d1sde 
quanto v. cx.a me commnnicou, ficando na certeza que V- ex.a me fará a mercê e 

- manclar para esta ilha alguma embarcação ele guerra para me conduzir á cidade 
ele Lisboa com a breviclade possível. · 

T enho a honra ele l)articipar a v. ex.a que po"r uma embarcação ingleza ch~
gacla hoj e a este porto da ilha Terceira, ele onde saíu no 1.0 do corrente, nada ma15 

adianta de que os rebelcles cl'aquella ilha continuam a fortificar-se no castello de 
S. João Baptista, aonde trabalham diariam ente quatrocentos homens de fach.i~::t~ 
que têem para. ali conduzido todas as pratas da ilha 1 e mesmo algumas fami1138 

como pri sioneiras , e que o eapitão João Moniz Côrte Real t em a seu commanclo 
alguns soldados e paizanos para proteger o clesembarqne ela tropa que vae a bordo 
da esquadra. Consta-me que vier am n'esta embarcação algumas cartas, entre elÍ 
las officios, mas segundas vias, elo governo r evolncionario ele Angra para o consu 
inglez n'esta ilha . 

Vendo-se ainda hoj e a esquadra, mandei dizer ao governador cl'esta ilha qtte 
quizcssc fazer embarcar as praças elo batalhão ele caçadores n. 0 5 existentes n'esta 



445 

~idadde, o ,qual mandou dizer em resposta, e mesmo pessoalmente me disse, que 
~n ° hontem fallaclo com v . ex .a a es te respeito, lhe dissera que se conservassem 11 e t ' Ih t 8 a I a até terem um outro destino . Se for do agrado de v . ex. a o saber quanto 
em occorrido n'esta ilha, o tenente Christiano Garçào de Carvalho poderá infor

mar a v . ex. a de muitas particularidades e das providencias qne julgo preciso dar-se 
qnanto antes . · 

pens guarde a v . ex. a Ponta Delgada, 4 ele novembro ele 1828. - IIJ.mo e 
e~•o sr . Henrique ela Fonseca ele Sousa Prego.= 111amu:.l Vieú·a de .Albuqtte?·que 
e .L O'IJa?·. . 

Está conforme.= Ca?"los Jo?·ge da Silvct de SegitÍe?', official ela secretaria elo 
governo. 

N.0 5 

ao IJI.m ~ e ex. mo sr . - A falta de tempo níto me permitte responder em detalhe 
a s o:ffic1.os .d~ v . ex. a ; limito-me, portanto, a dizer que, tomando em consideração 
f~. suas JUdiCwsas reflexões, estou disposto a adaptar todas aqucllas medidas que 
lU lem convenientes ao real servi ço, socego e felicidade dos povos d'estas ilhas; 

11aa~ 1 ~ue nada: posso emprchender sem que primeiro effect-ue o meu desembarque . 
I, a Terceira, pois ass im o prescrevem as minhas instrucções . 

ac ~ constante o mau estado de saude de v. ex.a, e é por este motivo que não 

08 ci:lt.o ~ seu ?eneroso offerecim~nto, qu.e aliás seria de g:rande utilidade a todos 
dal espeltos. Emquanto aos offiCiaes de que v. ex.a me falia, póde v . ex.a mana;. os embarcar a bordo das fragatas Pl'inceza Real e Diana, a qnem vou man
co 

1 
as ordens necessarias, bem entendido, se o tempo permittir, que eu me possa 

111 ns;r':_ar sobTe este porto, o que é muito duvidoso na estação actual. Grande falta 
e~b arao os barcos que r equi sit ei, e de que muito preciso para effectuar o cles
pe·t aitue das tropas na ilha Terceira . Tudo quanto v . ex. a me com muni ca ares
da~l~ a ,frag-ata brazileira concorda com as noticias que tenho ele Lisboa, e na ver-

D terJa um gTande prazer se hí a encontrasse . 
eill f eus guarde a v . ex. a por muitos annos . Bordo da nau D . João VI, á véla 
Vi i ~·ente ele Ponta Delgada, 3 ele novembro de 1 8~8. - lll.m" e ex. mo sr . Manuel 
llli~:: de Albuquerque e Tova.r. = Hem·ique da Fonseca de S uusa Prego, vice-al-
~ te commanclante ela esquadra. · 

gov stá conforme.= Ca1·los Jo1·ge da Silva de Seguie?'1 official da secretaria do 
erno. 

Officio 

(N. 0 2] 
m~ . 

send · e ex .nu sr. -Tenbv a honra ele levar ao conhecrmento de v . ex. a que, 
\' i ce.~ tres para as. quatro ho.ras. da tar~le elo dia 4 . do ~orrente mez, depois do 
zite·. ousul elo Brazd, J osé T e1xe1ra lVIacrel, h aver feito s1gnal para a fragata bra
dei1~1a lzabel~ que n'este porto tinha fundeado no clia 31 do passado, de uma ban
a Ct ~ br?-11ca por baixo da ela nação, arriando-a e içando-a por mais de uma vez, 
de lJo Signal saíram ela fi·agata, com d ir ecção á terra, tres escaler es, um tumulto 
surff:ytte armada de armas prohibidas e occultas debaixo de capotes, intentaram 
as ~e ~n_,der a fortaleza de Santa Cruz, a principal cl'esta ilha, e aonde existiam 
gttindunlço~s de guerra quasi n~ totalidade, o gue com effeito conseguiram, se
elu ~~s~ lmmediata.mNente vi~as. ao .senhor .D. Pec~·o e á car~a constitucional, 
senhor Dfest~ oppo<>Jçao e ~mqml.açfw ela a?clmn?-çao de el-re1 n~sso sen_J JOr , . o 
cal•t·eo- . Miguel r, e depoiS a VIolenta reststencta ele mosqnetana e artdhena 
fiel áo.ad~ de metralha disparada contra a tropa de linha existente n'esta ilha, qne, 
au.feri~n:hca~a . acclamação do mesmo aug·usto senhor, pretendia sustentar seus Ül

~llatro rs dtreltos, durando esta hlCta, como em viva guerra, por mais de vinte e 
litares ~,oras, finda a qual, cedendo os revo.lucionarios ao valor. e firme~a dos mi
helcle e.ll.a empr egados, foram apprebenc11dos em flagrante vmte e seJS elos r e
arlllao8' rr:nhtares da primeira e seo·unda linha e paizanos, e alguns ainda com as 

" na ~· d . b . ' . . ·a l Palte das ~lao:. epo1s ~<: havere.m consnm1do e clestrmdo. uma m u1 ?~ns1 erave 
Peça d l ~fel!das mu111çoes . l\hHtos dos rebeldes, compell1dos pelos tnos de uma 

e cahbre 3, qne no dia 5 ele manhã pude conseguir collocar ·se em uma al-
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tut·a que domina a mesma fortaleza, e .ameaçados das balas que tiulta ordenado 
se arremcçassern contra a entrada , ele uma peça ele calibre D collocada em logar 
opportuno, se deitaram das muralhas abaixo com tanta precipitação, qu e alguns 
cairam no mar. Os modos da parte dos rebeldes, que têcm chegado ao men co
nhecimento até agora, são dois, e feridos quatro gravemente, e muitos contusos i 
feli~mente , da parte da tropa ninguem morreu, e os fm·idos chegam ao numero 
de cinco, t endo-o sido na occas.ião da surpreza pelos Teb cldcs. 

Cumpre .. me tambem informar a v. ex .a de que o commanclaute da fra&'at:> 
(apesar ele na occasião de fundear t er-me assegurado, por via elo sobredito vlce
consul, que sendo, como foi, por mim recebielo na qualidade de embarcação de 
uma nação amiga e alliada, mi.cla tinha a entTemetter -se sobre n egocias políticos) 
recebeu a seu bordo, a lem de muitos paizanos, o tenente coronel ele milícias d'est~ 
ilha, João Whilton Zarco da Camara, os cadetes da companhia ele l inha, Jose 
P amplona e Roque Francisco Furtado, aquelle convalescente em seu quartel, e 
este preso na r eferida fortal eza por mat erias polit.icas; um cabo de esquadra .da 
mesma e o ajudante de ordenanças Francisco ela. Costa Martins, que poucos ~, as 
antes havia chegado a esta villa vindo da ilha ele S. Miguel com papeis incenclianos, 
sendo os tres ult.imos, conjunctamente com tlm paizano, os que vieram nos esca
ler es acima mencionados ao acto da surpreza, voltando logo para bordo a titulo 
d e buscar armamento, cl'onde até h oj e não voltaram, apesar ele por duas vezes, 
nos dias immecliatos, tet· estado a fragata á vista ela ilha, tenclo - ~ e feito ele vél~ 
no :fim ela tarde do dia indicado, vogando boatos e rumores ele que na sua volta a 
este porto seríamos por ella atacados. Esta circumstancia me tem levado a tomar J1lC

·<lidas ele cautela e a conservar a tropa em armas ~m o edifício do Collegio, ponto 
que julgt1ei mais vant~oso para a clefeza, assim ela cau:;a da r ealeza, como dos 
cofres l'eacs, que se t êem conservado intactos, apesar ele varios ataques que os 
rebclcles lhe pretenderam fazer na primeira noite, com patrulhas armadas, que 
para se não approximarem cl'elles foi ás nossas vedetas necessario desfechar so
bre ellas cliffer entes vezes . 

Cumpre-me não menos informar a v . ex. :tele qne ele milícias e ordenanças cl'e~til 
ilha nenhum official se me apresentou, as~im como empregado publico, durante as , 
.vinte e quatro hon!:s elo con:B icto, c ainda depois mui poucos o :fizeram: Cumpre-J1l01 

finalmente, levar ao conhecimen~o de v . ex. a ele que estou r esoluto a rcpellit·, quant.o 
me for possível, qualquer insulto ela parte da fragata, nEto sendo eu nunca o prt
meiro aggressor da boa ft: que entendo se deve gtlardar entre as duas nações. 

Em data ele hontem officiei ao corregedor cl'esta comarca e ao juiz, por }JeJll 
ela lei c1' esta v ma, em conformidade da primei r a parte relataria elos factos do pre: 
sente officio, com r emessa elas relações elos presos, a :fim ele que cada um ele E01 

si, ou ambos ele accordo ácerca cl 'elles, tomassem as medida s convenientes e tn
cluiclas nas suas attribuições, só r ecebendo até á data cl 'es.te a resposta elo corre· 
geaor, que por copia levo á presença ele v . ex.a 

O valor e fideli dade com que a tropa ele linha se portou nó conflicto, e os bons 
sentimentos ele que se acha animada, faz caril-' qu e me delibere a rccomm enc1a~l1 
a v. ex.U, faz endo-o mui particularm ente a respeito do major de milicias Jos.é e 
Bettencourt Vasconcellos Coneia e A vila, com mandante interino da companhií1 de 
linha, gue, a lem dos seus bons serviços pessoaes, prestou gratu itamente tocl?s . 0~ 
meios ele tran sporte e conclucçãõ, com zêlo e boa vonta le; não menos se dtstitl 
guiu n'esta occasião, pela sua acti.vidade, intelligencia e zêlo , o primeiro tcnent 
de artilheria de Angra, por mim empr egado n 'esta ilha , ~ebastião Cabral e 
T eive. Estes officiaes fizeram-se elignos da real contemplação ele sua magestade6 

D eus guarde a v . ex.a Faial, 7 ele novembro de 1828 .- IlL."' 0 e ex: .mo sr. Jo~ 
Antonio ele OliveÜ'a L ei te de Barros, coJ1Se lheiro, mini stro e secretarjo ele es tac 0 

elos negocias da marinha e 'ultramar.= Antonio . Izido1·o de 1Jfo1·aes Ancom; t enente 
coronel governador ela comarca ela Horta. · 

Copia a .cima. a.lludida. 

In. mo sr. - Acabo de receber o officio de v . s .", datado do dia ele hontem, e~~ 
que me r elata os factos revoluciona rias que n'esta villa tivermn desgraçaclaJ1lell 
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logir ~o dia 4 do co~Tentc, cujos funestos acontecimentos assaz augrnentaram a 
1~0 estia ele que ha rmlitos dias me acho atacado, e ele que v . s . a estará certo; as
bnn _ como dos cuidados que me deve .merecer a situação de n,ínha mulher . Eu já 
a;vla anteriorm ente officiado ao dr. juiz de fóra da ilha do Pico para vir exercer 

? meu emprego; porém até agora não tem este ministro chegado a esta ilha, 
Jgnoranclo eu, todavia, se esta sua demora é ou não occasionada pelo mau tempo, 
0 que considero, e isto mesmo me ha posto em grande cuidado; e entretanto, no 
~eu ~st::d_o actual, não posso proceder (nem por ora julgo n.ecessario) a averigua
Çoe\_Jlldlclaes ; porém o juiz vereador, segundo as attribuições do seu cargo, póde 
acue u· ao que for ele maior necessidade, até que chegue aquelle ministro ou que 
e~~ me ponha em estado de proceder a este negocio eom aquella energia de que 
e_de n~cessita. E como v . s . ~ sej a o governador ela }Jraça, pócle continuar a pro
Vt enclar conforme acLar conveniente a bem· do serviço ele sua magestacle e se
gurança d'ella . 
. t J?eus guarde a v . s.a I-I01·ta, 7 ele novembro de 1828. - In. mo sr. governador 
~n ermo d' esta comarca, Antonio Izidoro de Moraes Ancora.= O corregedor da 
omarca, 1J1iguel lVIaria Bo?·ges da Camm·a. 

Offic io 

~li_. mo e ex . mo sr. - Achando-m e doente ele cama, mando escrever este o:fficio, 
1i;rtrc1pando a v. ex.a os clesastrosos acontecim ento ~ que têem occorrido n'esta 
1 
ala e continuarão a ' occorrer, se quanto antes não ch egar a expeclição de Portu

g ' ha tanto esperada . · 
P Ü'heganclo a esta ilha a fragata brazileira Izabel il1w·ia, no ultimo dia do mez 
..., a~sad0 , e não podendo acceitar officios, qt1e, segundo me eonsta, trazia elo go-
11 ~lno ele Angra, aconteceu que no dia 4 do corrente, r ecebendo signaes de terra, 
i~lndo~1 em seus escaler es alguns indivíduos que havia r ecebido a seu bordo, e 
lh llledt::ttamente o castello d 'esta villa foi assaltado por uma multidão ele genta
cl':Íl que f~ rçou a sentinella, e, de accordo com alguns da guarnição, se a.poclerou 

111 li e. A fragata logo se fez de véla ; eu, doente em uma cama, e tendo minha 
fo~ ~l er ele sobre parto, ouvi um fogo de vinte e quatro horas, até que o castello 
ta

1 
Iet?maclo e presas vinte e tres pessoas que se não pecleram escapar. Não es-

0 'Va n esta ilha o juiz de fóra, que ainda não pôde vir da ilha ele S. Miguel, nem 
lU ~~esmo juiz de fora ela do Pico) a quem tinha anteriorm ente o:fficiaclo para to
da: a vara; por isso maior cuidado me deu este acontecimento ·e contim1a a d:1

' por me ver em taes circumstancias, ainda que, a não voltar aqu ella fragata, é 
co e~perar que não se renovem estas scenas ; entretanto esperâmos pela expedi ção 
clQ 1110 pelo uni co meio de atalhar estes males, e a ter demora, muito soffrerão estas 
te~~graçacl~s ilhas ; porém permittirá a Providencia que ao receber d' este officio se 

desfeito a torf!1enta que nos ameaça. . 
e Dells guarde a v . ex.a muitos ·annos . Faia), 9 de novembro ele 1828. - TII.mo 

ex mo · · · d d t · l "nh lt 0 · sr . m1mstro e secreta-no e es ta o c os negocws c a man a eu rama.r. = 
corregedor ela comarca ela H orta, Miguel Jll[cvria Bo1·ges da Camam. 

O ffic i o 

l'i . ~li. mo e ex. mo sr. - Não devo deixar partir· a mala do Rio de J aneiro sem di
d·~1~ _nn:J. offi cio a v. ex. a, a fim de participar-lh e em primeiro logar que a saucle 
b011

1
•
8111ha minha senhora continúa a ser conforme aos votos ard entes de todos os 

hall:ls portuguezes. Sua magestacle conserva-se por emquanto no palacio ele LaJe-± anel~ v . :r~ .. a teve ~ honra, na vespera d~ sua partida, ele l_he ~e~j ar a mão. 
tenta einos not1c1_as d~, L1 sboa at_é á data de 2t> de _outubro. A m1sen a_ e o descon
terr rnento publJCo vao progredmclo, a ponto que Já começa a anarclua a ganhar 
têe eno nas províncias . Consta ser immenso o num ero de pessoas qu e j á nada 
a fo~ a perder, e que para salvarem a vida e a liberdade já se vêem como obrigadas 
tej lllla~· g Lterrilhas e a r epellir a força com a força . Diz-·se que no Minho e no Al em-

o existem corpos commanclaclos. pelo coronel Serpa Pinto, pelo padre Goes e 
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por Domingos du Mello Breyner, que inspiram terror ás guarniyões das mesmas 
províncias, e por pouco tempo que o reinado ela violencia c ela usurpação dure 
ainda, é possível que a nação faça o esforço ele cxpellir por si só a tyranuia que 10 

dilacera. Entretanto, qnantos sacrificios e quantas cleo;graças se evitarão, se o nu· 
gusto pae ela nossa rainha se declara r abertamente, como esperfunos, o defensor 
e o protector dos direitos de sua fi lha ! O menor impulso ela sua parte l!>astará para. 
precipitar do throno a usurpação, e a sua voz servirá de apoio e de ponto de re
união a todos os portuguezes, que aliás se hão de dividir c empece1: uns aos ou
tros por espírito de intriga ou por excesso ele zêlo mal entendido . 

Esperava puder remetter hoje este officio por Alexandre Sn.rrnento; mas a sua 
saude ainda lhe não permitte emprehencler a viagem, e :ficn. demorado para o pro-
ximo paquete ele Buenos Ayres. ~· 

O conde de Lebzeltern partiu lloje para Vienna, desenganaclo de que lhe JJll
0 

era possível levar comsigo a preciosa presa que o seu gabinete cobiça. Elle le-va 
uma nota do marquez de Barbacena para o príncipe ele lVIettemich, propondo-lhe 
um tratado ele garantia a favor ela senhora D. Maria li, proposta que por cert? 
não será acceita, mas que muito convinl1a fazer para demonstrar com a ma,ior e-vi-
dencia a má fé el'aquelle gabinete . . 

Tambem convirá, por um motivo similhante, reclamar agora formalmente do 
governo britannico a execução dos tratados celebrados com a corôa ele PoTtugal 
applicaveis ao caso presente, e o marquez ele Barbacena presta-se a cooperar_corn 
o zêlo que o anima pela causa á qual já tem prestado tão assignalados servJ_Ç05 · 

N'esta contenda cliplomatica lhe darei, como devo; todos os auxílios que a m_1~ha 
situação e o conhecimento pratico do grave negocio c1e que se trata, me habdtta- · 
r em a pocler-lhe offerecer. -

Não temos noticin.s ela ilha Terceira posteriores ao dia 1 O de outubro, e co~
fesso que receio ba.stante que as primeiras que recebermos sejam bem triste~, P019 

não considero as forças militares sufficientes n'aquella ilha para r esistir a um des
embarque ele tropas de Lisboa, nem foi possível, por mais que o ministro ele sull 
magestacle o imperador do Brazil e eu desejavamos prestar-lhe soccorros, resol
ver-nos a arriscar, sem a protecção ele uma força marítima, as vielas dos l~a.~s 
portuguezes que se acham em Inglaterra, e que ter iam sido infallivelmente vtctt
mas ela mais cruel vingança se viessem a caír em poder da esquadra portugneza 
que está n'aquellas aguas . 

Ainda o conde ele Abercleen não respondeu á nota com que acompanhei a co
l'ia ela minha carta credencial, nem j ~í agora me parece que receberei resposta. 
cmquanto não mudarem os nossos negocios de figum. 

Espero que v. ex.a e o se tr companbeiro de viagem tenham uma feliz passa
gem, e que este officio os encontre já no Rio ele Janeiro, onde lhes peço q~e e~ 
meu nome beij~m com o maior respeito a angLlsta mão ele sua magestacle nnpe 
rial . , 

Deus guarde a v . ex.a .Londres, 10 ele novembro de 1828."-Ill. 1110 e e::X-
100 

sl" · 
conde de Sabugal. = 111a?'CJ.Uez de Palmella. 

Oflicio 

l ol'· Ill.mo e ex. mo sr. - Havendo annnnciaclo a v. e:x .a, no meu officio ele 9 c o 0 

rente, os clesa~trosos acontecimentos que tiveram logar n'esta ilha, assim cOill0
1° facto ela sua renovação, tenho agora, ainda. que á pressa pela proximidac~e c ll 

saída elo navio por que esta dirijo, a participar a v. ex. a que estes terrores estao de 
alguma maneira dissipados e por emquanto r estabelecida a segurança publica. _ 

A fragata brazileira Jzctbel JJ!Iaria voltou hontem com effeito a este porto, P~ 
rém os conSLlles elos Estados Unidos e Inglaterra, assim como um commanclaPtc 
ele um brigue ele guerra inglez que se acha n'este porto, tendo anteriormen ~ 
concorrido com ? go~ernadot cl' e~t:"' _ilha, sobre a mane_ira de se evitar a elesgraJo 
que lhe estava 1mmmente, se clmgu·am a bordo da dita fragata e houveralll c 
commandante a segurança da sua não implicancia nos negocias ela ilha, e de qutt 
nada mais pretendia qne a rcstitctição do sen consul (que anda-va fugido) ao se 
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llnprego e prorricdade, ao que, aunuindo o governador, a::;severou o Jito comman
c ante que hoje se retirava, e dizem voltar a 1hlgra1 onde existe o foco de toda 
esta desordem. . 
d Julgo que o governador da ilha informará mais cit·cumstanciada.rnente a v. ex." 
/ Decorrido. Eu continúo enfermo e em uso de remedios; porém farei quanto es-

- _tver na minha mão para sustentar o partido abraçado por esta ilha a pró dos 
lnau_feriveis direitos de sua mao·estacle o senhor D. Miguel I, e espero que v. ex.• 
se Sirva assim o fkLZer saber ao

0 
mesmo augusto senhor. 

IU m~eus guarde 3: ~- ex. • muitos _anno . Horta, 11 de ~ovembro _de 1828. 
· e ex. 1110 sr. mmtstro e seCl·etano ele estado elos negoCios da marinha e ultra

lUar. = O corregedor da commca da Horta, Miguel J.l1cwia Bo1·ges da Carnam. 

Offi.cio 

(N." 2 6 reservado) 

e t Ill:no e ex. mo -sl'. ~ Na entrevista que tive com lorcl Abercleen, tratou elle do 
d~ ado dos nossos negocios, repetindo o me8mO ohjecto da proposta d'este govemo, 
l lz:udo que set·ia bem bom que se decidissem em Portugal emquanto é tempo, t or.~ue vê qne el-rei nosso seuhot· perde a melhor occasiào que tem para se sal

dai, que o vê percliclo intcil·aménte. Esta idéa procede da convicção em que está 
t 

0 lllau_ estado do pai~, e qu.o ha iufallivelmente otltra l'evoluç?tO, porque existe 
~: pa~·t!clo contrario que aug~1enta com aq uelles que tê~m ab~ndona~o o partido 
I . el-Iei pot· descontentes; dtzenclo qt<e as cou equenctas sertam nuuto gTandes, 
tlOtqu.c a llespauha havia entrever que a p1·inceza D. Maria Thercza iria a Por
~~u~al, e que então poderia ser a. occasião do casus jo-xlm·is . Sobre isto, o que me 
p ar_eceu mais acertado foi ·instat· para que mandassem alguém de confiança para 

01 tu_?al, porque assim estariam exactamente instruidos do estaào elo paiz. 
'l' . Nao pude fazer valer, como desejava, a estada ela força naval franceza no 
di;o, e d~ seu procedimento, porqne o não sei positivamente, mas só pelo que 
rne eru os Jornaes . Ti ve oceasião n'osta. conversação de me queixar elo procedi
no nto elos gabinetes da Em·opa, que, contra os se Lts princípios, se entremetteraU1 
te s nossos negocios clomesticos, a que o ministro me responclett ,provando que 

03
1~ guardado este governo a mais perfeita neutralidade, para o qtte me repetiu 

e actos que o comprovam e que nos meus antecedentes officios tenho repetido, 

1.0-(ll~ bem se demonstra pela indisposição que com o governo tom o partido dos 
elo ttgtados que aqui se :icham, que quasi slio tão inimigos d'este g·overno como 

nosso . 
ás .A prin:eza do Grão Pará conserva-se em Laleham; resistem os seus mentores 
já tnstan:1as de a levarem para Vienna. O Lebzeltern, que vinha para esse fim, 
su se r~ttrou 1 ; ouvi que o marquez de Palmella tinha dito que cl'isso lavava as 

as lllaos. 
ach Os pap_eis que foram apresentados a sua alteza pelos portug uezes que aqui se 
as arn_ fugtdos, são os que foram inseridos nas gazetas que remetti, em que vão 
l'e ~881gnaturas d'elles, não me sendo possível obter outros conhecimentos, pelo 

ceao que quasi todos os portuguezes têem de me verem. 
nto . 8 planos elo par tido não podem ser senão fundados na esperança de algum 
etu Vtrn.e_nto cl'ah i, no seu sentido, para então mandarem a.lgLU1s a pouco e pouco 
"~Ter navt~s mercantes, porque por outro modo não lhes é permitttclo por este go -

no sau·ern D . 
"ITisc eus guar<le .a v . ex.a Londres, 12 ele novemhl'o de 1828. - IJJ.mo e ex.mo sr. 

OI! ele de Santa rem. = Visconde de Asseca. 
1 • . 

com a E~n officio dirigido ele París ao ministro elos negocios estrangeiros pelo conde rln Ponte, 
feito d ~a. ele 14 do mesmo mez, lê-se :\.cerca cl'este assumpto: "~1r. Lebzeltern vein com ef
nhora D ond~·es, nào tendo nada podido obter do mn.rquez de 13arbaceua relativo á ida da se
glater. · Mana ela Gloria para Vianna. A mesma senhora não foi apresmltada a el-rei ele Jn
lbarq\:a e

1
m eonsequencia de sua magestaclc a não querer receber nn qualidade de rainha, e o 

ez c e Barbacena ni'io a querer apresentar scni'ío corno tal>.. • 
29 
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Ofiicio 

111.100 e ex .mo sr. -Tenho a houra ele levar ao cou,hecimento ele v. ex .a, para 
ser presente a sua magestade, que o governador da ilha de S. Jorge me par
ticipa, em data ele 30 ele outubro proximo passado, ter-se acclamaclo n'aquella ilha: 
nos dias 26, 27 e 28 elo mesmo mez, sua magestacle o senhor D. Miguel I, re1 
de Portugal e seus domínios, havendo em todos os ,tres dias as demonstrações ela 
maior alegria e regosijo publico, tendo havido sempr~e o maior socego e tranquil
liclacle . Em o:fficio ela mesma data me participa que os rebeldes ela· ilha Terceira 
tinham armado dois barcos com uma peça cada um, a que chamam barcas canho
neiras, com o fim de registarem todas as embarcações que navegassem ele umas 
para outras ilhas elos Açores, e apprehenclerem todos os papeis que n'ellas acha
rem, dizendo-me . que não tinha ainda embarcado para a ilha Terceira o anua
menta e mais petrechos ele· guerra, que no dia 6 ele outubro proximo passado re
metti para aquella ilha, a cargo do capitão Jacinto Manuel de Sousa e de dois 
sargentos elo bata!hão de artilheria ela cidade ele Angra, os quaes estão ainda na 
villa elo Topo, da ilha de S. Jorge: o dito capitão mandou á freguezia elos Biscou
tos,, ela ilha Terceira, um barc·o com um elos ditos sargentos, o qual os revolucio
nm·ios apprehencleram, bem como alguns indivíduos que íam no mesmo barco .. 

No dia 4 elo corrente chegou a este porto uma escuna ingleza, a qual partiu 
da ilha Terceira no dia 2 elo mesmo mez, e os passageiros que vieram a seu bordo 
di'zem que os rebeldes continuam a fortificar-se no castello de· S. João B·aptista, 
para onde têem conduzido toda a prata da ilha, e mesmo algumas pessoas como 
prisioneiras, continuando a fornecer o castello com mantimentos, para onde 
conduziram todos os barcos de pesca, queimando nos portos ela ilha alguns que 
nfio poderam conduzir, ou não julgaram em bom uso. O capiUio João Moniz se 
acha ainda em armas na fregnezia dos Biscoutos, com algtms soldados e paizanos 
do seu commando. 

O commanclante militar da ilha Graciosa me clirigi'll os o:fficios originaes ·n. 05 1 
e 2, os quaes tenho a honra de levar ao conhecimento da v. ex. a, para serem pre· 
sentes a sua magestade, em que me participa ter fundeado no dia 31 de outubro 
proximo passado a fragata brazileira lzabel) na ilha elo Faial, e que mandou á 
ilha Terceira no dia 26 do mesmo mez um sargento do batalhão ele artilheria da. 
cidade de Angra, a fim de introduzir n'aqL1ella ilha copias da proclamação de sua 
magestacle aos angrenses, as quaes eu tinha remettido ao dito comm::mdante mi
litar a este fim, tendo mandado o dito sargento a participar-me esta noticia, e al
gumas outras d'aquella ilha, o qual confirma todas as noticias que tenho levado 
ao conhecimentó ele v. ex.a, nos meus officios de 20, 27 e 28 de outubro ultimo. 

No dia 6 elo corrente chegou a este porto uma embarcação da ilha do Faial, 
e o commandante militar interino cl'aquella ilha, Antonio lzidoro de Moraes An
cora, me participou em officio datado elo 1.0 do corrente, o qual tenho a honra ele 
remetter a v . ex.a, original n. 0 3, que a fragata brazilei.ra Izabel effectivamente 
tinha fundeado n'aquelle porto no dia 31 do outubro proximo passado,. e que pa
recia querer gosar da immunidade que pertence aos navios de nações alliadas, e 
que lhe constava achar-se a seu bordo 24:0006000 réis, clinlteü·o pertencente 
aos cofres da junta da fazenda, os quaes os rebeldes tinham feito deposito cl'elles 
a bordo da mesma fragata. 

Deus guarde a v. ex. a Ponta Delgada, 13 de novembro ele 1828. - Ill.mo e 
ex. mo sr. José· Antonio de Oliveira Leite ele Barros= .lJ!Ianuel Vieim de Albuque?·
qtte e Tova1·. 

Documentos a que -se refere o officio sup~·a 

N.• 1 

Ill."' 0 e ex. mo sr. - Accuso a r ecepção de dois o:fficios de v. ex."-, o primeiro 
com data de 2 e o segundo de 21 do corrente, e fico intelligenciado de todos os 
seus conteúdos : em quanto ao primeiro foram cumpridas as ordens de v. ex. a Re· 
lativamente ao segundo, logo que o recebi (que foi em 23, ás onze horas da noite), 
principiei a trabalhar, e apesar de que me achava molesto, ao romper do dia fni 
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P.essoalmente i v.illa da Praia, e fiz expedir um b[tte1 com o sargento de artillle
~·ta André Correia de 1\íello, em traje disfarçado, e munido ele vinte copias e um 
ll~presso ela proclamação de sua magestacle aos angrenses, para ir ao porto dos 
B1scoutos, ou a Santa Barbara, encarregando o dito sargento de indagar o estado 
el'aquella ilha, e que fizesse todas as diligencias possíveis para. que fossem entre
gues as cartas que levavam •copias da proclamação (alem ele outras copias que le
vava avulsas), e· que iam remettidas a pessoas de Angra para lhe darem publici
d~de, e· mesmo para verem se as podiam introduzir no castello ele S. João Ba
}Jttsta para constar aos soldados do ó. 0 batallião ele caçaclores, para assim ficar 
escrupulosamente cumprido o que v. ex. a me ordena no supradito o:fficio de 21 elo 
con ente . Tambem o:fficiei sobre este negocio ao capitão J acinto Manuel ele Sousa, 
por me persuadir que elle estava n'aquella ilha,· pois aqui constou que v .. ex.a o 
havia mandado para a T erceira com armamento ; po1'ém, tornou-me o o:fficio, e 
me. díz o s~trgento que não ha ali notiéia ela sua chegada. Emquanto a esta pri
ill~tra expediçfio foi·am infn1etiferos os meus assíduos cuidados, porque ele tarde 
v-em o batel arribaelo por causa elo mar e elo vento se lhe tornar contrario. 

. Em a noite ele ':!5, venclo que o vento e mar se tinha feito favoravel, diri
~·l-me outra vez á villa ela Praia, e pouco antes ela meia noite partiu o batel na 
fórma expeudicla para a ilha 'Terceira, aonde ·chegou ao amanhecer. No dia im
~ediato ás dez horas da noite chegou regTessado o sargento ela sua compJissão 
\que me deu a parte que inclusa levo á presença ele v . ex . a), o qual acho provei
toso ir n'esta occasiao a essa ilha participar ele viva voz a v. ex." a maneira por 
que ultimo u a sua eliligencia e as noticias que alcançou n'aquella ilha, e ao mesmo 
tempo observar se o mestre elo hiate vae passar perto ela Terceira, como lhe te
nho determinado, para bem investigar o numero ele embamações que ali se acha
rem surk'ls, ou vel~jando, ou bem qualquer noticia que possa alcançar, para tudo 
participar a v. ex . "1 para que não appareçam frívolos pretextos no caso de haver 
falta na execução d'esta ordem, assim como aconteceu com o mestre da ràsca 
Senhot·a das Necess?:dacles) que ultimamente aqui chegou, e que v. ex. a me diz, em 
seu officio ele ~ 1, que lhe havia dado ordem para cumprir instrucções que vej o 
declaradas no § 4 . 0 do mesmo o:fficio, o que elle ní:i.o cumpriu. 

Tenho esgotado todos os meios a fim ele promover a saída ele embarca
ção. pa.ra essa ilha como v. ex." me recommenela. No dia 24 fallei ao mestre da 
rasca Senho1·a das Necessidades para voltar a essa ilha, compromettendo-me a ar
ranjar-lhe carga, e depois de muitas clilig·encias me disse ás dez da noite em mi
nha casa que no dia immediato carregava e saía, e que um pequeno rombo com 
que a rasca tinha vindo lh'o ía tomar com uma pranchada ele chumbo. Ao ama
nhecer o mandei chamar para principiar a carregar, e então me. respondeu que 
não podia ir porque a rasca fazia múita agna, o que me faz desconfiar que o seu 
fim seria retardar as minhas diligencias a bem elo serviço de sua magestacle. 
M:nito merece o louvor ele v. ex. a o capitão Manuel Ignacio, dono _ do hia te, pela 
parte que t em tomado em que se aprompte com brevidade para bem ele serviço 
de sua magestacle, e é este mesmo homem que, cçelenclo elos ,seus interesses, clava 
para a rasca a carga destinada ao seu navio. Rogo a v. ex.a para que haja de 
lU~ndar ordem ao almoxarife para o abono ela despeza do batel que. foi á ilha Ter
cen·a, ainda que elle já a pag·ou, comtuclo precisa a ordem para no futuro lhe ser 
acceita. 

Deus guarde a v. ex. a Graciosa, 31 ele outubro de 1828 . -· Ill. mo- e ex. mo sr. 
Manuel Vieira ele Albuquerque e Tovar, governador e capitão general das il!'las 
dos Açores . =.Mamtel Jt'?·eire de Freitas, commanclaute militar ela ilha. 

· Carta acima alludida 

Por ordem do ill. mo sr . governador fui em commissão do real serviço á ilha 
Terceira. 
. Saí da ilha Graciosa em 25 do corrente, ás doze horas da noite, e cheguei á 
llha Terceira ás seis horas e tres quartos ela manhã, pouco mais ou menos, elo dia 
26,. e querendo tomar o porto dos Biscoutos, não poclémos porque o mar estava 
lUlnto bravo, e voltámos pela costa abaixo, onde vimos vir dois homens pelo Ca-
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lhau, os quaes nos acenara iU que volt.assemos para fóra da costa ; mais adiante 
vimos estar ontros do i ~ homens, os quaes nos deram o mesmo signal ; não _fallám~s 
a estes homens pelo mar não dar logaT. D epois chegámos defronte ela fi·eguezw, 
ele Santa Barbara, onde saltei em terra e mais um marinheiro, e ali nos deram as 
noticias, que abaix:o faço menção, Manuel Correia ele Mello e Antonio José Re
bello, aos quaes me reporto. Disseram que as tropas realistas deram um combat_e 
nos Biscoutos, commanclados pelo ca.pitã~ lYioniz, que venceu, e com o fogo se quet: 
maram algumas casas palhoças ; disseram que o seg·undo combate que se d~u f01 
na villa ela Praia, e fôra commanclaclo pelo morgaclo Almeida, pela impossibihdacle 
do dito lYioniz, onde os caçadores venceram, porque a tropa do dito Almeida se. 
pozera em fugida, e logo os caçadores entraram a roubar e matar algumas pes
soas, e que se queimaram algumas casas cl'aquelle logar; disseram mais que os caça
dores foram soltar os seus camaradas que estavam presos nos Biscoutos, e que na 
freguezia de Santa Bm·bara tinham queimado tres casas e mataram alguns horoen~1 
roubaram algumas casas ele dinheiro, oiro, prata e tambem ele roupa e das maiS 
cousas que queriam, como lenha e palha para bestas, o que tudo levam para o 
castello, onde se estão fortificanclo; cusseram mais q_ue tinl1am entrado n'alguns con
ventos ele freiras a tirar trigo e mais algumas cousas, e tambem em casas lJarticulaTes 
têem levado vinhos e o mais que lhes faz conta, e só no convento ela E speTança 
não entTaram; di sseram mai s que quando se cleu o combate na villa da Praia fu
giram algumas freiras elo convento, e que tinham dado OTdem para os morgados 
saírem da ilha dentro em tres dias, e queimaram alguns barcos ele pesca, e qnc 
os outros est!'ío quasi todos na cidade, e que não qnerem deixar saír embarcação 
alguma, e que prenderam alguns hom ens ele todas as classes; obrigam os povos a 
fazer fachina no castello, e que os tTatam mal, motivo por que o povo está socegaclo. 
Por conscquencia não me demorei a saber mais noticias, porq11e o batel estava e~ 

· perigo, e não o podia mandar ancorar para que não fosse apanhado por algum e·spJ_a 
dos que poi· aquelle logaT havia, e se ter queimado alguns bateis nas Cinco Ribei
ras, logar proximo aonde estava o batel, isto foi a causa por qu e saí a toda a 
pressa para que se não roubasse o batel. E stas são as noticias que os ditos homens 
nos deram, pouco mais ou menos, e aos quaes entreguei as proclamações para as 
entregar ao dito lYioniz ou ao Almeida e as fazer girar. Não entreguei o officio ao 
capitão Jacinto :Manuel de fousa por não haver noticia que elle tinha chegado 
;iquella ilha, e declaro que fiz duas elo teor d'es ta . 

Quartel na Graciosa, 29 de outubro de 1828. = Ancl1·é Co1·?·cict de Jlllello, 
13argeuto commandante elo destacamento. 

N. 0 2 

Dl. mo e ex. mo sr. - Accuso a r ecepção do officio que v. EJ'X." me dirigiu co!ll 
data de 28 elo mez prox:imo passado, o qual hontem recebi pela escuna Rosm·io, 
e fico intetligenciaclo da grata noticia ele estar a chegar a esq·uadra . Por um barco 
que hontem chegou do Faial recebi um officio elo govemador interino cl'aqul3lla 
ilha, o qual por copia n'esta occasião o levo á presença de v. ex: .U, e pelo qual 
v . ex. a conhecerá dos 11ltimos acontecimentos da dita ilha . Consta aqui (pelo Faial), 
que o capitão Jacinto Manuel ele Sousa está na ilba de S. Jorge com o arma- . 
mento, e que tendo mandado o sargento de arti.lh eria João J osé ele l\1ello ao porto 
elos Biscoutos para fallar com o Moniz, foi preso, e que está fazendo fachin~Ls no 
castello. 

Consta mais qu e os revolucionarias ele Angra levaram as familias elos r ealis
tas para o castello, em refens, logo que souberam que a esquadra estava proxima 
a chegar. Em cumprimento ao officio que me dirigiu o governador interino elo 
FaíaJ, o:fficiei remettendo igualmente copia do mesmo officio ao ex ."'0 sr. vice
almir,ante H enrique ela Fonseca ele Sousa Prego, nomeado governador c capitão 
general d'estas ilhas, assim como tambem ao commandante da esquadra. Erofim
:resta.me participar a v . ex: .a que o povo d;esta ilha se conserva em tranquilli~l~d.~ 
Agora reeommenclo ao sargento portador d este para lembrar a v . ex. a a r equJsiçao 
que lhe fiz pelo capitão Jacinto Manuel de Sousa. 
· Deus guarde a v. ex.a Villa ele Santa Cruz da Graciosa, 2 de novembro de 



4l:J3 

~828. -:-.IIJ.mo e mt. mo sr . l~;overnaclor e capitão general das ilhas elos Açores, Ma· 
t~e.l VtEllra ele AlbLLquerqLw e Tovar. =Manuel Frei1·e de F1·eitas, commanclante . 

mtlrtar da ilha. 
N .• 5 

lU. mo e ex. mo sr. -Tenho a honra de participar a v. ex. a que h ontem fundeou 
40 porto cl'es ta ilha. a fragata brazileira denominada Izabelil!a?·ia, que tem anelado 
cruz;ando no porto de Angra e que para ali trouxe o Cabreira e outros officiaes, 
a. qual por óra, segundo as apparencias e informação que me deu o r espectivo 
tce~eonsul, parece querer gosai- da immunidade que é devida aos navios de po-
encias amigas e alliadas. . 

}\f D eus f?;~m rcle a v. ex.3 Horta, 1 ele novembro de 1828 . - Ill.mo e ex.rno sr . 
. 
1
h'tntwl Vtetra ele Albuquexque e Tovar, governador e capitão general el' estas d ~s. dos .Açores. = Antonio I zidoro ele 1Jionws Ancom, t enente coronel governa-
01 mten no ela comarca. 

Ofticio 

(Ex lratlo do 11 .0 40) 

Ill.mo e ex.010 sr. -Hontem pelo correio orclinariô participei a y. ex." ter tido 
tuna conferencia rom D. Mamtel G. Salmon .. . 
t' Apresentou-me o ultimo despacho de Lonch·es elo conde ele Offalia todo rela
tv~ a Portugal; clá este parte ela conferencia que teve com lorel Abercleen, e di~ 

~~s1U:: : lorcl Abercleen assegurou-me que o ~overno ing:lez; não mudav~ de conclu-
a! sobr~ os assumptos dê Portugal,. que nao protegena nunca o part1clo do Pai

rue la; atncla que tentassem alguma nova tentativa, o governo· se opporia com todas 
as faculdades qtJe as leis ele Inglaterra lhes permittem; que está persuadido que 
~ senhor D. Mig11el não tinha repuguancia ao casamento com sua sobrinha; que parte 
c. ~ nação, ambiciosa pelas suas leis, supprinha que este enlace diminuísse o di
letto do seu rei, mas que ele modo algum as potencias se entremettam a intervir 
para que o senhor D. Miguel perdesse a mais pequena porção ela sua cligniclaclGl 
sem clausula alguma mais ; q Lle o partido palmellista fazia to ela a diligencia para 
annullar os esponsaes ela senhora princeza .clo Grão Pará com el-r ei nosso senhor; 
{~e assegm·anclo sua mages tacle que casaria com sua sobrinha, ainda que o par
Y 0 }Jalmellista conseguisse o projecto acima apontado, já mudava ele figura, e In-! ttel:ra podia tomar outro partido; qae conviria muito que o governo ele Portu

;::,a desse a entender ao ele Inglaterra quaes eram os seus proj ectos relativos a isto. 

1 Acr~scenta Salmon, que lhe parece que o gabinete inglez deseja que haja com f le. ma1s franqueza ; continúa Offa.Iia qne o ministro lhe perguntára que motivo 
1UVIa para que a Hespanha tivesse tropas sobre a fronteira ele Portugal, a que 
e e Üffalia r espondeu: por precauções sanitar.ias, as quaes já tinham cessado . . . . . 

- O ü~1;~1:ad·o~· ·a~ Á~~~t1:i~ ·r~~l~~~ ~~~~ ~~t~, · ~ ~~l:~c·e· q~t~ d·e~~ -~~r.tir.pdr~\rie~~·a·. 
_Sua alteza ·ainda não fa:llou a el-rei nem ás princezas, julga-se que é ele pro

poslto para evitar complicações . 
lia_ tres mil homens portuguezes refugiados. em Inglaterra; estes fizeram um 

requer:mento ao governo, pedindo que os mandasse armar e lhes permittisse fazer 
0 servtço; o governo negou-se a este pedido . 

. Deus guarde a v . ex.a Madrid, 15 ele novembro el e 1828 . -Ill. 111 0 e ex.mo sr. 
VIsco nele ele Santarem. = Conde da Figt~ei?·a. 

Offic~o 

IU.mo e ex. mo sr. - Tenho a honra ele remetter incluso, para conhecimento ele 
; · e:x .•,.·para ser constante no deposito ele P lymouth, a copia ele um officio e ecli
al que mandei affixar n 'esta embaixada, annunciando aos emigrados portuguezes 

0 estabelecimento ele uma com missão enc'arregacla da distribuição dos soccorros 
que se ,lhes pres tam pela mesma embaixada. 

Deus guarde a v . ex. a L ondres, 17 ele novembro de 1828. = llifct? 'qt~ez ele Pal-
rnella. = lll."'0 e· ex. mo sr. Candido J osé Xavier. -
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Copin a que se refere o oflicio unte~·íor 

P edindo a regularidade e a ec~nmnia qne se eternize a administraç:io dos fun
dos app licados actualmente á sliusistencia dos emigrados portuguezes, nã.o só pa~·a 
que a contabilidade seja uoiform-:?., mas para que a distribuição elos soccon:os sep 
regulada convenientemente sobre bases fixas e invariavcis, declara-se que esta 
administração é confiada ao ill. mos e ex.mos sr s. conde de Linhares, Manuel de 
Campos, Francisco de Paula de Azeredo e ao ill. 111 0 sr. J oaquim Antonio de Aguiar; 
os ql1aes, reunidos e na conformidade elas instrucções que l4es foram dadas, r egLl · 
Jarâo a distribuição dos ditos soccorros e r esolverão todas as duvidas que possam 
occorrer n'esse assumpto, ficando clle inteiramente independente de qualquer re
curso para esta embaixada. 

Londres; 14 ele novembro de 1828.- De OTclem de s. ex . a= José Balbino de 
Bcwbosa e Antt~jo. 

Officio 

111.1110 e ex .lllO fl' . - T enho a l1onnt de levar ao conhecimento ele v. ex. a, para 
ser presente a sua magestacle, que no dia 1 O do corrente, pelo meio dia, chegou 
a este porto um hiate ela ilha elo F aia!, o qual o commanclante militar interino 
cl'aquella comarca, Antonio Izicloro ele Mora es Ancora, mandou a esta cidade a 
parbcipar-me os desgraçados e revoltosos acontecimentos que n'aquella ilha o~
correram nos dias 4 elo corrente e seguintes, <is quaes v . ex.a conhecerá elo on
g inal officio n .0 1. Na tarele do mencionado dia fiz partir o mesmo hiate, orde
nando ao mestre que fizesse todas as diligencias para se encontrar com a esquadra 
portugueza, o que verificando, receberia as ordens do meu successor o vice-al
mirante commanclante da dita esquadra. A bordo elo dito hiate fiz embarcar um 
sargento ào batalhão de artilheria da cidade de A11gra, o qual foi portador elos 
officios que ~serevi ao meu. successor, ' os quaes são as copias n. 0 s 2 e 3, que te
nho !1 honra de levar ao conhecimento ele v . ex .a para serem presentes a sua roa
,gestade . Ao dito commandante militar do Faial, pelo mesmo hiate, escrevi o roeu 
officio, copia n. 0 4. Até ao dia de hoj e não pude ainda saber se o mestre' elo dito 
hi ate pôde ou não encontrar a esquadra. 

No dia 15 do corrente chegou a este porto o bl'igue de guerra inglez que no 
meu officio ele 27 de outubro t inha participado havia saído ele Angra para o Faial, 
vinelo d'aquella ilha, de onde tinha saído no dia anterior, e o commandante me 
disse quanto tinha occorriclo no Faial na tarde elo dia 4 do corrente, tenclo estado 
quasi sempr e junto ao commanclante militar el'aquella ilha durante as vinte e qua-
tro horas que dm·ou a revolução . . 

No dia 16 do corrente entrou n'este porto o hiate Lihe?·al; vindo elo Faial, de 
onde tinha saído llú dia 13, e me trouxe o officio original n. 0 5, o qual tenho a 
hoúra de remetter a v. ex ." para ser presente a sua magestade, e elo seu con
teúdo v. ex .• eonhecer:i que a fragata õrazileira Izabel se fez ele véla no dia 11 
clq corrente. O mestre do referido hiate diz que a não vira na ilha T erceira, por 
onde passou o mais proximo possível, e até ao dia de hoje não consta que derrota 
seguiu a dita fragata, nem t enho recebido participações algumas a este r espeito. 
No dia 17 elo corrente chegou a este porto uma embarcaç5.o da ilha Graciosa, e 
o commandante militar d'aquella ilha me participa, em data de 13 do .corrente, 
que no dia. 5 passou na di stancia de 1 legua d'aquella ilha uma fragata, a q 11 al 
não içou bandeira , como v. ex." conhecerá do officio original n .0 6, não iJodenclo 
conhecer a que nação pertencia. 

D eus guarde a v. ex.a Ponta Delgada, 19 de novembro de 1828. -Ill.mo e 
cx .mo sr. José Antonio de Olivei ra L ei te de Barros .=.Manuel Vie'Í?·a ele Albuque?'-
que e Tovm· . · 

Documentos a que se r e f e r e o officio s upra 

N." i I 

Ill.mo e ex.mo sr . -Cumpre-me quanto antes informar a v. ex .• de que, sendo 
tres para as quatro horas da tarde do dia 4 ·elo corrente mez, depois do vice-con-

r É quas:i' igual n'alguns pontos ao dirigido para o ministro da mariuha em 7 do mesmo .lllez, 
mas differe ele outros. Supprimimos um anncxo por ser iden ti~o ao publicado a pag. 446. 
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snl elo Brazil, José Teixeira Maciel, haver feito signal para a fragata brazileira 
Jzabel_ J.11cwia, que n'este porto tinha fundeado no dia 31 do passado, como já in
. ormet a v. ex . •, de uma bandeira branca por baixo da ela naçãQ, arriando-a e 
tçanclo-a-por mais de ·uma vez, por cuj o signal saíram d'ella, com clireoção á terra, 
tr~s escaleres, tun tumulto ele g·ente armada ele armas cnrtas e prohibiclas, cle
~~·IXo c~e capotes, e tentaram snrprehencler a fortaleza ele Santa Cruz, a principal 
·esta llha, e onde existiam as munições de guerra quasi na totalidade, o que 

com effeito conseguiram, seguindo-se 1mmecliatos vivas ao senhor D. Pedro e á 
carta constitucional, em manifesta opposição e aniqui lação ela acclamação de el-rei 
fos_s~ senhor1 o senhor O. Miguel r, reconhecida e decidida pela nação portugueza 
egitmmmente representada em os h·es estados, e tambem pronunciada e solemne-

·m~nte a_ccorclada n'esta ilha, em convocação elas classes .clero e nobreza, e de-
. pots_ a Vto~enta resistencia .ele mosquetaria e gros<:a a.rtilheria disparada contra a 

ü·opa de lmha existente n'esta ilha, que, fiel á indicada acclamação do mesmo au
gusto senhor, pretendia sustentar seus inauferiveis direitos, cluranclo esta lucta 
como em viva guerra por mais de vinte e quatro horas, finda a qual, e cedendo 
os revolucionàrios ao valor dos militares n'ella empreg·aclos, foram apprehenclidos 
~m fia~Tante, e alguns a.inda com as armas na mão, depois ele haverem consumiclo e 
destnudo uma mui consideravel parte das referidas munições, os militares e pai
zanos constantes da relação junta n . 0 1, e alem ele outros muitos, que compellidos 
pelos tiros de metralha de uma peça de calibre 3, que no dia 5 de manhã pude 
conseguir o collocar-se em uma altm·a, a que descoberta a mesma fortaleza e amea
çada das balas que tinha ordenado se arremeçassem contra a entrada, ele nma 
peça de calibre 9, que no indicado sitio se tinha conduzido, se cl~itaram das mu
ralhas abaixo com tanta precipitação, que alguns caíram no mar_. Os mortos ela 
parte dos rebeldes, que têem chegado ao meu conhecimento até agora, são dois, e 
~~ual numero de feridos gravemente, presumindo, com tudo, serem muitos mais; _fe"-
tzmente, da parte ela ü opa ninguem morreu, e os feridos cheg·am ao numero ele 

quatro, tendo-o sido na fortaleza, pelos rebeldes, na occasião ela smpreza. 
Cumpre-me tambem informar a v . ex. a de que o commanda.nte da fragata (ape

sar d~ ter-me na occasião de ftmclear n'este porto, assegmaclo por via do sobredito 
seu_, VIce-consul que sendo, corno foi, por mim recebida na qualidade ele embar
caç~? de uma nação amiga e alliada, nada tinha a entremetter-se sobre negocias 
pohttcos), recebeu a seu bordo previamente, alem de muitos paizanos, o tenente 
Coronel de milícias J oão Whilton Zarco da Camara, os cadetes da companhi'a ele li
nha d'esta ilha, J osé Pamplona e Roque F1:ancisco Furtado, aquelle convalescente 
~o seu quartel e este preso na referida fortaleza por motivos politicos, um cabo 
_e esquadra da .companhia e o ajudante das ordenanças Francisco da Costa lVIar

ttns? ha pouco chegado d'essa ilha com papeis incendiarias; sendo os tres ultimos, 
conJunctamente com um paizano, os que vieram nos esci.tleres acima menciona
dos ao acto ela surpreza, e voltando para bordo logo depois, a titulo de buscar 
~rmamento, de onde até hoj e não voltaram, apesar de por duas vezes, nos dias 
ll~mediatos, ter estado á vista d'esta ilha a referida fragata, tendo-se ella feito .de 
vela na tardinha elo indicado dia, vog·ando boatos e rumores ele que na sua volta a 
este _porto seríamos por ella atacados . Esta circumstancia me tem levado a tomar 
medidas de cautela e a conservar de dia e noite a tropa em armas em o edifício 
do Collegio, }Janto que julguei mais vantajoso para a defeza, assim ela cansa da 
r~aleza, como dos cofres reaes, que se têem conservados intactos, apesar de va
·1j10S ataques que os rebeldes lhe pretenderam fazer na primeira noite com patru-

las n:rmadas, que, para se não approximarem d'elles, foi {ts nossas vedetas ne
cesllano desfechar sobre os rebeldes differentes vezes. 

, Cu~1pre-me não menos informar a v . ex.a de que de milícias e ordenanças 
c1 esta 1lha nenhum official, assim como empregados publicos, se me apresentou 
dentro das vinte e quatro horas do conflicto, e ainda depois mui poucos o fize
ram. Cumpre-me, finalmente levar ao conhecimento de v. ex.a ·de que . estou 
r~soluto a repellir, quanto m~ for possivel, qualquer insulto da parte da frag-ata, 
nao sendo en nunca o primeiro aggressor da boa fé qne entendo se dev~ guardar . 

Em data de hontcm- officiei ao dr. corregedor e juiz, por bem da lct1 em con-
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formidacle ela primeira parte relataria dos factos do presente oflicio, com remessa 
da rclação ·dos presos, a fim de que cada um de per si, ou ambos ele accorclo ácerc.a 
d'ell es, tomassem as medidas e dessem as providencias que julgassem convenien
tes e inchudas nas suas attribnições, só recebendo até á data d'este a resposta 
elo dr. corregedor, que por copia offereço a v. ex. a debaixo elo n. 0 2. O valor e 
fidelidade com que a tropa de linha se porton no conflicto me poz na necessidade 
ele render-lhe os elogios que v. ex. a se servirá ver na ordem do dia debaixo elo 
n. 0 3. Aqui tem, pois, v. ex.a, por detalhe, os factos acontecidos n'esta Hha e as 
medidas sobre elles tomadas, tendo muito a lisonj ear-me se ellas merecerem a 

a t . 
approvação · e v. ex. a · 

Resta-me aincla r eceio de qtle a fi.·agata tem ido á ilha Terceira para voltar 
a esta com reforço elos· r ebeldes, e por isso repito a v. ex. a as supplicas qt1e em 
um dos meus antecedentes offic.ios fiz a v. ex. a, r elativas â vinda para aqui ele 
uma ou mais e..mbareações de guerra das que compõem a e:)(:peclição para os Aço
res, o que é a desejar tenha prompta verilicação, ass1m como qualquer outra pro
videncia que v. ex. a julgar conveniente dar a t::1l respeito para SU}5tentação ela 
acclamação do mesmo · august.o se:t;lhor e conservação do socego e tranquilliclade 
publica d'esta ilha, e eis verificadas e em prompto as suspeitas qtte a v. ex.a com-
muniquei em o mesmo meu officio. . 

Deus guarde a v. ex . a Horta, 7 de novembro de 1828.- Ill.'uo e ex. mo sr. 
Manüel Vieira de Albuquerque .e Tovar, governador e capitão general das ilhas 
elos A çorcs. =Antonio lzido?'O .le 111oraes Ancora,. tenente coronel governador m-
terino da comarca. · 

Copias annexas 

... Relação dos indivicltlOS que fort:.m pl'Psos nn. tarde do dia 5 do corrente, por molivo da. revolução que teve logar 
no a.uteccdcute, a1guns dos quaes foram ainda apprebcndidos com as m·mas na mão 

J acint.o Manuel -T erra, ajudante ele milici as. 
José Jnnocencio ',felles Dut-ra, cadete ela com

pau h ia pag·a. 
André Avelino, . sargento . ela mesma compa: 

nhia. 
ManuP 1 Luiz, sargento da mesmn. companhia. 
Manuel José Correia.; cabo ela dita companhia. 
Manuel Furtado de Paiva, soldado da mesma 

companhia .. 
• Joaquim Garcia, soldado ela mesma campa· 

nhia. 
Manuel Joaquim Fontes, anspeçada ele mili· 

c ias. 
João de Carvalhal dn. Silveim, 

Thomaz Pereir.a Madruga. 
Manuel B ernardo. 
João Baptista. 
José Garcia. 
José P erPil·a. 
Luiz Francisco. 
Antonio Silveint. 
Antonio Franci sco. 
João lhancisco. 
Joaquim José . 
Jguacio Joaquim, 
João José ele Avellar. 
Francisco José Rodrigues. 
Fra.uci sco José. 

.. 

Horta., 7 de 110vembro de 182R. = Antoniov Izidm·o ele Mames Ancom) tenente 
corop.el goverJJ,ador i1-1terino da comarca. 

· QU.artel do goverp.o da comarca da Horta, 6 de novembro ele 1828.- Ordem 
do dia. - O ill.mo sr. governador interino faz os devidos elogios ao sr. major José 
Bette~1ÇO]li:t Vasçoncellos Correia e Avila, e para tawbem os transm ittir a.os srs. 
officiaes, o$.ciaes inferiores e soldados, e a todas as praçàs addidas á companhia 
de linha elo s~u interino comm~ndo , pela firmeza, valor e lealdade com que esta 
distincta tropa defendeu ho:p.tem os inauferiveis direitos do senhor D. ~lignel I, 
nosso legitimo rei e senhor, destruindo U!Tia facção de rebeldes que haviam con
seguido apoderar-se por surprez~ elo c~stello de Santa_ Cruz oom traição e alei
vosia. 

O mesmo ill. 010 sr. govemador afiança a esta tropa que na primeira opportu
níclade terá o grande prazer de fazer chegar submissamente á augusta presença 
de sua magestacle este <li stincto serviço e esta prova da sua inalteravel fideliclacle. ' 

o m .mo sr .. g·overnaclor interino recomme:p.cla a waior subordinação, base da 
boa ordem e da disciplina, com a qual não podemos' temer os inimigos de el-rei 
nosso senhor, que sno tambem os nossos. O mesmo ilJ.mo sr. governador faz iguaes 
elogios çws srs. alferes J osé Antonio de Oliveira, do batalhão de caçadores n. 0 5, e 
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ajudante de cirurgia Manuel Jo·aquim de Araujo, elo mesmo batalhão, que o não 
clesam~araram n 'aqnclle c:mflicto, e o coadjuvaram e lhe fizeram companhia. = 
S~:bastlão Ca~1·al de T eive; primeiro tenente ils ordens elo governo militar. 

N." 2 

. IJl.mo e cx.mo sr. -Hoje ao meio dia chegou a este porto uma embarcação do 
Fa,al, trazendo-me officios do commanclante militar interino d'aquella, nos qnacs 
me participa o quanto occorreu na villa da Horta, como v. ex.a conhecerá elas 
copias juntas. Agora, que são quatro horas da tarde, faço partir a mesma embar
cação para levar a v. ex .a este meu officio e aquelle que en j á tinha escripto a 
': · ex. a; ordenei que a bordo da mesma embarcação vá o sargento que veiu da 
1lha Graciosa. 

V. ex. a conhecerá que Francisco ela Costa Martins foi mandaclo d' esta ilha 
P~lo club elos r evolucionarias para se faz0r a revoluçrio na ilha elo Faial. Abre
V_tdacle elo tempo não me permitte poder expor a v . ex. a mais algumas particu.la
ncl~des . Estou certo que v. ex.", depois do quanto n'esta ilha se tem passado e elo 
:pengo em que tem estado, e está ainda, dará aquellas proviclencias que melhor 
Julgar, e j <í no meu officio de 4 do corrente disse que os tenentes Rego e Garção 
poderiam informar a v. ex." de muitas particularidades. 

V. ex .a, á vista dos officios elo commandante militar interino do Faial, orde
nará quanto melhor julgar. sendo um elos principaes o~jectos salvar os cofres 
cl'aquella ou pol-os em estado de clefeza. V. ex. a estará informado da pouc~ tropa 
gu~ ha n'esta ilha e ela pouca confiança que merece. Ao juiz de fúra da ilha do 
Fa1al officiei immediatamente para que embarcasse hoje mesmo para aquella ilha; 
respondeu-me que estava doente. _ 

Não posso ser mais extenso por não demorar a saída da embarcaç;to . 
Não remetto as copias dos papeis que o commandante militar interino elo F:'aial 

llle remetteu, por falta de tempo, á excepção da copia junta. 
Deus guarde a v . ex." Ponta Delgada, 1 O de novembro de 1828. - Ill. 1110 e 

e:x.mo sr. Henrique ela Fonseca de Sousa Prego. = Jlilanuel Vieint de Albt~qt~e?·qt~e 
e Tova1·. 

N.• 5 

IJI.mo e ex . mo sr . - O portador elos officios inclusos, que tenho a l10ora de re
metter a v. ex.", é o segnndo sal'gento do batalhão ele artilhcria ela cidade de 
Angra., André Correia de Mello, o qual se achava destacado na ilha Graciosa, e 
9.ue, em consequencia das ordens que dirigi ao commanclante militar d'aquella 
llha, foi á ilha Terceira introduzir copias ela proclamação de sua magestacle aos 
a?~Tenses, e partiu para esta ilha com officios d'aquelle commanclante militar, par~ 
tlclpando-mc as noticias que pôde alcançar do estado ela ilha Terceira, as quaes 
não as levo ao conhecimento de v . ex ." porque julgo estará jà c1'ellas melhor in
forma<lo. O dito segtLndo sargento requereu-me que eu lhe concedesse o posto de 
primeiro sargento do dito batalhão, e lhe deferi que requeresse immecliatamente 
ao meu ex.mo successor, visto que v. ex ." se acha presentemente na ilha Terceira. 

Deus guarde a v. ex." Ponta Delgada, 8 de novembro ele 1828. - - Ill. 1110 e 
ex.rno sr. Hemique ela Fonseca ele Sousa Prego. = JI!Ianuel WeiTct ele Aluuqtwrque 
e Tovw·. 

N.• 4 

Accuso a recepção elos officios de v. m.cll ele 7 e 8 elo corrente, e com o maior 
desg:osto e amargura vejo quanto v . m.cê me communica dos acontecimentos oc
cornclos n'essa ilha no dia 4 elo corrente e seg·ttintes. 
· Muito louvo a v. m.cê o seu zêlo, intelligencia e actividacle com que v. m.cê 
se houve n'estes acontecimentos, serviços esles que serão muito agraclaveis a sua 
magestade, e á augusta presença do mesmo augusto senhor vou levar o relatorio 
que v. m.ca me remetteu . · 

Já nos officios que tinha escripto a v. m.co, e que estavam para ir no hiato 
Santo Ch1·i.sto; disse a . m.cê que o meu ex.mo successor, commanclante da es· 
quaclra, tinha seguido viagem no dia 4 do corrente para a -ilha Terceira. Agora 
que chegou a embarcação que v. m.cê aqui mandou, a qual chegou a este porto 
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hoje ao meio dia, logo lhe ordenei que hoj e mesmo seguisse viagem para essa 
ilha, indo pela 'l'e1·ceira para entregar ao meu ex .mo successor os meus officios 
que já lhe tinha feito1 entre os quaes remettia por copia os officios que v. m.ca me 
escreveu, n. os 11 e 12, de 31 ele outubro ultimo e do 1. 0 do corrente. 

Não posso imagina}· o motivo por que não tem chegado áquella ilha a esqua
clra1 pois o mestre ela embarcação, que v. m.cê aqui mandou, me diz que, passando 
pela dita ilha1 a não vÍL1. Ao dito mestre lhe orcleno que vá em procura ela es
quadra nos mares da Terceira, aonde sem duvida cleverá estar1 pois até julgava 
que sabbaclo teria desembarcado a tropa na villa da Praia. Eu exponho ao meu 
ex.mo successor quanto v. m .ca me diz, para dar todas aquellas providencias que 
melhor julgar. 

Remetto a v . m .cê as copias juntas1 para sua intelligencia1 e ao corregedor 
d'essa comarca digo quanto julgo conveniente. No mesmo instante que recebi o 
officio ele v. m.cê escrevi ao jtúz ele fóra d'essa ilha para que embarcasse hoje ás 

· tres horas; acabo de receber a sua resposta, dizendo me que está doente. 
Muito e muito r ecommendo a v . m.cê toda a actividacle e pruclencia no governo 

d'essa comarca, o que muito confio elo ' seu zêlo e intelligencia a bem elo real ser
viço. Logo que v. m.cê saiba que a esqnadra está na 'l'erceira julgo conveniente 
que v. m. cê mande os presos para bordo da esquadra, pa1:a sua segurança e mesmo 
para que o ministro da alçada tome conhecimento d'e~te facto1 visto ter toda are
lação com os r evolucionarias ela Terceira. 

A brevidade com que escrevo este officio, para fazer saír c1uanto antes a em
barcação, nada mais posso acliantar, esperando que v. m.cê me communique na 
primeira occasião quanto for occorrendo . 

As copias que remetto a v. m.cê inclusas são para sua intelligencia e para se 
publicarem n'essa ilha, remettendo-as ao corregedor d'essa comarca para o mesmo 
fim . 

D eus guarde a v. m.cê Ponta Delgada, 10 de novembro de 1828. =J.lilanztel 
Vieim ele Albuque1·que e Tuva1·. =Para o commandante militar da comarca da 
Horta. 

N.• 5 

In.mo e ex. mo sr. -Tenho a honra de levar ao conhecimento ele v. ex." que no 
10 do corrente tornou a vir fundear n'este porto a fi·agata brazileira Izabel, o que 
causon ba tante sobresalto e susto nos moradores d'esta villa. Eu já antecedente
mente tinha convencionado com os vice-consules britannico e dos Estados Unidos, 
que log·o que tornas::;e a apparecer a dita fragata, elles irem ou mandarem a bordo 
d'ella para fazer saber ao respectivo commandante que a presença cl'aquella em
barcação n'este porte era bem nociva ao socego publico d'esta ilha, pois que os 
mal intencionados e os espíritos exaltados e revolucionarios1 suppondo ter n'aquella 
força um apoio para a sua rebeldia, clesassocegavam os povos e causavam desgra
ças como as que aconteceram no clia 4, sendo ao mesmo tempo ·certo que não ha
vendo guerra entre as duas nações, portngueza e braziloira, convinlia que guar
classemos uma perfeita neutralidade . 

Prestaram-se mui graciosamente os ditos vice·consules para o dito fim; e, com 
cffeito, foram em suas pessoas a bordo ela referida fragata, asseverando-me na sna 
volta que o commandarrte guardaria a mais perfeita neutralidade, uma vez que 
não fossem incommodaclos os subditos elo imperador do Brazil, e _o vice-consul con
tinuasse a exe.rccr as suas funcções, exigindo de mim, para este fim, um docu
mento ele qualquer fónrla. Como esta exigencia não era indecorosa ao meu logar, 
enviei lhe o officio que por copia envio a v. ex! debaixo elo n.0 1, do qual foi 
portador o mesmo vice-consul do Brazil, .José Teixeira Maciel; e no fim ela tarde 
veiu a terra um official de marinha, que me entregou outro em resposta áquelle, 
que igualmente remetto a v. ex." debaixo elo n. 0 2. 

· O commanclanteJ conforme a sua promessa, fez-se ele véla hontem de tarde 
com clirec.ção1 segundo clizem1 á ilha Terceira1 para ali deixar os fugitivos que 
tem a seu bordo, levando, alem d'aquelles de que já dei parte a v. ex. a, os tenen
tes ele milícias Joaquim Pereira ele Lacerda c José Lourenço Dias1 promcttenclo 
volta1· aqui em pouco tempo. 
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~ :onfiança e boa fé que parece · qu erer indicar o commandante da fragata 
braz~ lem1. Izabel não me. dispensa de repetir a v. ex." a minha supplica, a bem do 
serv_IÇO de el-rei nosso senlwr, de vir a este porto uma embarcação ele guerra elas 
q_ue compõem a expedição, a fim ele conter com a sua presença os exaltados, que 
amda não esmoreceram com o mau successo ela tresloucada rebeldia elo dia 4 elo 
corrente. 

Deus guarde a v. ex." muitos annos . Quartel do governo da comarca da Horta, 
~2 de novembro ele 1828. -111."' 0 e ex.1110 sr. governador e capitão general das 
Ilhas. dos Açores . = Antonio Izido1·o de 1lilomes Anco1·a, tenente coronel governa
dor mterino da comarca. 

Oopins annexas 

IJI.mo e ex. mo sr. - Como pelos srs. vice-consules das nações brítannica e Es
tados Unidos da America me foi certificado ela ·parte de v. ex. a, de que se não 
entl:emettia nos negocios políticos d'este paiz, e só exigia uma garantia para com 
0 VI~e-consul ele sua magestacle imperial n'esta ilha, José 'l'eixeira Maciel, não 
ser msultado OLl ele modo algum incommodaclo, aproveito g·ostoso esta occasião 
pa~·a assim o assegurar a v. ex . a, passando, como effectivamente passo, a dar to
das as providencias que estiverem ao meu alcance, como interinamente encarre-· 
g_ado do gm-erno d'esta comarca, para que fui officialmente chamado pelas aucto
ndades então constituídas, e depois mandado continnar pelo ex. 1110 sr. governador 
e capitão general d'esta capitania dos Açores, não devendo a v. ex: . a omittir que, 
mesmo ignorando-se qual houvesse sido o destino do referido vice-consul, elle dei
xou de ser perseguido, e sua habitação continuou a ser respeitada como a de um 
empregado de uma nação amiga e alliada, como actualmente são consideradas as 
duas nações portugneza e brazileira, cnjas relações se têem mutuamente conser
vado . Outro sim assev.ero a v. ex. a que, $e acaso o dito vice-consul tem deixado 
de exercer o seu emprego1 eu para isso nada concorri, assim como qnalque1: ou
tra auctoriclacle. Corno, porém, as leis da reei procidacle e a franqueza com que 
~e presto a fornecer a v . ex." um titulo da minha boa fé, exigem ele v. ex.a um 
Jgual de suas pacificas intenções, quero dever a v. ex.a o com elle honrai·-me, para 
que eu possa, sem sombra de equivoco, assegurar d'elles aos habitantes d'esta ilha. 

Deus guarde a v. ex.• Quartel do governo ela comarca ela Horta, 10 de no
vembro ele 1828. - Ill. 1110 e ex . 1110 sr. visconde de Beaurepaire, com mandante da 
fragata brazileira Izauel Jvim·ia .=Antonio Izido1·o ele JJI[o?·aes Ancom, tenente co
ronel governador interino d'esta comarca . 

. rn.mo sr . - Recebi o officio qLle v. s." me dirigiu em data de hoje, e muito 
est1mei saber que v. s.f' se determinava a dar ordens energicas para que o consul 
do imperio do Brazil não fosse molestado; fiado que ellas serão executadas mesmo 
na ausencia da frag·ata, e na palavra de v. s. a, me farei árnanhã á véla d'este porto 
_para tirar toda a suspeita .que possa haver relativamente a esta fragata, e certifico 
~ v. s. • que guardarei a neutralidade em quanto forem r espeitados os subditos do 
Im perio do Brazil. 

Deus guarde a v. s." Bordo ela fragata Izabel1 surta na ilha elo Faia!, em 10 
ele novembro de 1828.- li!. mo sr. Antonio Izidoro ele lVIoraes Ancora, tenente 
coronel:= Theodm·o de Beau1·~pai?·e1 capitão ele mar e guerra commandante. 

N. 0 6 

Ill. mo e ex . 1110 sr. - Em a tarde de 5 do corrente passou em frente do porto 
cl~ ~RITa d'esta ilha uma fragata na distancia ele pouco mais ele 1 legua, a qual 

· nao Içou bandeira; vinha do noroeste, fa~endo proa elo sueste, até montar a ponta 
elo ~orcleste da ilha, e depois orçou, ficando com proa ao sul, em cuja direcção 
contmuou até ao anoitecer. 

Diz-me o piloto da. escuna Senhom do Rosm·io, portador d'este (o qual já viu 
a fragata brazileira que conduziu Cabreira para Angia) que esta não é a mesma, 
por ser mais pequena. A a.pproximação em que esta embarcação :ficou da terra, e 
qu~ pela sua navegação parecia não querer separar- se elas ilhas, me deixou toda a 
noite em vigilancia; porém, todavia, ao amanhecer, não appareceu. 
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Tenho tomado todas as medidas de prevenção que estão ao meu alcance para 
que n 'esta ilha se continue a perfeita obediencia a sua magestacle. Emquanto ao 
povo da ilha Graciosa, conserva-se em tranquillidade. 

Ratifico a v . ex .4 a requisição que lhe fiz pelo capitão J acinto Manuel. Pre
cisa-se artilheria de maior calibre, armamento (pois aqui apenas haverão cem ar
mas em estado de fazer fog·o), espoletas, vélas de composição, mais polvora, pois 
não t enho senão quatro barris ele 2 arrobas, e mais tTopa de primeira linha. 

Ao mestre da esclma SenhoTa. do Rosa1·io ordenei passasse o mais proximo pos
sível pela ilha T erceira, principalmente pelo porto ele Angra., para que de tudo 
que v ir dê parte a v . ex.a 

D eus guarcle a v . ex. a Graciosa, 13 de novembro de 1828. - Dl.mo e ex. mo 
sr. Manuel Vieira ele Albuquerque e Tovar, governador e capitão general elas 
ilhas dos Açores . -;- JYlanttel F1·ei1·e ele F1·eitas) commandante militar da ilha . 

Officio 

Ill. mo e ex.mo sr. - O portador el'este officio, A. ele :Moraes Sarmento, con
selheiro d'essa legação, me dispensa de escrever hoj e extensamente a v. ex. a 

sobre o estado dos nossos desgraçados negocias, visto que elle verbalmente in
formará v . ex.a do que tem acontecielo depois ela sua partida. Segundo as ulti
mas cartas de Portugal, que são ele Lisboa de 9 do corrente e do Porto do dia 
4, parece que nrio cessaram n'aquelle r eino symptomas ele efl"ervescencia causada 
pelo systema ele tyrannia e persegLução que pesa sobre os portuguezes, e que se 
manifestou logo que lá se soube a chegada da senhora D. Maria II a Inglaterra, 
e o acolhimento que encontrou n'este reino. Todos asseveram que existem nas 
províncias do lVIinho, Traz os Montes e Alemtej o guerrilhas constitucionaes, cuj a 
força não se sabe ao certo, e se augmenta Otl diminue conforme as opiniões elos 
que escrevem ; mas que todavia bastam para incommoclar o governo intruso, e 
motivar ordens e decretos rigorosos contra todos os que espalham ou conservam 
papeis impressos em que se ataca o elito governo ou se referem successos que lhe 
são desfavoraveis . Supponclo que v . ex." ahi terá meio ele ver as gazetas de Lis
boa, não lhe remetto a unica seri.e que existe n'esta embaixada por ser preci so 
muitas vezes fazer allusão a ellas . Só apontarei as dos primeiros dias ele novem
bro, em que se contém o monstruoso decreto ela formação elos vohmtarios realis
tas (vae incluso elo- Cor?·eio do Po?·toJ ass im como a Ga.'ileta em que se contém a 
insolentissima analy se feita pelo reclactor cl'aquelle papel official , ou pelo padre 
José Agostinho, ela proclamação ele sua magestade o senhor D . Peeh·o, a quem é 
necessario que v . ex . a mostre esta prova convincente elo furor insano da facção que 
domina aquelle desgraçado reino . Tambem remetto outro numero (o de 6 de no
vembro), no qual se menciona o acto praticado n'esta embaixada no dia 12 do 
mez passado; e seja-me licito indicar com algum sentimento de orgulho clescul
pavel a menção especial que os inimigos ela legitimidade e ela carta não cessam 
de faz er elo meu nome, acompanhanclo-o de vituperios e calumnias, que eu ~on
sidero como o mais honroso testemunho da minha lealdade. 

Tornando ao assumpto das guerrilhas, diz-se que as do norte são capitanea
das pelo coronel Serpa Pinto. F alla-se do padre Goes e Domingos de M.ello Brey
ner como chefes elas elo Alemtejo . Corre tambem que nas guarnições ele E lvas, 
Campo Maior e Abrantes se têem manifestado dissensões e tendencia para aban
donar o partielo da usurpação. 

A respeito ele vi.olencias e injustiças continuam as cousas no es tado em que 
v. ex.• as deixou, e multiplicam-se as prisões, sem que haja 'exemplo de se sol
tarem presos por crimes políticos, á excepção ele alguns inglezes que se põem em 
liberdade em virtuele ele ameaças el'este gabinete, o que serve mesmo para "Cle
monstrar ainda mais a illegali.daele do que as pratíca para com os natm·aes do 
paiz . Entretanto não sei se o excesso elo rç.al já chegou áo ponto ele estimular a 
extenuada nação portugueza a um novo esforço para liVTar-se do peso que a op
prime, e receio que lhe falleçam para isso as foTças precisas, e que seja iudispen
savel, para que ella se possa levantar, estender-se-lhe ele fóra a mão auxiliaclora. 
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Esta já sabemos que não ha de ser a ele Inglaterra, porque o não quer o duque 
de Wellington, nem a ela França, cuja política lhe não pcrmitte divergir agora 
ela marcha que a r:osso respeito seguir a Grau-Bretanha, nem a de Hcspanha, que 
antes procurará impellir-nos para o fundo elo abysmo em logar de nos salvar 
cl'elle. - _ 

Resta sómente a esperança bem fundada ele que o aug·usto pae da nossa rai 
~ha, adoptando uma linha de política clara, firme e baseada nos seus verdadeiros 
Interesses, offereça aos portuguezes fiei s um apoio efficaz, na certeza ele que não 
transigirá com a usurpação, e um exemplo que obrigará os gabinetes estrangei
ros, ainda quando não queiram seguil-o, ao menos a respeitar os portuguezes 
dedicados á senhora D. l\1aria II, em Jogar ele os calumniar, como hoje fazem, 
sob pretexto de que elles obram contra as intenções e os desejos ele sua mages 
tacle o imperador do Brazil, cujo nome invocam, sem estar para isso auctori
sados . 

Continúo de accordo com os honrados ministros de sua magestade imperial a 
fazer quanto de mim depende para bem ela nossa justa causa, o que por agora se 
reduz a auxiliar os emigraclos, cujo numero cresce todas as semanas, a defender 
nas negociações a senhora D . Maria li elas ciladas que intentam armar-lhe para 
que prosiga a sua viagem para Vienna, e a fomentar por meios iuclirectos as fa
VOl:aveis disposições que possam existir dentro e fóra de Portugal. Entre esses 
rne10s não nos clescuiclâmos elo ela imprensa, como v . ex . a verá elo folheto incluso , 
cuja leitura poderá porventura ser ntil n'esse paiz. 

Da ilha T erceira não temos noticias posteriores a 10 de outubro; sabe-se po
rém que a expedição que a vae atacar, saíra ela Madeira a 17 do mesmo mez. · 
Infelizmente a falta absoluta de uma força marítima obstou a que manclassemos 
s?ccorro algum para a dita ilha, sendo impraticavel arriscar em similha.nte tenta
tiva os portuguezes qne cl'aqui saíssem _a uma perda qnasi inevitavel. Lá está po 
rém uma fragata brazileira, e acaba ele saü· outra de Falmouth com o mêf:lmO 
destino, cuja presença talvez possa, se não contribuir para a prolongação da de
feza, ao menos em ultimo caso, para proteger a retirada, e servir de refugio á 
gu amição . 

Terminarei assegurando a v . ex. a que a rainha minha senhora continúa a go
_sar a mais perfeita saucle, e que ha toda a apparencia de que sua magestade bri
t~nni.ca, cuja saucle parece agora ter melhorado, receberá sua magestade fidelis 
smm dentro de muito poucos dias com todas as honras devidas a uma testa 
coroada, o que sem duvida alentará as esperanças elos portuguezes, e lhes fará 
e':ll certo modo minorar os dissabores causados pela falta de apoio ele alguns ga
bLnetes, que n~o negam a legitimidade da no:;;sa causa. 

Não devo deixar ele mencionar a chegada a es te paiz de Carlos l\fathias Pe
reira., procedente de Portugal: e é escusado acrescentar observação alguma ~ícerca 
cl'este individuo, cujas intenções ignoro, constando-me sómente que visitára logo 
o visconde de Asseca, e que em seguida, depois de me haver procurado, tivera a 
leviandade de se· apresentar em casa da rainha minha senhor·a, a cuja presença 
não foi admittido, com'o era ele esperar, posto que procurasse captar um bom aco
lhimento mediante a offerta de umas caixas de ameixas doces que trazia comsigo . 
Não sei se tenciona passar a essa côrte, e em todo o caso confio que sua mages
tacle o imperador o receberá como o merecer a sua conducta, e sobretudo não 
-prestará ouvidos ao que eUe disser . 

. Beij_e v. ex. a em meu nome a augusta mão ele sua magestade o imperador, 
ass1m como no dos outros empregados cl'esta embaixada. 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 19 de novembro de 1828. - Ill." 0 e ex .010 

SI', con~le ele Sabugal. = J.Wcwquez de Pabnella. 

Carta 

Londres, 19 ele novembro de 1828. - Senhor:- Ainda que os dignos pleni
potenci.ari-os ele vossa magestacle lhe dão parte circmnstanciaclamente de tudo 
quanto diz respeito aos interesses ele sua augusta fi.lha, seja-me licito, na quali-
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dacle de.portng-•1ez e Lle subdito fiel ele sna m::tg-estade ficlelissima1 cliúg;ir tat~1b ero 
es tas poucas linhas para nlto perder a posse honrosa qu e aclqL1iri. · . 

Em primei.ro logar tenho ·a satisfação de affirmar a vossa magestacle impenal 
que a rainha minha senhora não tem experimentado o menor inconveniente coro 
a mudança ele clima, e que pela sua viveza, excellente índole e amabilidade, con
tinúa a encantar todos os que têem a fortuna de a ver._ Sna magestade britannica 
ainda não receb eu a visita ela sua augusta hospeda. E certo que este soberano 
tem estado doente, a ponto ele haver quem espalhe noticias assustadoras ácerc::t. 
ela sua saude ; mas é certo tambem que1 se houvesse muito empenho em obsequiar 
sua magestacle :ficlelissima1 ter-se-ía aproveitado alg·Llm intervallo melhor para _a 
r eceber .. Como quer que seja, o ponto essencial para os interesses ela rainha rm
nha senhora era recebel-a como tal em Inglaterra. Esse ponto est~~ ganho, e sua 
magestacle está publicamente reconh ecida, importando menos que se demore nJ
g nns clias a sua recepção official por el-r:ei ela Grau-Bretanha. 

Conhecendo eu quanto é inclispensavel que esta senhora se conserve por 
agora sem innovação no estado ele sua casa, e pmamente rodeada elas pessoas 
que a acompanham para a Europa, não posso todavia eximir-me ele dizer respei
tosamente a vossa m~gestacle que é conveniente a sua filha permanécer (como es
perttmos em Deus) na Europa, ir lançando vistas para lhe formar uma côrte por
tugueza, e sobretudo escolher uma aia ou clama que seja cligna ele eclucar a · 
salvadora ela nação portugueza. Esta clama, permitta-me vossa magestade o cli
zel-o, se for D. L eonor ela Camara, irmã elo conde ela Ribeira, preencherá todas 
as condições que podem exigir·se para tão alto cargo . Mas alem cl'essa nomeação 
é necessario satisfazer os justos desejos e o direito que t êem os portug·uezes1 cha
mando ao pé ela rainha alguns outros inclivicl1.10S ele ficleliclacle reconhecida e ele 
caracter r espeitavel. 

D eixo ao IíJ.arquez ele Barbacena a grata incumbencia ele cbr conta a vossa 
magestacle ela partida do conde ele Lebzeltern para Vienna, o qual felizmente. não 
levou o thesouro que ambicionava, e das negociações que tem continuado com os 
g-abinetes ele Vienna e Londres. D'estas lllegociações por emquanto não poclémos 
tirar outro fi·ucto senão o ele ganhar tempo até que cheguem as resoluções ele 
vossa mages tade imperial, que aguarclâmos na mais intensa ancieclacle . 

Hoje parte para essa côrte Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento, membro 
que foi da junta do Porto, e um elos mais honrados e benemeritos servidores ele 
sua magestacle ficleli ssima. É elo pequeno numero ele magistrados· que mer ecem 
favoravel excepção . Digne-se vossa magestacle benignamente onvil-o e atteuclel-o, 
como pec1e e merece o seu caracter e a justa causa pela qnal vae apresentar as 
nossas ferventes supplicas. 

Tudo depende agora sómente ele vossa magestacle, e pócle sem exageraç~o 
affirmar-se que ela attitucle que vossa mag·estacle assumir resultará o triumpho ou 
a ruína da causa ele sua augusta filha . 

De entre as grandes · potenc.ias ela Europa não faltará alg-uma que aproveite as 
declarações ele vossa magestade para contrariar a política actual elo príncipe de 
Metternich e elos que adaptam o seu systema; e podem de um instante para o 
outro surgir circumstancias que se aproveitarão, c01utanto que vossa magestacle 
não preste ouvidos a nenhum conselho tendente a abandonar ou enfraqu~cer os 
direitos ela senhora D. Maria II. 

É cl9 meu dever participar a vossa mag-estacle que um. emissario elo archiclu
que Carlos ele Austriar, por nome barão ele E st, se me apresentou ha dias, sem 
credencial alguma, mas exhibinclo indicias bastantemente provaveis ele que a sua 
missão é genuína. O seu projecto era propor parra s11a roagestade fideli ssima a mão 
elo filho primogenito elo mencionado archiduque, dizendo que o fazia com pleno 
conhecimento e approvaçâ:o elo príncipe imperial el e Austria; e j á se sabe indi
cando o desejo ele conhecer as intenções ele vossa magestade a similhante res· 
peito, antes ele arriscar uma proposição formal. Consultei, como era natmal, o 
marquez ele Barbacena e visconde ele Itabayaua. De accorclo com elles respondi 
que, posto estivessem os certos que vossa magestacle imperial j amais consentiria na 
verificaçã? do casamento ajustado com o senhor infante D. lVIiguel1 era todavia 
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indispeusavel esperar que yossa magestacle assim o clechwasse, e que então o mar
~(nez ele Barbacena, plenipotencim·io de vossa magestade, responderia sem duvida 
as proposições que formalmente lhe fossem endereçach~s em nome do archiclu
que Carlqs, com aquelle apreço e consideração que uma tão vant<;josa alliança 
merece . E de notar que o príncipe em quéstão é um dos inais ricos ela Europa, 
em eonsequencia da herança que teve de seu tio, o du.que Alberto ele Saxoriia. 

Ahi tem vossa magestacle portanto uma perspectiva que póde offerecer meios 
d~ apoiar os direitos da senhora D. Maria II. Não creio, porém, que seja conve
ntente por agora ajustar esse importante negocio, e julgo melhor conservar a mão 
de sua magestacle como um objecto ele ambição para ser cobiçado por varias pre
tendentes, do que fixar-se desde já em favor de qualquer d'elles a escolha. 
, P~r outras vias sabe vossa magestade certamente ela commissão co;m que saíu 

c1 a.qu1 Luiz ele Vasconcellos (irmão do marquez ele Castello Melhor). E uma ten
tattva que póde talvez não produzir effeito algum, mas na qual tambem nada se 
perde, e se porventura fosse por diante, teria as consequencias mais promptas e 
estrondosas . Merecerá sem duvida a benevo1a attenção de vossa mag·cstade o risco 
e sacri:ficio a que se expõe o sobredito emissario . 

N Ainda não recebi resposta de lorcl Aberdeen ·áccrca da minha credencial, e 
nao tenho querido provocar explicações, que podem ser clesagradaveis em pr~
sença da prevenção que tenho attrahido contra mim por haver caminhado com 
firmeza e sein clesviamento na vereda da lealdade. 

. Parece-me, por~m; que sen'L conveniente nlio clifferir por mais tempo o esclare
CJrnento d'este negocio, e para esse fim procurarei a lord Aberdeen com ~lgnm 
.pretexto plausível. . 

Deus conserve a preciosa saucle de vossa magestadA, para que possa estender 
a sua mão libertadora em soccorro ela extenuada nação portugueza, immortali
sanclo assim o seu nome augusto nas paginas ela-historia. 

-Beijo respeitosamente a mão ele vossa magestade imperial.= lvfa?·q·uez de ·Pal
mella l. 

Carta 

Loncll·es, le 20 novembre 1828. -Mr. le marquis: - Comme il ne cõnvient 
pas au gouvernement ele sa majesté britannique qu'un nombre considérable ele 
personnes, ' qui ont été officiers et soldats au service ele Portugal, r estent à Ply
mouth, lorcl Abercleen a demandé hier à S. E . mr. 1e vicomte de Itabayana qu'il 
eu soit faite une clistribution à la distance de Plymouth, aya.nt eu raison ele croire 
que ces personnes étaient payés par S. E. le ministre plénipotentiaire ele l'em
pereur D. Pedro, à la conr de sa majesté. S . E. a répondu à lord Abereleen, 
que ces hommes n'étaient pas payés par lui; mais que S . E. faisait eles avances 
à mr. le mm·quis de Palmella, qui leur clonnait leur solde en forme de sec~ours . 

J e m·ois clone, mr. ]e marquis, devoir vous faire la demande ele faire quitter 
Plymouth par tons les portugais qu.i ont été officiers ou solclats ele l'armée por
tngaise, ou qui ont servi avec' l'armée, comme, par exemple, étudiants de Coim-
bra ou vo1ontaires cl'Oporto. . 

J e dois vous annoncer le clésir que les officiers soient séparés eles soldat_s, et 
qu'ils soient à Exeter ou partout, ou ils vonclront résidir comme individus, et que 
!a troupe soit placée dans une eles vi~les ou villages nommés claus le papier ci
lUclns, le nombre dans chaque village pas exc.éclant ce qui y est ind.iqué. 
. J'ai l'honneur d'être, mr. le marquis, votre tres obéissant serviteur. = JVel

lmgton. = Mr. le marquis de Palmella . 

. ' Na mesma data escreveu a Bernardo de Sá Nogueira e :E'rancisco Gomes da Silva, com
mu~ncando ao primei.ro que, visto não ter podido infelizmente vedfi.car-se a commissào com que 
0 dito ollicial saíu de Londres para a ilha d<t Madeira, sendo por isso obrigado a continuar via
ge:n pnra o Rio de J aneiro, era de justiça o abono do respectivo soldo, o qual saccaria da em
.batxada pelos fundos pertencentes ao goven10 de sn'1 magestnde fidelíssima emquanto não re
g~·essasse á Em·opa, e cump.ria-lh.e seguir as instrucções que desse o re1Jrescntante da soberana 
1~ aquella côrte. No officio dirigido ao segundo participava que Alexanch·e Thomaz ele Moraes 
l:;arm~nto ía exercer no Brazil o logar de conselheiro de legação, e este individuo, em cousc
quencla ele suas cxcellentes qualidades, merecia benigno a-colhimento. 
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Mappa que acompanham a carta precedente 

VWes ou v il.lages 

Truro . . . ... .. .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Boclmin ..... .. .. . .... .. ... . .. . . . .. . . . . . . .. ~ .. . 
Launceston ... . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . ..... . . .... . 
Oakhampton . . . . . .... . . . ... . .. .... . . .. ... . . . . . 
ExeteT . .. .. .. . . . . .. . .. . .... . . . . .... . . . .. · . . · · · 
Brent .. . . ........... . .... .. _ .. . .. . ..... · · · · · · · · 
Asbburton . .. . .. ...... ...... . . .. ... ... . . .. .... . 
Chuclleigh . ... .. .. .. ; . . . . .. . ·· .. . .. . ... . . . ... .. . 
Tiverton . ..... . ..... .. .... ....... . ... . . . .. . . . · 
Honiton . .. .. . .. . . . . . ..... . .. . . . .. ... ..... ... . . 
Taunton ........ .. . .. ... . .. .. .......... . . .. · .. . 
Bridgewater . . ... .. ... . . .. . .. ... . .. . . . . .. ... .. . 

O:ffi.cio · 

(N. 0 3 2 reservado) 

l;'e ux 

410 
523 . 
245 
308 

3:256 
116 
396 
384 

1:313 
681 

1:500 
1:059 

Popn latioa Soldats 

2:712 300 
3:278 400 
~: 103 200 
1:~107 100 

23:479 Officiers 
764 50 

3:4C3 250 
2:059 250 
8:651 300 
3:~~16 400 
8:534 500 
6:'155 500 

Ill. mo e ex. mo st·.-Tive com effeito, nó dia· immecliato áquclle em que escrevi . 
o meu ultimo r eservado, audiencia do ministro elos negocias estrangeiros ; passo 
a informa.r v. ex .a elo que n' ella se passou. . 

Principiou mr. ele la F ei-ronays por cliur muito mal elo procedimento ele 
el-rei nosso senhor, relativo a t er fa ltado a todos os juramentos e ter enga
nado o gove.rno austr.iaco e francez: disse que a influencia ele sua magestade a 
imperatriz rainha fazia com que o governo não obrasse livremente ; asseverou que 
em Portugal reinava a mais perfeita anarchia e barbaridade; que indivíduos por 
meras suspeitas, como o conde de Subserra, por exemplo, gemiam em pri.sões sem 
se lhes fazer processo; qne isto em nação alguma era admittido hoje. Que todos 
os governos tinham retiraclo os se us mi!listt·os por_não quererem tratar com sirui
lhante governo.; que o governo francez se n1to importava que os portug·nezes se 
governassem abso luta OLl constitucionalmente , mas que, o que importava á Europa 
e.ra não deixar atacar as Jegitimiclades reconhecidas . Todas as nações tinham r e
conhet:ic1o el-rei D. Pedro, o senhor D. Miguel mesmo o tinha feito, promettendo até 
casar c~m sua sobrinha, já então olhada como rainha pela abdicação do impera
dor; que, portanto, o que -se tinha feito depois era uma falta de fé e uma usur
pação manifesta; qL:te a França de certo não aconselhava nada ao nosso governo, 
mas qLle ainda quanclo se lembrasse ele aconselhar mocleraçJ'.o, sabia de em·to que 
tal se não podia exigir de um governo comn o nosso . Sustentou qu e tinha largas 
informações de Lisboa, para crer que as persegLlições continuavam, e para ficar 
na persuasão que nada de bom se poclia esperar do g·vverno portuguez que ellc 
não reconhecia . 

Einalison dizendo, que tanto el-rei tinha r econhecidJ seu i!'m?l.o , que até os 
ministros qu~e manclou para aqui e para Londres eram com creclenciaes em nom e 
ele el-rei D. Pecho, que todos os actos elo governo portugtlez tinham sido elo 
mesmo lJ.lOclo até á declaração elos tl'es estados, e que o surprehenclia ter vis to 
obrar assim a quem depois declarou não reconhecer como r ei aquelle debaixo de 
cujo nome governou . 

Que clle la Ferronays tinha combatido pela legitimidade durante vinte annos 
contra Bonapar te, que occupava ele fac.to o throno ele F rança; e que, portanto, bem 
fa1·iam os r efugiados portnguezes em continuar a faz er esfvrços contra o actual 
governo de Portugal, que elles julgavam governo de facto. 

V. ex ." p ócle calcular, pelo que acabo ele lhe expor, quanto é contra nós o aétual 
minis terio francez; e mesmo note v. ex. a a clifferença elo modo de olhar o nosso 
neo·ocio por este ministro, ou pelo seu antecessor, no qual sempre notei desejos 
ele 

0
boa ordem e nenhuma acrimonia nos seus discm·sos . 
As minhas respostas a este discurso, que me enfastiou sobremaneira, foram as 

seguintes, expressadas d'este modo. · 



. Rua magesta.cle o senhor ret D. Miguel, de direito e ele facto rei rle Portugal, 
am~a quando tivesse jurado ele melhor fé tudo quanto jLu·ou em Allemanha, niio 
pocl1a nem devia mantel-o logo que chegou a Portugal, e se lhe demonstrou os direi
tos que tinha a governar os portuguezes; sua magestade, porém, mostrou tão pouca 
ambiçã.o ele reinar, sem saber se o throno lhe pertencia, que impediu quanto pôde 
~u~si toda a nayão de o acclamar popularmente; lJÓcle-se dizer que el-rei se 
~ndtspoz até com o sen proprio partido quando empenhou todas as suas forças para 
lrnpedir uma aeclamação popular, · 

Sua mage,.tade submetteu, pm·tanto, a questã.o da successão ao th ron o aos tres 
estados do reino, tribuni1l competente depois de sete seculos, para decidir ele taes 
rnaterias em Portugal. E claro qtle sa estq.s côrtes decidissem que era ao impe
r~dor D . Pedro a quem perten~ia o throno, seguramente el-rei lh'o não usurpa
ria, pois se o qnizésse fazer i1ão submettia este negocio á decisão das côrtes, po-
d~ndo por si só acclamar se, como os portuguezes exigiam. _ 

Quanto á infhi.er).cia de sua magestade a imperatriz rainha em materia de 
governo, posso .sustentar S(lr falso o que se q,llega. E l-rei r espeita sua mãe, mas 
quanto a neg·ocios não admitte influencia mais elo que a ele seus ministros. 

Para responder {L asserção relativa á anarchia que reina em Portugal, não pro
dttzirei rasões, mas factos que se não podem aontt,aclizer. O governo anarchico é 
aque lle a que ninguem obeclecc e onde todos se julg<tm com direito de mandar, 
derivando- se d'esse direito que cada um se cl<í o facto ele a ningnem obedecer; mas 
em Portugal ·acontece jnstamente o contrar io ; obedece-se ao governo, é este go
verno que debella a revàlu ção do Porto, a da Macleir~t, e em breve a ela T erceira ; 
organii'a-se um exercito; a marinha, reduzida a >eis ou oito embarcações ele guerra 
~assou a ter vinte e duas armadas; paga-se aos empregados publicas, reduz-se o reino 
a tranquilliclacle, logo não e:x:iste em Portngal t.al anarchia. Os esponsaes que sua 
Jnagestacle celebrou fo ram com a senhom D. Maria ela G loria , e não com a rainha ele 
P~1tugal, pois que se clla o fosse não se governaria em Portugal em, nome ele el
rel D. Pedro; a senhora D. lVbría da Gloria só podia ter clireitos {L corôa ele Portu
gal pela lei fundamental que a no~wúa r a inha, isto é, a carta constitucional vinda 
elo Brazil; ora não· existindo essa lei ou nl'\o a recebendo os portuguezes, cessa 
para P.,rtugal tudo, quanto ella determina; mas fazendo abstracção da carta, e sup
pondo mesmo que sua alteza era nomeada rainha por abdicação de seu pae, inde
pendente da carta, era preGiso que os seus direitos fossem reconhecidos pelas côr
tes portuguezas como sempre se praticou, pois que o imperador D . Pedro, ainda 
~uanclo t ivesse tido dh,eito, não podia altera1· a linha de successão serq o consen
tllnento elos t res estaclos. 

O argumento ele mr. ele la Ferronays ter combatido por seu rei v inte an
n·os não tem paridade com o caso actual elos po1'tuguezes. E l-rei D. Miguel . 
como filho ele el-r ei D. João VI tem outros direitos á corôa ele Portugal que não 
tinha Buonaparte como um pa1·vemL ao thror~o fl:ancez; mas como se toca em que 
0. governo portug uez é de facto e não de clil:eito, e que, portanto, os portuguezes 
refngiaclos em França e Ing·laterra lhe devem fazer a guerra, perguntarei se não 
temos nós o direito de lhes resisti!:? Eu quero considerm: por hypotheses o go
:~rno 'portng uez como de facto j po1• aoaso perde elle o d ireito de ii:p.pedir aos seus 
Jnnuigos ele o destruirem? E~ige-se q~le em fo r tLlgal o governo sej a;' moderado, 
que não faça prisões, etu 1 e sustenta-se que os seus inhnigos lh e devem fazer a 
gu~rra,' protege-se esta mesma guelTa pelos jornaes1 e manda-s(3 clemo1:;i.r no 
TeJo uma esquadra franceza para animar os descontentes. O governo portuguez 
ha ele ser modm•ado quando qs seus inimigos deixarem de o perseguir, mas em-
9-ua~to aquelles pa1•a quem se ex ige moderaçao nos fazem a gJ.terra a mais cruel, 
1~tngando até pa1'a que as nações estrang·eiras os ajudem a introduzir a guerra o i ~ 
vtl e~ Portugal, nós havemos de r epellir a força pela força, e asseg·mo qu\'J d'aqui 
em d1ante ·havemos de punir os que lá forem. · · 

Quanto ás informações que mr. ele la Ferron ays diz ter de Li sb.Ga, posso • 
~egurar que sei quaes são, pois que, vendo o Monitelw e .1Yiessage1· eles chamb1·es1 
Jornaes officiaes, todos os dia~>, n'elles leio as maiores calumnias e falsidades so
bre Portugal, é por ah i vejo como o governo fr;mce!i" é d(') lá i)1foqnadq, Se com 

30 
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cffeito os governos Ja. .Europa querem moderação em Portugal, oomeceín por aoon
;;elhar aos inimigos elo governo portuguez que não continuem nos infames esfor
ços que continuadamente fazem para levar a guerra civil aó seio da nossa patria; 
esforços que, ainda que inutei s, pois receberão, se lá forem, o castigo da sua ousa

dia, seriam com tudo protegidos tal vez, se não fosse a constante conducta e mo-
deração do ministerio .britannico a nosso respeito. 

Assim finulisou est(j renhido dia, logo acabando com toda a })Olidez cliploma
tica, e vindo no dia seguinte mr. ele Ja Ferronays deixar-me um bilhete de visita. 

Deus guarde a v. ex.a París, 21 de novembro de 1828. = Conde ela Ponte. 

Carta 

Romn, 22· de novembro de 1828. -lli."'0 e ex."'0 sr . - A.cabo de chegar hon
tem, depois ele uma longa peregrinação a esta côrte, onde achei um acolhimento 
mui grancle . 

O cardeal, secreta.rio ele estado, deu ordem, quanto {~ minha .chegada, ele me 
não tocarem em cousa alguma minha, ela mesma maneira por que se tratam os em
baixadores. 

Já manclt:i pedir aueliencia ao cardeal secretario ele estado, a qual me foi per
mitticla para ámanhã á noite. 

Aqui ha as melhores disposições, mas ha muito medo cbs potencias estran-
geiras. . · . 

Já tenho procurado ter communicação com os membtos do corpo cliplomatico, · 
e parece-me que o conseguirei com facilidade. 

O conde · do Funchal está a chegar ele Li orne ; temo a sua chegada por causa 
elo seu genio forte; sei, comtuclo, que· se elle t'iver alguma exigencia ha ele ter 
uma resposta de que elle não ha de gostar. 

D. Camillo Rossi tem feito tudo bem; peço, quando houver nofDeação ele se
cretario; se 1embrem cl~clle, e como está fazendo serviço, cr13io que jrl merece o 
(lrclenaclo. 

Os portugnezes de Inglaterra continuam .a insultar-me, mas nada se me dá cl'isso. 
Disponha v. ex.a elo meu pequeno prestimo para o seu serviço, para o qual 

se acha muito prompto aquelle que tem a honra de ser-- De v. ex. a, amigo obri
gaclissimo e attento venerador.- Ill."'0 e ex.mo sr. visconde ele Santarem.= Ma?·
qzcez de Lav1·adio, D. Antom'o. 

Officio 

(lhlrado tlu 11 .0 33 rcscrradu) 

O corpo cliplomatico, seg1mclo me parece, e mesmo me asseverou o encarre
gado ele negocias de Hespanha, se acha hoje um pouco indisposto coniTa nós, 
mesmo aquelles que mais são a nosso favor e que desejam ver el-rei reconhecido; . 
espalha-se que a Emopa verá em Portugal o -mesmo sy.stema que houve na Hes
panha: um partido pretendendo governar o ministerio, e fazendo proceder a pri
sões arbitrarias; o esp-írito elas reacções continuanclo, e as vinganças exercendo o 
seu maior pocler. · 

Eu defendo qum1;to posso o governo, mas não posso deixar de dizer a v . ex. a, 
para bom serviço de el-rei nosso senhor, que nas actuaes circumstancias, fazen
do se necessa_ria· a justiça, será mui prejudicial toda e qualquer demonstração ele 
vingança exercida pelas auctoridacles ROrtuguezas. Confericlos os empregos e to· 
elos os commanclos a pessoas fieis a el-rei nosso senhor, pouco ou nada pócle o go
verno temer. Os descontentes ou inimigos elo no~so systema actual não pocl0m 
cl' esse modo ter uma influencia perigosa, e faz-se necessario, para dispormos os 
gabinetes a nosso favor, nã.o darmos uma icléa de tyrannia óu de arb·itrariedacle 

• r.o modo ele proceder pelas auctoriclacles estabelecidas. O grande interesse que eu 
tenho pela causa ele sua magestade, e ainda mais o meu dever, me obriga a dizer 
a v. ex. a tudo quanto aqui se diz e a indicar a marcha que assento· pócle o go
verno segui~· para o reconhecimento se fazer mais bt·eve. , 
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A Ing-laten a esM muito a nosso f~vor ; mas é precí:;o não darmos rasões á 
França e outl'as potencias, para apresentarem aos inglezes tàctos contra o nosso 
governo, podendo assim fazer demorar as nossas n.egociações. Nós precisâmos hoj e 
advogar a nossa causa; ponhamos ela nossa parte uma conclucta firme, justa e mo
derada quanto sej a compatível com a segurança do estado. Cuidemos por facto s 
em desmentir aos olhos ela Europa o que clize_m os nossos inimigos, e ele certo eu 
afianço a v. ex. a obteremos o :fim que desejfLmos; se, porém, uma outra conclucta 
s: estabelece, sed o negocio do reconhecimento obra ele muito tempo. Este nego
cw, qu~ é ele tanta monta para os portuguezes, vale b13m a pena para se alcançar 
fazet· amcla, quando seja preciso, qualquer sacr i:ficio. E preciso no caso actual es
tar _em guarda contra os nossos inimigos; mas convem não os augmentar com pro
ceclrmentos que possam irritar os ari.imos. Esta sendo a linguagem de uma grande 
parte elo co:rpo cliplomatico, não posso deixar de pedir a v. ex .a haja ele a pôr na 
presença ele sua magestaüe, a quem rogo a v. ex. a haj a por mim beijar a sua real mão . 

. D eus guarde a v . ex." París, 24 de novembro de 1828. - Ill.mo e ex. '" 0 sr. 
VIsconde de Santarem. = Conde clct Ponte. 

O:ffi.cio 

(N . o ·l í) 

. Ill."'0 e ex.111 0 sr. - E,m ofllcio que levou o n.0 13 e a data ele 24 elo mez pro
xu;no passado, tive a honra ele lelf,Tar ao conhecimento ele v. ex.a que ficavam cum
~rtclas as reaes ordens de sua m,agestacle, relativas á extincç?io do batalhão de ar
ttlher-ia d'esta ilha, e clestin.o ;Cle seu,s indivíduos, res tando, para completa execução 
elas sobreditas reaes ordens, a ~·eme.ssa das bandeiras do referido corpo e guia. ele 
suas praças, que tudo . envio n' esta occasião a v. ex. a, e que terá a honra ele apre
sentar-lhe o major i).,e prig,~J,d,~;t J .osé Joaquim J anuario Lapa, q.ue, alem d'esta 
~o~nmissã.o, vae tambem encp,rregado ela conclucção elos presos pronunciados pelo 
JUiz syndicante, Frap.ciscp Aptonio ~1aciel lVIonteü·o. 

. Fica ainda aqui o livro mestre elo menciona,clo batalhão, por ser por ora in
chsrensavel para a ye~·ipcf!,çã.p ele alguns assentos, e logo que deixe ele ser neces
sarro o commnnicar~i a v . .e;x:.'\ para me eleterminar o destino que lhe deverei dar. 

Deus g uarde a v, ex.í' muitos anuos . Fuuchal, 25 ele novembro ele 1828. 
Ill_.mo e ex.1110 sr. José Antonio de Oliveira Leite J e Barros , = José il{c.wiq, JJ1on
te1?·o, governador e ~.apitão general. 

Oflicio 

Ilt.mo. e ex,ll)o sr. - Tenho a honra ele lpvar q,o GQnhecim,en.to de v. ex. a, para 
s~r presente a sua magestacle, que, t_enclo, p.elo meu officio de 28 de outubro pror 
x.uno passado, dito a v . · ex. a q1,1e [!.ipda não tin)t.a fallado COII). o co~siguatar~o Nj
colau Maria E,aposo, que demorou n'est.e porto a escun·a inglez~, que ahegou a 
esta cidade ela ilha T erceira ;no dia. 13 elo dito mez, e q~ foi clemoracJa cl_e'{.'; dias 
pelos motivos qu,e expuz a w, ,ex.a ;no meu offi~io ele 20 elo r efm:iclo mez ~~e ou~u· 
bro, no clja 11 do corre.;r+te lhe escr evi a minpa carta, copi,a n. 0 1, mandap.do-lhe 
remetter a quaptia cl,e 1501${)00 réis, ç,onf01·me o ::).juste que elLe tin)lp, (eito com o 
llle~tre da dita escuna; elle 1:eenviqu-me a dita ·quantif,l., escrewenéj..o-me a carta, 
cop1a n. 0 2, como v. ex .a conheceFá do seu conteúdo. 

Tendo cheg~clo a este porto no dia 2~ elo con·,ent.e uma c'halu.pa ingleza, e indo 
fazer a visita cl::J. saucle o réspe,cti v o gu:p:cla mó r, me ~presentou ·q. 1:1-ota que t enho 
d hon~·a ele rem~tter ::). v. ex. a, or~ginal n.P 3, na qu~~ s,e elealaJ;a1 • CJ,Ue no dia 19 

1 
° c?rrente a d~ta cht).lupa ençontrou a nau D. Joao VJ n.a l~trtude 38°10,31 e 

ongrtude ao O. do meridiano elo Li.zm·d, 21 °,50' com vento N. moderado, não 
tendo ainda recebido participaç.êies algumas. rel;a.tivas á esquadra que seguiu via
gem cl'este porto para a ilha T~rcei-ra no dia 4 do corre;nte, como expuz a v . ex. a 

no meu officio datado elo mesmo dia, aliás 6 elo co~T.ente . 
Deus guarde a v. ex.a Po)lta D.elgada, 2~ d,e nov,embro ele 1828.-Ill.ma e 

e:x:.mo sr. José Antonio de Oliveira Leite ele Barros. =Manuel Vieira de Albu
qtwl·q_ue e Tor.:a?'. 
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Documentos fL que se J.•efC1'C o officio retro 

N .• 1 

Ill.mo e ex."' 0 sr.-Depois que tive a hon{·a de escrever a v. ex.a o men offi
cio de 4 do col'l'ente, o qual, por terem arribado os barcos que conduziam os man
timentos para bordo da esquadra, não foi a v. ex.a entregue, chegou a este porto 
uma embarcação da ilha do Faial e recebi do governador os officios qne junto re
metto por copia a v . ex.~, participando·me o acontecimento que succedeu a bordo 
do brigue íngl ez Badge1·, fundeado no porto d'aquella ilha no dia 22 de outubro 
proximo passado, remettenclo a correspondencia que houve entre elle e o vice
consul inglez n'aq uella il11a, partic.ipando-me tambem o ter ali fundeado a fragata 
brazileira l zabel, no dia 31 de outubTo proximo passado; constando, pm·ém, que a 
dita fragata ia áquella ilha apoiar alguns procedimentos de alguns partidarios 
dos rebeldes da ill1a Teroêi1•a, tencionando ao depois vir a esta ilha para o mesmo 
fim, e n'esta .cidade se tem publicado por alguns ma.levolos que o governador 
cl'aquella comarca tinha já sido preso para bm·do da mesma fragata . Das vil las do 
Topo e Calheta tive iguaes participações, temendo-se n'aquellas villas que a fra
gata fizesse algum insulto. 

N'esta ilha nada mais tem occorrido de novo desde que v. ex. a seguiu viagem, 
exceptuando-se alguns malevolos terem publicado sairam de Ingl~ten:a tropas a fa
vor elos 1·ebeldes ele Angra. Já no meu officio de 4 do corrente t:ive a honra de 
dizer a v. ex. a que o segundo tenente Rego, da guamição da nau, poderia informar a 
v. ex. • das muitas particularidades relativas a esta ilha e elas providencias que eu 
julgava precisas que v. ex.a desse a bem do real serviço de sua magestade o sc
nhGr D. 1\l ignel I, e do bem estar dos seus habit~ntes. V. ex .a a este respeito ele
terminará o que melhor j ulgar. Ao tenente Garção enca!'l'eg.nei expozesse a v. ex .3 

outras muitas particularidades, j :oí que eu não podia ter a honra de pessoalmente 
as· communicar a v. ex. a 

Deus guarde a v . ex ." Ponta Delgada, 8 de novembro de 1828. -- Ill.mo· e 
ex . mo sr. Henrique da Fonseca de Sousa Prego.= Manuel Yiei1·a de Albuqwwque 
e Tova1·. 

Está conforme. = Ccwlos Jo1·ge da Silva dr:. Seguim·, officiaJ da secretaria do 
governo. 

N.• 3 

Til. mo sr. Nicolau Maria Raposo:- Impossibilitado 11elo meu estado de saude 
de poder saír de casa, e tendo brevemente de embarcar d'esta ilha, motivos por 
que 1·emetto a v. s.a, lJOr mão de Carlos Jorge da SiLva de Seguier, a quantia de 
1506000 réjs, quant ia esta que v. ·s.a despendeu com a escuna iogleza qtle chegou 
a este porto ela ilha Terceira no dia 13 de outubro proximo passado, a qual tenclo 
v indo cl'aquella ilh~t com offi.cios e papeis elo governo revoh1Cionario ele Angra, se 
demorou dez dias n'este porto pelo ajuste que por intervençãfl de Y . s.a se fez com 
o c.apitão da· dita escnua, cuja demora se jnlgcu· conveniente e precisa a bem elo , 
I:e;:tl serviço, e elo socego e bem estar dos habitantes d'esta ilba, cujo serviço é 
digno de todo o louvor nas actuaes ci.rcumstancias, e já o levei ao· conhecimento 
de sua magestade, ma~ não devendo v .. s. a desembolsar a dita quantia, motivo pol' 
que lh'a remetto. 

Conheça que sou com respeito..:._De v . s.a o mais attento venerador e obri
gado. Ponta Delgada, 11 de novembro ele 1828.= Manuel Vieira de AlbÚque1·que 
e Tovar . 

Está conforme.= Ca1•los J01·ge da Silva de Seguie?·, official ela secretaria dó 
governo. 

N. 0 3 

Ill.mo e' ex.mo sr. -Venho de receber a honrosa carta de v . ex.", da mesma 
data que esta marca, e a seu conteúdo passo a reilsponder . 

O portador da mesma, o sr. Carlos Jorge da Silva de Seguier, me entregava 
os 150aooo réis, de cpw faz menção a carta de v. ex .a, e pelos motivos expe11cli
clos na me8ma; porém, ex.mo sr., como conheço que tudo quanto tenho devo aos 
augustos antecessores elo senhor D. l\figueJ, meu rei e senhor, nada fiz que reco
nhecer o meu dever e obedecer a v. ex . a; portanto, o mesmo sr. Carlos Jorge da 
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Silv.a entreg-ará a v . ex.a a mesma quant'ia , pedindo a v. ex.• a devid-a· desculpa ; 
porem segurando a v. ex. a que os ardentes desejos 110· serviço ele sua magestacle 
cada vez são maiores em mim, portanto me reduz{) a protpstar que sou com o mais 
:llto r espeito e consideração - De v. ex." o mais attento e fiel subclito.- Ponta 
Delgada, 11. ele novembro de 1828. - Ill. mo e ex. "'0 sr . Manuel Vieira ele Albu · 
querquc e Tovar. = Nicolau il1a,·ia Raposo . 

Está conforme. = Cao-Zii!s Jorge da Silva de Segl&ie?·, o:fficial ela secretaria do 
governo . 

• N Na visita feita a bordo ela ehalup~ · ingleza denominada Fmncis l i?·eiling) ca
f9tao C. Pattison, vinda de Lonch·es, declarou o c~pitão o segLlinte : Que no dia 
· elo corrente encontrá.1·a a nau D. João VI na latitude N. 38°,0,3' e long·i 

tucle.ao ~-elo meridiano ele Lizarcl 21°,60' com vento N. moderado . 
S. Miguel, 2:J ele novembro ele 1828. = Joílli! Heuson, g uarda mór da saude. 

Nota 

, O abaixo assl.gnad.o, plenipotcnciario de sua magestade o imperador do Bra· 
zrl, •desempenha o dever sagrado que acaba de ser-lhe imposto por seu augnstó 
~mo, dirigindo a s. ex. a o sr. conde de Aberdeen, principal secretario de estado 

e ~ua magestade britannica na repartição dos negocias estrangeims, o pedido 
offic1al elo apoio ele sua magestade britannica em favor de sua magestade a rai
nha de Portugal, e a reclamação çle soccorros efl'ectivos para ajudar a eolloear 
sua magestacle fideli.ssima no throno, que lhe pertence, assim como para lhe ás-
segm:ar a possessão do seu reino. · 

A nova da usurpação cousummacla em Lisboa no 1. 0 de julho d'este at~no, 
t~ndo excitado no animo de su<1 magestade o imperador D. Pedro uma justa in
dJg.ua?ã.o, assim como a mais viva dor, é faci l conceberose que aos sentimentos, 
Jue ferem sua magestnde imperial, se une tambem a inquietação paternal, que 

eve causm·-lhe a sorte de uma filha querida, da qual só a muito custo poderia 
~~pat·ar- se para se conformar com as instancias reiteradas dos soberanos seus al-
tado s, c na firm e convicção ele que ella conservaria a posse da corôa, que lhe 
e~a garantida, não menos por seus direitos legítimos que pelas solemnes negocia
Çoes, em c1ue toinaram parte as côrtes ele Inglaterra e de Austria, e pelos juramen
to~ do príncipe, ao qual elle tinha conferido a regencia de Portugal e destinado a 
mao ele sua filha. _ 

Cruelm ente enganrtdo n'estas ·espera.nças, sua magestacle imperial não poderia 
:111 todo o caso duviclm· ele que estas mesmas potencias tomariam parte em sua 
J~~ta indignação: e elle r ecebeu com reconhecimento a primeira prova que ellas 
d Isto deram, retirando os seus ministros ele Lisboa. 

Elle a recebeu como um penhoT seguro de que o antigo e íntimo alliaclo de 
:Portugal se não limitaria a testemunhar por este acto, em ·commum com tódas as 
outras côrtes ela Europa, sua clesa.pprovaçfio á revolta perficla operada em Portu
g·a.l i mas que a sua poderosa cooperação se1·ia empreg-ada mais. efficazmente em 
favor da rainha., quando este pedido lhe fosse feito pelo chefe ela casa real de Bra-
1ança; e esta esperança é felizmente conforme· ás palavras que foram pronunciadas 
( 0 alto do throno no encerramento da ultima. sessão elo parlamento britannico . 
. . Decidido a nunca transigir com o roubador ela corôa. de Portugal, e a reivin· 
~tear os direitos de sua mag-estade a rainha D. Maria II, o primeiro pensamento 

· e ~L~a mag-cstade o imperador do Brazil devia ser o de reclamar para este fim os 
~uxd ,os de s'Ua magestacle britannica, em virtude dos tratados existentes entre 

ortugal e a Gt·an-Bretanha. 
Estes tratados, s .· ex ." Iord. Aberdeen o não ignora, datam elos primeiros tem· 

pos ela monarchia portugueza. Desde o reinado de Edu:u-clo I de Inglaterra foram 
contratadas estipu.laç'Ões de amisade e ele commercio entre as duas corôas; e no 
anuo ele 1373 um t ratado formal de alliança foi conclui do entre Fer~ando. I de 
~?rtugal e Eduardo III de Iuo·]aterra. Tal é a antiga alliança, que snbs1ste amda, 
pode-se a.ffirmar, em pleno vig?or e i nta.cta em consequencia da se1:ie ele tratados, 
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que uns aos outros se têcm succeclido, ·e os quaes, pela maior parte, principiam 
por enunciar a confirmação de todos os tratados precedentes . 

Esta serie acaba pelo tratadb de 21 de j aneiro de 1815, do qual o artigo 3 . 
0 

é concebido n'estes termos: <<Os antigos tratados· de alliança, de amisade e de ga
rantia, q"ne têem por tanto t empb e tão felizm ente subsiRtido entre as duas corôas, 
são pelo presente artigo fcnutadbs pelas düas potencias contratantes, e r econhe-
cidos existir em plena força e "Vigorn. . 

Durante este longo periddo, nenhuma guerra interrompeu entre os dois go
vernos uma alliança, de qúe a historia diplomatica não apresenta seg1:1ndo exem
plo : e o uni co intervallo de ruptura que existiu teve Jogar na tempo do protector 
Cromwel, occasionado (o que merece notar-se) pêlo so ..:cori'd que o r ei de Portu
gal tinha prestado aos partidistas do r êi Um'lds I; aos q uaes se havia concedido 
um asylo em Lisboa. . . . 

O abaixo assignado, depois ele t l3r estabelecido a eN._iste:hcia e a validade de 
toda es ta serie de tratados, passaria os limites êni ·qtie deve circnmscrever-se n.a 
presente nota, se se demorasse no exame circumstanciado ele cada um cl' elles . Ll
mitar·sê-ha, pois, a apresentar a extracto de algumas estipülações , que podem de· 
monstr ar o seu espírito c tendencla, porquartto não é sómente na letra dos trataclos, 
mas em seu todo e nas ii:itim~s i'elações que elles t êem prot1nziclo e -mantido entre 
os dois paizes e as duas cbrôal:l, que d seu verdacleii·o sentido se llt! ve procurar. 

P elo artigo 1. 0 elo tratado ele 1373 (do qual o abaixei a<sig'nado ajunta a co
pia. n. 0 1 ), pareee que hon\l'e a Ílitençãd , ele applicar as estipulações ele alliança 
aos casos de r ebellião; e esta supposição é cqnfil'lnaqa pelo aéto posterior (n. 0 2), 
pelo qual o r ei ele Ing:laten'a .jle1·miite em sens estaclos o alistamento el-e -wm co7]JO 
de voltmtarios para se1'vir na guerra, qne o rei de P ortugal sustêntava ent fío cor:-
tra seu irmão r evoltado; terldd sido e.ffe ituaclo o transporte cl'este cdrpo em clors 
navios ele linha , que o governo britannico deu para este .fim. 

O tra tado. de alliança de 1571 entre a l'airlha I :;.íabel e o r e i D. Sebastião 
(n. 0 3) faz expressamente menção do caso de r ebellião; e indica ao menos que os 
dois soberanos tomam interesse na manutenção elos se us r espectivos governos . 

No acto ele ratificações elo tratado de 1642 (n. 0 4) nota-se a intenção expressa 
ele r enovar todos os tratados precedentes . 

O artigo 1. 0 elo tratado de 16õ4 (n. 0 5) contém a estipulação ele n rio receber 
Rem acolher r eciprocamente os subclitos rebeldes de cada um dos dois paizes ; e 
por este artigo sua magestacle a rainha D. :Maria II tem direito ele exigir, sem 
duvida, que seu augnsto alliado não tolere em Ingla terra a r esiclencia ele um 
agente r econhecido pelo governo usurpador ele Portugal. 

O artigo 17.0 elo tratado ele 1661 (n. 0 6) merece ser lido com attenção; n' elle 
se acha a faculdade r econhe..:icla (em virtude dos tratados precedentes) de faz~r 
alistamentos de tropas em Inglaterra. Este tratado contém as expressões mars 
fortes e mais positivas, que possam achar-se em acto algum d'esta especie ·; cl~ e
ganclo o rel. ele Inglaterra ao poritd ele declarar que elle se empenhará tão sena
mente nos interet;ses de Portugal como nos de sens proprios estados. 

O artigo l. 0~db ti'a,tado de alliatlça de 1703 (n .0 7) confirma expliL:itaroente 
todos os tratados precedentes. 

O artigo 6. 0 da cohvenção assignada em Londres a 22 de outubro ele 1807 
(n. 0 8) se exprime da maneh·a seguinte:. <• Sua magestacle bi'itannica se obriga, en1 

seu nome e no ele seus ~uccessoresh a não 7·econlmcrw jamais corno ni. de Po?·tugal 
nenhum príncipe, que não sej a b . ehleiro e o representante legitimo da família 
r eal ele ~ragança>l . E sta estipülação é evicl~i:lteinehte applicavel ao caso actual, 
porque o herdeiro e o r epresentante legitimo; ~·ec(!nhetiido como tal por sua ma
gestacle britannica, está actualmente desapossado tla s.ua corôa, por um príncipe, 
ela mesma familia é verdade, mas que não clei:ka de ser um usmpador. . 
. Não se iJbderia tão pouco allegar que a citada i:lonven~ão foi apenas t empera

ria, porque tal clausula não se acha n'ella c1eylarac1g eh1 nenhuma parte, e é for
malmente conti·atlita pela confirmação geral de tot1os os j)l"ecedentes tratados de 
alliança e garantia cobticla no artigo 3. 0 do tratado cohclu1do em Vienna a 21 de. 
j aneiro ele 181'5. 
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O. aba~xo assig-nado cr ê dever limitar-se ~is citações, qne .acaba de faz e1·, e q Lle 
pode na amda multiplicar; porém elle se . lis<lnj eia de ter sufficientemente de
~oustrado : 1. 0 , que todos_ os tratados de alliança e de garantia negociadQs entre 

ortug-al e a Grau-Bretanha subsistem em pleno vig-or; 2 . 01 que a natureza d 'es
tes tratados, seu numero, a união que elles têem estabelecido entre as clmts corôas 
pod_ tan~os seculos, lhes cHio um caracter particular, que o·s disting-ue elos tratados 
1~ lUanos ; e que é preciso interpretai-os antes em seu todo) do que pela analyse 
~e cada um cl'elles; 3 .0

, que u 'elles em muitas occasiões se faz expn·ssa menção 
. o_s casos de revolta otl r cbellião, seja para es tipular a pr~stação dos soccol'l'os, 
seJa para pet·mittir o alistamento de tro·pas, seja para excl t~ir os rebeldes r ecipro" 
camente d_os dois estados ; 4 .0

1 e :finalmente, que esta alliança no momento mesmo 
~1:U que ~ot :ontr~tac~ê'l. se applicon ao caso ela r evolta do infante D . H enrique con, 

a seu trmao o r et D. Femando, que é o mesmo caso que se apresenta ag-ora 
eftre sua mages.tade o r ei D . Pedro IV e seu irmão o infante D . J.VIiguel. A ap" 
P tcação, p~is , dos antigos tratados de alliauça ao caso actual t em toda a força ele 
um~ cousa Julgada . 

Alem d'estes tratados válidos e obrigatorios, o abaixo assignado citarei ainda 
~utro~ actos igualmente váliclos e diplomaticos, posto que não sejam revestidos 

as formas e elo titulo de tra tados . 
f} S. ex.a o ~:~ r . conde ele Aberdeen conceberá qt1.e o abaixq assiguado quer 
a liar dos protocollos das conferencias feitas em Vienna e em Londres em 

outubro ele 1827, e j arneiro e fevereiro de 1828, conferencias ·em que tomaram 
uma parte principa l os plenipotenciarios ele sua magestacle b1'itannica e de sua 
dlag-es~a~e imperial e real apo~stolica; e que consti~uem estes soberanos em direito b _e:x:tgrr a eRecuçZ'io de todas as obrigações que n'elles se contrahiram. Estas 
~e ng~ções ~ão ligam sÓJ~ente a stt~ mag-cstade o imperador D. ~edr~ e sua. al-

' za I eal o mfaute D. lVl!guel. As cortes ele Inglaterra e ele A ustna nao :fizm·am 
11 esta occasião unicamente o papel ele testemunhas; e o abaixo assig-nado pensa 
t~e as citaç.ões seguintes, extrahidas elo protocollo da seg-unda conferencia de 
d,teuna e ela ele 12 ele j aneiro de Londres, provarão evidentemente a verdade 
. esta asser ção. Disse-se na segunda conferencia ele Vi enna que : ccAs duas poten

CJa.s (a . I11glaten'a e Austria) estavam penetradas ela importancia ele não deixar 
Pbd_mats tempo indecisas questões ele tão a_lto inter esse (a confirmação do acto ele 
a tcação de sua magestade o imp erador D . P edro, e enviamento ela joven rainha 
para .a. Eul'opa e a separação total e definit iva das :luas corôas) e que estas duas 
potenc~as est~~vwn dete?·minadas a ~tnÍ?' os stms cuidados e os setts e~fvrços pa1·a 
(lre~sa1· e obtm· a sua decisão no Rio de Janei?·o» . Na conferencia ele Londres os 
P entpotenciarios ela Grau-Bretanha e da Anstria se explicam nos termos seguin
tes : «Lord Duclley, o príncipe ele Esterhazy e o conde ele Bombelles se acham 
~o caso ele annunciar ele novo, conforme ao que j á tem sido consignado nas con
derenci: s ele Vienna, os votos elos seus governos r espectivos_para que a abdicaç~o 

a coroa de Portugal por sua magestacle D . Pedro IV SeJa completada o mms 
h::eve possível e sem r estricção. Completada a abdicação, e confirmada a separa
çao, as duas corôas se obrigam a prestar os seus bons officios a :fim ele que os g·o
Vet'Iio s_ de Portugal e do Brazil concordem em communicar este arranjo a t?das as 
potenctas e· obter o se u r econhecimento. As duas côrtes igualmente se obrtgam a 
~''esta?· os seus bo?IS officias, pa1·a 1·egulcur definitiL•ctmente po1· um t?·atado ct ordem 
l a successão nos dois 1Ytmos da casa de Bt·agança; estct tt·an$acção concluída sm·á 
evada _ao conhecimento das potencias estt·ange i?·as par-a se1· po1· ellas reconhecida». 

Sena sem duvida clifficil1 depois ele ter lido estes dois protocollos, sustentar 
d;e a Inglaterra e ·a Austria não assistiram ás conferencias de Vienna e ele Lon

es, por seus plenipotenciarios, senão em qua.liclade ele simples testemunhas. 
. Se assim fôra, como é que estas duas côrtes se julgariam chamadas a e~un

Ciat> não sómente os seus votos nas sqbreclitas conferencias, mas a contrahtr~m 
obr 1g~ção positiva ele ,·eunÍ?' sezts wir.lctdos e esjo?·ços pa?Yt obte1· elo Rio ele J ~etro 
~ dectsão, em conformidade com os seus votos, ele muitas questões elo mats alto 

. lllteresse para os destinos futuros ele Portugal e do Brazil! . 
Não é, pois, evidente que se (contra toda: a probabilidade) sua mag-estacle o np.-

' 
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peraclor do Brazil qcLizesse retractar suas promessas, as duas côTtcs se achariam, 
segundo o teo~· dos protocollus, na necessidade ele reclamar a sua execuçrio? E ~ào 
é ainda com a maior 1•a,s~o inclubitavel que este direito, que ellas te1:iam exerCl~O 
a respeito de sua 1n~gest;:tcle imperial, se achariam auctorisaclas a exercei-o maiS 
altamt·nte a respeito ele um príncipe, cujos juramentos, para assim dizer, referen-
daram n'aquella occasião r . 

Deve-se 1•ois (será licito ao abaixo assíg·naclo repetil-o) attribuir aos sobreclJtos 
protocollos . toda a v-alidade de um tratado forma1 j porquanto ell es contêem pro
messas l'eciprocas de obrigações, nas quaes tomaram parte os plenipotenciarios de 
Portugal, nomeado"\ pelo regente em nome do ?'ei; e 0s plenipotenciarios da 
Gran-Bretanha e Austria. Emfim, s. ex.a o sr. conde de Abercleen sabe que o 
titulo de tratado ou de convenção não é necessario para constituir a validade das 
obrigações politicas, e que o menwTandtt?n assignado ele unia conferencia ou de 
uma troca ele notas preenche m1.ótas vezes o.mesmo fim. • 

Podení sua; m.agestade britannica, o abaixo assignado ousa appellar para elle 
mesmo, esquecer-se nunca das seguranças por escripto que recf3ben e das pala
vras que elle propi·-io ouviu pronunciar ao infante D . . Miguel? Esquecer-se-ha que 
foi depois de ter tido a mais ma~·nifica e a111igavel recepção em Ing·laterra, e _ele 
haver sido acompanhado até ao 'lejo por uma esquadra britannica, que este pnn
cipe vialou immediatamente todos bs seus j nramentos1 sob a proteeção (pócle as
sim dizer-se) das tropas britannicas, ct1ja presença em Lisboa produzia, ainda qne 
sem intenção, o effeito ele comprimir toda a t entativa de i·esistencia ::ís medidas 
pelas quaes, debaixo ela mascara legal da regenoia, o infante se pl'eparava a com
pletar a usurpação? 

Por outra parte esqueceJ·-se-ha sua niagE!sta!cl.e britauuica da generos idade, da 
boa fé e plena confiança com. que sua magestade o imperador do Brazil adhe
riu a todos os votos e a todos os conselhos do seu augusto all ia,do, comple tando a 
sua abclicação ela corôa ele Portugal -e mandando a joven rainha pa1'a a Europa? 

Será, pois, possível que o monarcha augusto, que tão vivamente aconselhou uma 
e outra medida, soffi:a com paciencia a usurpação e se recuse a pi·estat' á rainl1a, 
sua alliada, os socconos que o abaixo ass ignado, em nome cl 'esta soberana e 
a}loiado pela sua presença, :reclama em seu favor? Não é ele suppor. 

· O abaixo assigrrado co:q.cluirá pois, reclamando, em nome de seu augusto amo, 
e a favor da tainba D. Maria ·n, os soccorros que as circumst~bncias exigem e 
que sua magestacle fidelíssima t !:') m direito a esperar da parte ele sua magestade 
bTitannica, em virtude da íntima alliança que existe entre as duas corôas e das 
obrigações que resultam elas confei'encía,s formaes que tiveram logarr em Vienna 
e Lonç1res. O abaixo assignado não póde duvidar da resolução que os sentimen
tos de justi~,a e homa hão de clictar ao gabinete ele sua magestade britannica, 
particularmente quando recorda os conselho~> · e promessas que elle mesmo foi en
carregadb de levar ao irnpera:dor seu amo, por parte da Rersonagem eminente que 
hoje preside e então Pl'esidia; no mez ele março ultimo, aos conselho:;; de sua ma
gestade britannica; e acrescentará sómente, qu c;l no caso em que as estipulações 
elo tratado de 1661 não ~ejam jnlgadas snfficientes pat·a as actuaes circumstan
cias, elie se acha munido de instrucções e ele pleno::; poderes necessarios para 
concluir uma convenção, na qual os soccorros qne deve1n ser fornecidos })Or sua 
ma.gestade o imperador elo Brazil e por SJ,la magestade bl·itaunica a sua magestade 
ficlelissiina poderão ser fo1'malrp.ente especificados. 
· O abaixo _assignaclo aproveita, etc.=111arquez de Ba?'bacena. = Lonclrcs, 25 
de novembro de 1828 ~. 

1 O coordenadbi' dos Despàclws é cmTéspondencias do duque de PaZm.fZla diz que esta Eotn 
fo~ redigida .e ~scripta efu fr~ncez pelo ~lit?. titulat,_ publicau,do-~e a traclucçÍio litteral no Jl!I~-
nifesto dos d~re~tos de sua rrm,q,estade fidel~ss~ma a ratnhct D. iliJ.ana II, e que o diplomata brm:u
leiro apenas a copiou e dirigiu ao seu destinb. Causa estranheza, porém;_ q\.te · o conselh eiro 
José Joaquim dos Reis e Vasc'oncellosl citando a fo)lte de onde a extral1iu, fizesse 11lterações <i! e 
reclaeção, como em muitas outras peças officiaes, e supprimisse os documento:;; çomprovativos, 
cu,ia leitura é necessaria para melhbi: éo)lhecei· a verdade de qtlanto o estaclistu, u.llep;a no texto, 
aliás deixaria de marcar os oito numerbs de referencia, insertos em varios pa1 agrapbos da pag. 
470. Reproduzimol-a cmúorme se lê no allnclido 111cmifesto. 
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Extracto dos artigos dos tratados de a lliança entre Portugal 
· e a Grau-Bretanha 

N.• 1 

Artigo 1. o do tratado concluído entre Fernando I e Eduardo ID em 1373: 

«lVIandâmos e concordâmos que en
tre o sobredito Eduardo nosso senhor 
etc ., D. Fernando, etc., D. L eon01·: 
bua i11ulher, e seus snccessores, nos so-
_red1t1.'S reinos de Inglaterra e Portu~ 
~a~ haJam ele ora em diante verdadeiras, 
~e t s, ~constantes, mutuas e perpetuas 
l_elaçoes ele amisade, vinculas de al-
tança e de pnro affecto nos seus reinos 

terr~s, clominios, províncias, vassallo~ 
e _l eaes subditos, quaesquer que elles 
seJam; e como amigus fieis e verdadei
ros se auxiliem ele ora em diante con
tra todos os homens, que possam vi ver 
ou morrer, ele qualquer dignidade, es
~ado, preeminencia ou condição que se
.) a~ ;_ como amigos para com amigos e 
Iumngos para .com inimigos, dando-se 
mutuamente ajuda, quando se torne 
~lecessario, por mar e por terra, man-
endo e sus tentnnclo a cada um em seus 

territorios, reinos e clomiuios. » 

-
11 Ordinam us ct concorclamus q uod 

inter prredictum dominum nostrum 
Eclnardum, etc., dominnm Ferdinan
clum, etc., dominam Alianoram, conju
gem suam, eornm successores in regnis 
pneclictis Anglire et Portugali re, re
gna, terras, dominia, províncias, vas
sallos et subditos quoscumque, ficlelitcr 
obedientes, erunt hinc veraces, ficleles, 
constantes, muture et perpeture amici
tire, adunationes, alligantire et pune di
lectionis freclera; et ve lut amici fideles 
et veraces, et mutuo Linc indo amicis 
amici, et inimicis inímici, contra omnes 
homines qui possunt vivere vel mori, 
cujuscumque clignitatis, status, prfl!emi
nentire , seu conditionis existant, e01·um 
terras, r <'g·na et clominia, iuvicem se 
j nvabtmt, manutenebunt et sustinebunt 
per terrarn et per mare, mutua. » -Ry
me?·, voL rn, pag. 7. 

N .• 2 

«Concedemos e damos licença, etc., 
~.te . fi- qualquer que com a sua comi
wa Julgar convemente passar a Portu

gal, para entrar no serviço do rei de 
Portugal, etc., etc. , contra seu irrufio, 
que, segundo se diz, se rebellou e faz 
a g uerra contra o dito rei.» 

a Concessimus et licentiam clamus, 
etc., etc . Qui in comitiva sHa, versus 
partes Portugalire ad impendenclum sm:
vitium r egis Portugalire, etc., etc ., con· 
tra fratrem sunm, qui rebellionem et 
guerram contra prrefatum regem facit, 
ut clicitm, transire voluerit . '' - Rymm·, 
tom . vrn, pag. 41. 

N. 0 3 

O tratado de alliança de 1571, entre a minha Izabel e o rei Sebastião, con
télU o seguinte ·: 

11 ~ fim que a amisade possa ser 
perfeita e o commercio livre por ambas 
as :par~es, e que nenhuma cl'ellas possa 
prejucl1car a Otttra ou dar auxilio aos 
seus ini mio·os rebeldes ou traidores 
serão resti~tidas as fazendas, clinheir~ 
e embarcações, que ao presente se acha
relU detidas. v 

cc "Ct perfecta esse amicitia et libe
rum utrinque commercium; neuter quic
quam ni a.lterius prrejuclicium atten
taret, nec hostibus, rebellibus aut 
proclitoribus alterius auxilium prresta
i"et merces, pecunire, nave.s sub arresto 
detentre, restituerentur.» 

N. 0 4 

Declara-se no acto da ratificação ingleza do tratado de 1642, entre Carlos I e· 
João IV: 

.· 11 ~:>orquanto o muito alto e poderoso 
punc1pe João IV, etc. , etc., era seu de-

cc Whereas the Hig·h a.ncl Mighty 
Prince Jolm the Fourth, etc., etc., it 
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sejo renovar a antiga alliança e aml
sade, que existiu entre os r eis, seus 
predecessores, suas corôas e seus sub
ditos: sua magestacle, etc., etc., pres 
tou a isto ::;eu consef!.timento, e assim o 
~az saber ao seu . povo muito amado, 
etc.>> 

~as his· clesire to renew the ancient al· 
liance anel amity that were betwee_ri 
the Kings, their Preclecessors, thmr 
Crowns, anel Subjects : Ris .Maj0sty, 
etc., etc ., has consented thereto, anel 
makes known to all his well-belovecl 
people, etc., etc.n - Chalmers) tom. rr, 
pag. 258. 

N. 0 5 

O artigo 1.0 do tratado de 1654, entre a Inglaten•a e Portugal, diz: 

<(Não receberão nem darão conto 
aos rebeldes ou fu gitivos de ambas as 
potencias, nos territorios,· reinos, domí
nios, porto:o, ou limites ele qualquer 
d' ellas. >> 

· aNor receive nor harbour the re· 
bels or fugitives of either, in any of 
the other 's territorie.s, kingdoms, ports, 
or borders. - Chalme?·s, tom. II, pag. 
268. 

O artigo 14. 0 do tratado de commercio de 1810, declara : 

«Conveiu-se e ajustou-se que os in
clivicluos criminosos ele alta traição, de 
fals idade, ou de qualquer outro crime 
odioso, commettido nos estados ele uma 
elas duas altas partes contratantes, não 
poder ão encontrar asylo nem protecção 
nos estados ela outra. >> 

<til est convenu et arrêté que les 
inclividus coupables ele haute trahison, 
de fau:x: ou de tont auh·e crime abomi
nable, dans les états · d 'une eles deux 
hautes parties contractantes ne pourront 
trouver r efuge ni protection dans les 
états -de l' autre . n - J.l!Iá?'t'ens, tom. XIV, 
pag . 20!. 

N. 0 6 

O artigo 17 .0 do tratado de 166 1, entre Carlos Ir e Affonso IV, é como segue : 

«Alem das levas que o rei de Por
tugal tem faculdade para fazer, em vir
tude ele tratados anteriores, el-r ei da. 
Grau-Bretanha se obriga elle proprio por 
este presente tratado, que no caso de 
ser Lisboa, ou Porto, ou qualquer ou
tra cidacle marítima, sitiada ou blo
queada pelo poder ele Castella ou qual
quer outro inimig-o, a clar em t empo 
opport.uno au~i.lio ele homens e embar
cações, segundo o exigirem as circum
stancias, e na proporção que el-rei de 
Portugal o necessitar. >> 

«Besides the levies the King of 
·Portugal hath liberty to make, by vir
tu e of past Treaties, the King of Great 
Britain cloth oblige himselfby thi s pre
sent Treaty, that in case Lisbon, Porto, 
or any other sea towi1, shalL be be
siegecl or blockec1 up by the power of 
Castille, or any other enemy, he will 
afforcl timely assistance of men anel 
shipping- according · to the exigence of 
the circumstances, anel proportionable 
to the necessity of the Kiug of Portu
gal. >> 

No artigo 15.0 cl' este m.esmo tratado declara-se: 

o Em attenção a tudo que conce- · 
de (T ang-er ·e Bombaim). . . el-rei ela 
Grau-Bretanha promette e declara, 
com o consentimento e parecer do seu 
conselho, que tomará a peito os inte
resses ele Portugal e de toclos os seus 
domínios, d efenclendo estes com todo 
o seu poder, tanto por mar como por 
terra, como se fôra a l)ropria Ingla-
terra. >> · 

<(In consideration of ali which grants 
(Tangier anel Bombay) . . . The King 
of Great Britain doth profess anel de
clare, with the consent anel aclvice of 
hi s Conncil, that he will take the inte· 
rest of Portugal anel all its dominions 
to heart, clefcncling the same with his 
utmost power by sea ancl lancl, even as 
Englancl itself. >> - Chalme1·s, tom. II, 
pag. 294. 
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N.• 7 

J ,. O artigo I. 0 do tratado de alliança perpetua de 1703, entre a' rainha Anua e 
o ao V, declara : 

«Todos os ti·ataclos anteriores entre 
as referidas duas potencias são pÓr este 
approvados, confirmados e ratificados, 
e se determina sejam exacta e f-i el
mente observados, excepto n 'aquella 
parte em que o presente tratado por 
outra fórma provej a e ~stabeleça . >> 

«Ali former Treaties between the 
abovesaid Powers are hereby approved, 
confirmed anel ratified, ttnd are ordered 
to be exactly anel faithfully observed, 
e:x:cept in so far as bj the present 
Treaty is othm·wise provided anel e~ta
blished. >>-Chalmm·s~ tom. n, pag. 297. 

N.• 8 

Artigo 6. 0 da convenção ele 22 de outubro de 1807·: 

«A sécle da monarchia portugueza 
achando-se estabelecida no Hrazil

7 
sua 

magesta.cle britannica obriga-se, em seu 
nome e no ele seus successores a não 
~c h · · ' on .ecer j aU?ais como rei de Portu-
ga.l .prmcipe algum que nâo seja o her
l~eu·o e r epresentante legitimo ela fami
la real de Bragança.>> 

« Le siege ele la monarchie portu
gaise étant établi au Brésil, sa maj esté 
britannique s'eugage en son nom et en 
cclui de ses successeurs, à ne j amais 
reconna1tre pom· roi de Portugal aucun 
prince qui ne soit l' héritier et le rcpré
sentant légitim e de la famille royale de 
Bragance. >> 

Oflicio 

[N. 0 3'1) 

~11 . mo e ex mo sr . - Dois dos navios que estavam afretados em Plymouth pelo 
parttclo ela senhora D. Maria da Gloria, foram desafretaclos, ·e os mais creio que 
t:mbem o serão em pouco t empo . Disse-me lorcl Aberdeen que cl'esta expedição 
~ao~ se tratava mais, mas sim ela que o g-overno vae mandar para exigir a repa
laç.ao elos damnos feitos ao maltez Ascoli e da injustiça elo procedim ento contra 
elle; espero que não tenha Jog-ar antes do tempo nccessario para cheg~r a r es
posta _ ~ís ordens que sobre isto mandou o colisul. 
h D1s:sc-me mais o ministro, que sabia que sua mag-estade el-rei nosso senhor ti

n a .rnanclano pedir a princeza ela Baviera, com quem se dizia ha tempos que 
deseJava casar, e que a mensagem tinha chegado doze dias depois cl'ella ter ca
sado, o que provava ter sua magestacle tomado o ~eu partido sobre a proposta 
que se lhe tinha feito, mas a este respeito nada se. faria até que chegassem des-
pachos de lorcl Strangforcl. . . 

Entreg-uei a ordem da Torre e Espada, que sua mag·estacle mandou a lord 
M:ount-Charles, que veiu ele W inclsor á cidade recebei-a; pediu-me muitas vezes 
que agradecesse muito e muito a sua magestacle a honra que lhe fazia em se lem
brar d 'ellc,. com que ficava extremamente penhorado . 

Sir William Freemantle está ele ser viço em Windsor, e por isso ainda lhe não 
pude entregar a que lhe pertence. · 

Dos r efugiados que .tinham ido para F rança alguns vieram ocltra v·~z, e con
ser~aJ?.- se aqui o conde ela Taipa, João Carlos, Simão e Francisco Infante e o 
barao de Renclufe; este ultimo ha clias que diz que se vae7 mas não me consta 
que ainda o tenha effectuado. . 

A opinião publica vae-se voltando alguma cousa a nosso favor, e mais o estar::'L 
quando não houverem acontecimentos em Portugal que, não consta-ndo senão de 
nma maneira muito contra, o governo for muito mal. 

f?eus guarcle a v. ex.a Louclres, 2f:i ele novembro ele 1828.-In.mo e ex.mo 
sr_ VIsconde .ele Santarem . = Visconde ele .Asseca . 

Offi.cio 

. IU.m o sr. -Esperava hoje escrever com vagar a v. s. 3 , aproveit.anclo-me para 
Isso ela partida elo barão ele Rendufe ; poi·ém oecupaçõcs, que sobrevieram ele uma 
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natureza bastantemente desagradavel, me obl'igam a defei'ir o que tinha a di
zer-lhe, tanto mais que süpponho D. Antonio de lVIello me fornecera brevemente 
outra occasiào para o fazer. . 

Os nossos negocios l)Or emquanto não assmuem melhor apparencia, nem é de 
esperm' oütra co usa em quanto sua magestade o _imperador D. Pedro não abraçar 
.clai·a e abei'tamente a causa de sua augusta filha. Até então ser-nos-l1a forçoso 
continuar na posição equivoca em que permanecemos, considerados até como re
volncionai'ios _pelos mesmos gabinetes que, r etirando de Lisboa os seus ministros, 
pareciam havei' dado a prova mais evidente ele desapprovação á conclucta do 
senhot infante D. l\IigLlel. o qne as potencias fizeram por sua livre vontade, le
va-se a ·mal que nós o prnticassemos por obrigação e fidelidade aos nossos jura
mentos! N'uma palavra, vivemos n'uma quadra em que se acham expressões para . 
cohoncstar todos os crimes quando a conveniencia o pede e os succeRsos os sanccio
nam; mas esta fatalidade não muda nem p6cle muclar a essencia elas cousas, e virà 
o dia em que bem se mostre quaes são os revolncionarios e quaes os homens ele bem. 

Para dar a v. s .a a chave da declamação com que principio esta carta, dir
lhe-hei que ? governo ing lez está decidido a dis-s olver o deposito ele Plymoutb ,_ 
sendo-me esta resolução communicacla de palavra, e depois pqr escripto pelo du
que ele Wellington, remettendo-me um apontamento dos diverso~ Jogares para 
onde os militares portuguezes deveriam ser enviados, separados os officiaes dos 
soldados. Esta resolução, solicitada naturalmente pelos agentes do governo intruso 
debaixo elo pretexto ela inquietação que a existencia do deposito causava em Por· 
tugal, encheu todos os que a ouviram de surpreza e da mail:l viva indignação . 
Ninguem suppunha que o governo britannico se atrevesse a mostrar pela usm·pa
ção uma ,parciai.idade tão formal, nem tl'lo pouco se julgava que se arrogasse o 
direito de infringir por similhante modo a liberdade ele inclividuos estrangeiros des
armados, que vieram reclamar a hospitalidade d'esta nação . 

Considerando eu que, · alem do mnu effeito que essa medida havia de produ
zir em Portugal, ficariam os emigrados inbibidos de servir a nossa causa, por isso 
mesmo que o governo britannico nunca lhes permittiria emprehenderem depois 
quaesqner expedições, arncla quando viessem bnscal-os embarcações ele gtterl'a 
brazileiras, e ponderando por otltro lado, que se continuaria sem utiliLlade alguma 
a faz er-se para a manutenção cl 'esta gente dispersa a mesma enorme clespeza que 
nos leva o deposito, pareceu-me mais conveniente evitar a ignomínia de sermos 
aqui tratados como prisioneiros ele gue.rra, fazendo embarcar quanto antes todos 
os officiaes e soldados para o Rio de Janeiro, e offerecendo meios ele transporte aos 
refugiados não militares que cl'elles se quizerem aproveitar. 

Com isto tarnbem virà a diminuir mui consideravelmente a clespeza, e se não 
se evita o outro inconveniente . que indiquei, a saber, o mau effeito que uma tal 
medida produzirá em Portugal, o mesmo inc-onveniente se clava com o outro m·bi
trio, e ao menos escolhemos o que nos. é mais decoroso . Acho concordes n'estes sen
timentos os principaes iuclivicluos portnguezes a quem consultei, e por conseguinte 
vou tratar de fazer partir quanto antes os emigrados em seis navios que já fretei, 
c de fretar para o mesmo firn mais aJ-gumas embarcações. 

As ultimas noticias elo Rio ele Janeiro alcançam a 23 de setembro, e clão-nos 
fundadas esperanças de que o imperador se decidirá a acloptar medidas vigoro
sas. Essa resolução é, como j ~í disse, aquella que só póde segundo os calculos hu
manos, dar um aspecto favoravel á nossa causa, ministrando -nos o apoio legitimo 
ele um soberano, tão interessado em sustentai-a, e tolhendo aos nossos inimigos a 
faculdade de dizerem que fazemos a guerra por nossa propria conta, sem ordem 
e sem consentimento expresso de governo algum estabelecido. Se o imperador 
nã.o se tiver já decidido antes ela chegada elos pol'tn:guezes que lhe vão apparecer 
no Rio ele Janeiro, é ele esperar que este acontecimento o decidirá, e se assim 
não succecler seguir-se-ia então que ainda mesmo quando aqui ficassem, não ha- _ 
veria perspectiva de melhoramento para os nossos negocios, e seria em todo o 
caso mister reeorrer ao Brazil como asylo, ou ao menos ao imperador, a quem a 
honra e a probidade impõem sem duvida o dever ele prover á snbsistencia de tan
tos indivíduos, cuja sorte não se ~J6cle negar que é obra sua. 



477 

Pelo que nos toca particularmente a nós, membros do corpo diplomatico por
tuguez, a intervenção de sna magestade o iJnperador é ainda mais necessaria para 
n~s salvar da posição e~n que nos achftmos, posição precaria, anomala e que n?io 
pode durar muito tempo, como cada um ele nós pela sua parte experimenta, se
gL1ndo a carta de v. s.a de 28 elo corrente. Entretanto o arbítrio que propoz a 
n~r . ele la Ferronays parece-m e acertado, e servirá para ir ganhando tempo até 
'VIrem resolncões do Rio de Janeiro. 

S 
, 

, erá bom que v. s.a faça uso opportunamente das especies que tenho tocado 
n esta carta, não em conferencias officiaes; mas com as pessoas elo seu conheci" 
mento, apresentando debaixo de cores vivas a conclucta do ministerio britannico, 
e fazendo-a contrastar coin a sympathia que n nossa cm~sa encontra no publico 
em_ Inglaterra e em França, cujo gabinete é de esperar queira a este respeito ir 
mais de accordo com a opinião publica do que o de S. James. 

. Aos militares portuguezes ahi residep.tes poderá v. s. a dizer que sabe que h a~ 
verá meios de transporte para todos os que quizerem unir-se á divisi!o ele Ply" 
mouth, ainda que nao é necessario apressm,em-se demasiadamente, visto ser t~o 
grande o numero de officiaes a partir que não é possível irem todo·s juntos. Eu 
conto escrever aos principaes que ahi estão, mas não o podendo fazer hoje, re. 
servo tudo para o primeiro correio. 

Póde v. s.a entregar ao dr. L. Rocha a importancia da impressão da sua obra, 
de_sculpanclo-me pelo motivo acima indicado ele não lhe responder hoj e, o que fa. 
rei bu·evemente. 

. . Já accusei a recepç~io das suas·cartas ele 171 e agora repito que fico en tregue da 
hsta dos portnguezcs q~1e em París não assignararn o jurarnento á senhoraD.lVIaria li. 

Repito a v. s. a que, segundo me parece, convem que se abstf)nha o mais que 
for possível ele collisão ou por palavra Oll por escri pto com esse ministerio, por-
q_ue .a nossa conducta por agm•a eleve ser toda passiva e expectante . · 

O portador dará a v. s.a as noticias ele Lisboa que temos ac1ui 1 e é de suppor 
que já ahi as haja mais modernas. 
]3 DcuR gual'Cle a v. s .a Londres, 26 ele novelnbro de 1823. - rn .mo Sr. Nuno 

arbosa de Figq!31r eclo, =--= Mr:t?·qucz ç~e Palmellct. 

Offi,cio 

(N. 0 i 9) 

IlLmo e ex .m'' sr. - T enho a honra de levar ao conhecjmento ele v. ex . a que
1 

pelos motivos constantes das · inalusas copias, faço n'esta occasião embarcar para 
essa côrte, a bordo elo brigue de guena T1'eze ele JJI[aio, o tenente do batalhão 
n.o ? de infanteria, Antonio .Mendes, ao qual v, ex.a se servirá ele faz er dar o 
destlllo que julgar mais conveniente. 

Deus guarde a v. ex.• muitos annos . Funchal, 27 ele novembro ele 1828. ~ 
Ill."'" e ex: .mo sr. José Antonio de Oliveira L eite de Barros. = José Mwria 111ontei?·o, 
governador e capitão general. 

Copias aHudidas 

N°1 

Ill.mo sr. -·-Exige o bem elo serviço ele el -rei nosso senhor que v. s.a me ele, 
clare o nome e posto cl 'aquelle .official elo batalhão n. 0 21 que, por não merecer o 
melhor conceito de v. s .a, tencionava mandai-o para Lisboa, como v . s.a verbal, 
mente e por cliffer entes vezes me fez ' saber. 
11;, J?eus guarde a v. s.a Palacio do governo, 30 ele setembi;O de 1828. =Jos6 

tfana lJ!IonteiTo, govemador e ca·pitão general. - Ill. 010 sr. José Antonio ele Aze
vedo L emos, coronel commanclante ela expedição . 

N.• 2 , 

d Em 1:esposta ao officio que v. ex.a me dirigiu hoje, remetto por copia o officio 
0 tenente coronel com mandante elo batalhão n. 0 2, pelo qua.l v. ex. a verá o nome 

e graduação elo official em ql!estão. ' 



. 478 

Deus guarde a v. ex." Quartel do Fnnchal, 30 ele setembro ele 1828 . - lll .mo 
e éx. mo sr. governador e capitão general. = José Antonio de Azevedo Lemos; coro
nel commandante. 

N. " 3 

Ill . mo sr. - O tenente sobre que eu falleí a v . s.a chama-se Antonio Mendes·, 
o qual desejo que seja separado d'este corpo, pois que me consta def~ncle princí
pios oppostos áquelles que tão justamente d~fendemos . 

Deus guarde a v . s.a Quartel do Collegio do Funchal, 13 de setembro de 
1828. - 111."'0 sr. José Antonio de Azevedo Lemos. = Joaqnim llfanuel ela Fon
seca, e Silva; tenente coronel graduado commanclante elo batalhão expeclieíonario 
de ínfanteria n .0 2. 

Está .conforme ao original. =José Joaquim Janum·io Lapa) major ele brigada. 
Está .conform.e o original. = Franc·isco de Paula J.l1onteiro; ajudante de ordens . 

* 
Os cJ.ois <L.esembargadores nomeados por dipl<lm::t de 6 ele agosto para irem á 

ilh,a ela Ma4aira abrir devassa sobre o chamado crime de rebellião contra a au
ctor·id.~de soberana de D. Miguel em 22 de junho, cumpriram o seu melindroso 
e ncmg o eom extremo rigor, mandando encerrar nas cadeias ou a bordo elos na
·vios ele guerrq, todos aquelles que suppunham partrdarios do liberalismo, segundo 
consta de varia correspondencia, e designadamente do documento n . 0 9, in::wrto a 
pag. 256 d'este tomo . Ainda assim não póde conhecer-se o numero exacto elos in
divicluos que os severos juizes consideraram incursos na lei penal, e portanto apre-. 
sentâmos algumas peças extrahid~~s elo r espectivo .processo , ele que foi esc.rivão 
Dionysio José Monteiro de lVIendonça. 

Relação n.on1.inal 

Das pessoas pronunciadas na devassa d a a:lçada da ilha da Madeira 

Agostinho Líbano Monteiro, official d'o bata
lhão de artilheria. 

Albino de Freitas, filho de Francisco Antonio 
ele Abreu. 

Alexandre José de Sousrt, o Dcsinço, sargento. 
Anselmo J anuario d'e Freitas. 
Antonio Aluisio J eryi s de Athougui.a, lente 

de mathenu1tica. 
Antonio da Ave Maria, r eligioso franciscano. 
Antonio Caetano ele Sousa, ajudante. 
.Antonio Caetano de Sousa, capitão de orde-

nanças. 
Antonio das Dores, religioso custodio fran

ciscano. 
Antonio Fernandes Camacho, tenente coronel. 
Antonio Francisco de Barros, official do bata

lhão de :utilheria . 
Antonio Francisco d~ Gouveia R ego, tenente 

de milícias de S. Jorge. 
Antonio J auuario Moderno, juiz orclinnrio. 
Antonio Joaq uim Correia Caldas, cadete elo 

batalhão de arti lh eria. · 
Antonio J oaquim Gonçalves ele Freitas, capi

t ão de ordenanças. 
Antonio Joaquim Jardim, vigario de Machico. 
Antonio Joaquim ele Oliveira, cura elo Cam

panario. 
Antonio Joaquim Rodrigues, cura de S. Ho-

que. . 
Antonio Joaquim Spinola, capitão de ordenan

ças . 
. Antonio Joaquim ele Vasconcellos. 
Antonio José Fernandes, couego. 
Antonio J osé ele Sonsa. 

Antonio l'Í'[anuel Roclri gt1es, o Anninhas. 
Antonio Marccllino Gomes, escrivão da des-

carga. 
Antonio P io F ernandes, escrivão elo judicitd. 
Antonio Hoclrigues, de Ponta D elgadà. 
Antonio Rodrigues P nlhm·es, brigadeiro. 
Antonio Sebastião Spinola, tenente . 
Antonio T eixeira Madeira, capitão auxili ar ; 

commanclante interino do forte de Machico. 
Antonio V'enancio de Ornell'as, capitão ele mi-

lícias reformado. 
Augusto Mençles, filho ele Feliciano Mendes. 
Bento Joaquim da Silva, boticario. 
Bernard ino Caldas, cadete de artilheria. 
Bertholdo Fràncisco, cadete ele art ilheria. 
Caetflno Albe1·to ele Banos , coacljutor do Es-

treito ele Camnra. de L obos . 
Caetano Alberto Soaa·es, vigario geral. 
Caetano Vellosa ·Castello Branco. tenente co-

ronel goven1aclor do forte do Ilb éu.~ 
Canclido de Freitas e Abreu. 
Carlos Frederico Acciaioli 1, 

Carlos Vicente :Morgado. 
n ementino ele Sousa, bot.icario. 
Daniel ele Ornellas e Vasconcellos, advogado. 
Diogo da Camara Leme (D.), alferes. 
Diogo de Mesquita, capellão da sé. 
Diogo Tclles ele Menezes, o Fl'ig id eira·. 
Domingos João de Gouveia, capitão ele milí-

cias e escrivão de Camara de Lobos . 
Domingos Olavo Correia, advogado. 
Domingos de Sousa, :fillio do botica;r io Cle· 

mentino. 
Egyclio Varella. 

1 Este a.ppellido de familia encôntrn.-sc por diffet·entes fórmas orlhographicas nos manu scriptos e impressos con~;ulta
dor;, mas adopt:'tmos a mais seguiàa, posto que 1rmitas vezes tn.mbem escrevam cAccioly". 
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Feliciano José Mendes. 
FelisbeFto de Gouveia., vice-vignrio ela llibeira 

Brava. 
p~~Plle C11-etano da Costa Cara.mJÜo, tanoeiro. 

~ ~ppe Cardoso da Costa, escripturario. 
~~l~ppe J oaqui1n Acciaoli., ajudal1te ele ordeps . . 
-!! llippe J onquim Acciaioli, coronel ele milicias 

. reformado. 
FlliJ~pe J oaquiPl ele F~:eitas e Abreu, capitão 
,. mo~· ele Ponta Delgada. . 

1 trmmo Augu"to ele Castro, conelestavcl elo 
forte ele Macbico. . 

Flo~·encio Januario Telles de Menezes, vice
Ylgurio ela Calhet.a. 

Francisco Alexandre Lomelino ele Vasconcel
los, padre. 

Fvaneisco Antonio ele Castro. 
Fra,nc~seo Antonio ela Costa Caramujo, ta

noeu·o. 
Francisco Antonio ele Freitas e Abre~1 tenente 

ele milicias. · · · ' 
Fl'auaisco Antonio J aúlim, tenente elo forte de 

S. Jorge. · 
Fl!ancisco Antonio ele Sá,. ourives. 
F1•anciscp Antonio de Sá, vigario do Porto ela 

Cl!llZ. 
Fr:lncisco Correia B:ereclia, morgado. . 
Fl!anaisco Perreira de Abreu, juiz elos orpb~os 

. ele Macl1ico. 
FraQ..cisco· Garnier, chapeleiro. 
F1·au~isco Gonçalves, sargento elo batalhão ele 

artilbel'ia. . 
Francisco Henri.ques Moniz ele Ornellas, ca-

dete elo batalhão de artilheria. 
Fr~ncisco Joaquim ele Aguiar, capitão auxi
F har, commanclant.e elo forte do Caniço. 

]~ rancisco José da Mata, tenente. 
• rancisco J ustino de Matos. 

Francisco Lucas Camacho, capitão do forte 
da Alfanclega. 

Francisco Manuel Patrone coronel elo bata-
lhão ele artilher · a. ' 

Francisco l\ioniz Esaorcio, sarg-ento mór ele or 
' clenançnfl. 

F rnnci seo Nunes ~le Barros, C;lpitão de orcle" 
nanças no sitio elo Covão. 

Francisco Nunes Pereira, capitão de ordenan-
ças. 

~1:anc:sao Plwheco Gt~imr~rães, furricl. 
F ranc~sco ele Paula L1ma, t enente. 
F ranc1sco Plaaiclo ela Silva, capellão ela sé. F ~anc~sco ele ,Sousa, b.arbeiro .. , , 

ranc1sco Joao ele Canes., cap1tao mdr ele Ca" 
F mara de Lobos. 
p ranc~sco Spiocrla, filho elo coronel t3pinola. 
• ranCJsco TheocloTO de Salles, sargento mór· 

F ele ordenanças de S. Vicente. . F ranc~sco Xavier ela Hilva Pereira, major. 
• 1~nc1sco Xavier de Sousa, filho do boticario 

G _lementino: · . 
Gaspar Ignac10 Gomes, barbe1ro. 
G ~rmm~o Lopes. ela Silva, ourives. 

regor1o Antomo de Moraes, alferes de Ol·cle
nanças. 

~~egor!o Prancísco Perestrello. 
re~ono Francisco Pita, filho do escrivão 
Pita. 

~r~gorio Nazianzeno Medina, p~ru·e. 
IIUJ~erme José Nunes, capell ão das Neves. 

e1~nque Amceto. 
Jacinto ele Freitas Aragii.o offi.cial do batalhão 

de artilheria. ' 

J acinto José Mendes, filho de Feliciano Joeé 
Mendes. 

,Jacinto Simplicio Moniz. 
Jauuario Vicente Camacbo. deão da sé .. 
J eronymo Alve~> ela Silva Pinheiro, vigario ele 

Santa Anna. (Estando preso fugiu elo Al
jube.) 

Jeronnuo Martins Salgado, major ele engephe
ria. 

João ele Abreu, filho elo g·over]la.dor do Pico, 
João Agostinho Pereira de Agrella e CapJara, 

morgado. 
João Agostinho ele Figueil·ôa e All:)uquerque, 

coronel ele wilicias. 
João Agostinho J ervi13 cTe Athouguia, sargento 

mór de ordenanças. 
Joilo Antonio elo Nascimepto Alves, sacristão 

do Carmo. 
João· All.tonio Pita, professor de }JrillleirfLS le

tras. 
João ele Bettencourt Correia, official do bata

lhão ele artilheria. 
João de Bettencourt ·e Preitas, copJmepcla

clor. 
' João ele Carvalbal Esmeraldo, morgado. 
João ele Castro Pmmmond, filho do sargento 

mór do Capiço. 
João Chrysostomo :Ferreira Uzel. 
João E13corcio. 
João Francisco ele Florença. 
Joilo ele Freitas, o Sopa. 
João Gualberto Ferreira Ferro. 
João Henriques Moniz, promotor ecclesiastico. 
João J oaquim Üi].macho, official elo batu:lhào 

ele artilherirt. 
João Joaquim Figueira Henl'iques, capitão de 

milícias. 
João Joaquim Pestana, advogado. 
João José ele Araujo, sargento mór ele orcle~ 

nanças. 
João .J osé Barbosa clu Boc~ge, caixeiro. 
João José do Olival, ajudante de ordenanças 

do Porto da Cruz. 
João Manuel da l::iil v a Branco, vigario d13 

S. Jorge. 
J oã.o Rodrigues Pires. 
J oão Sauvaire da Camara." 
João Schwalback, teJ1ente coronel, 
João Telles ele Menezes, o Frigideira, 
Joaquim Antonio de Carv~Ll)w, capitão. 
J oaquim Carlos Fernandes Couto, emigrado 

de Port.ngal. 
Joaquim Prancisc'o ele OliveiFa, capitão mór 

ele Santa Anna. 
Joaquim de Freitas Esmeralda, capitão. 
Joaquim Guilherme ela Costa, capitão de arti

lberia 11.0 2. 
Joaquim José Paria, moraado. 
Joaquim José Jacques, official do batalhão de 

artilheria. 
. Joaquim José dos Santos, tenente do batalhão 

de artilheria. 
Joaquim .Melchior Gonçalves, capitão ele or-

denanças. · -
Joaquim Ricardo, caixeiro. 
Joaquim Rodrigues, Lotica.rio. 
José Antonio Fernaucles, vi.ce-vigario de Santa 

Cruz. 
José Antonio de Macedo Pestana, sargento 

mór çle ordenanças. 
José Caetano Cesn.r ele Freitas, ajudante de 

orél.ens. 



José da Costa, sem occupaçiio. 
José Duarte Machado Ferraz, ex-corrcgeclor
José Fernandes de Andrade, vigario do Es-

treito ele Camara de Lobos. 
José ele Freitas Bai~o, oH:icial ela alfanclega. 
José Joaquim Esmcralclo. 
José Joaquim ele F ,.e itas e Abreq, governador 

ela fortaleza do Pico. 
José Joaquim do Nascimento Alves. 
José Lucio Travassos Valclez, ex -govemaclor. 
José Maria P ita., caixeiro. 
José Pedro ele Mello, capit~o. 

. José Pestana, religioso ti·anciscano. 
José l'into, g.uarcla da alfandel!a. 
José Pinto Correia, capitão ele Camara ele Lo

bos. 
José Teixeira Rcbello, governador elo forte elo 

Pelourinho. 
Julio da C amara Leme-
Lino de Athouguia, morgado. 
r__.ourenço José JYioniz, medico . 
Lourenço J ustiniano, sapateiro, 
Loureuço 8oa,.c:s, ca.ixeiro. 
Luiz Agostinho ele Figueirôa, cariitilo. 
Luiz Antonio Seab1•a, csarivão ela alfanclega. 
Luiz Augusto Acaiaioli, capitão de ordenan -

ças. 
Luiz Francisco ele Freitas, vigario elo Arao ele 

S. Jorge, 
Luiz Goclinho Travassos Valdez, cunhado ·elo 

ex-governador. 
Luiz Pimenta ele Aguiar. 
Luiz Sauvaire, morgado. 
Manuel Felisberto, do sitio do Berrão, em 

~onta Delgada. 
Manuel Ferreira ele Seabra ela Mota e Silva, 

ex-juiz de fóra. 
Manuel João Rodrigues Je ' li'reitns, alferes ele 

ordenanças. 
Manuel Joaquim ele Carvalho, padre ela fre

guezia ele Boa V cntura. 
Manuel Joaquim de Sousa GoU\7 eia, cura de 

Machico. 
Manuel Joaquim Teixeira, caixeiro. 
Manuel Rodrigues, filho de outro do mesmo 

nome, ele Ponta Delgada. 
Manuel Teixeira, capitão ele Camara ele Lo

bos. 
Manuel Vellosa, cadete de artilheria .. 
Marcellino Ferreira de Andrade, alferes ele 

oruenanças ele Santa Anna. 

4~0 

1\Iarcellino Joilo da Silva, pmlrc. 
~ifarcelliano Ribeiro. 
Marquez ele Palmella. 
Nicolau Maria Passalaqua. 
Norberto Joaquim Sen ada, sargento . 

. ~uno ele Preitas, sargent.o ele ordenanças. 
l:'atricio Mrdheiro, negociante. 
Paulo Dias ele Almeidf1 1 tenente coronel ele 

engenheria. 
Paulo Henriques Cnnha., cma elo Porto ela 

Cmz. 
P::wlo José 1rcmancles Pimenta. 
Pedro Cypriano ele Omell:Js, tenente . 
Pedro Joã:o de Sousa St•nior, capitão ele orde

nanças. 
Peelro ele Ornellas, filho ele Jacinto ele Ornei-

las. 
Porfii!io ele Andrade J atclim. 
Quintino Antonio Rico, guarda da alfandcga. 
Roque Caetano, filh o ele outro elo mesmo nome. 
R.ufiuo Pereira, gu!\·rda d() Pstanco. 
Rufino Soares Pereira. capel lão ela sé. 
Sebastião Cazimiro Medina, magistral. 
Scveriano Alberto Fenaz, mestre ele lambi-

que. 
Sev.eriano Sesinanelo Bettencourt, tenente do 

batalhão de autilheria. (Fugin da prisão.) 
Silveira, com boticu. ao lado elo Pnsseio. 
Silverio da Esperança, guardião elo convento 

ele S. Francisco. · • 
Sirnão ele Oliveira, padre . 
Tertuliano, filho de José Antonio Vergolino. 
Thomaz de· Aquino, viga• io de Camara de Lo-

bos. . 
Thomaz Gomes Ja smins, caixeiro. 
Thomaz Joito Pestana Homem ele El-R.ci, ü· 

gario elo Campanario. 
Thomaz de Seixas e Brito, tenente. 
Thomaz Tolentino ela Silva, conego. 
'l'uelc elo Carmo. 
Venancio Alexandrino da Franc;a Leal, alfe

res de milicias ele S.Vicentc. 
Venancio Correia. alfaiate. 
'Vicente João ele Omellas, sargento de mili

cias do S. Vicente. 
Vicente Nery, vice-vigario ele S. Gonçalo. 
Vi cente Sm·erim Bettencotu't, capclliio do S.oc-

corro. 
Victorino Teixeira. 
V i tal Caldas. 
Vital dn Silva, filho ele Antonio da Silva. 

O despacho de pronilucia que obriga a pris~io e livramento os sobreditos cento 
e dezesete inclividuos, conclue pela seguinte fórma : "O desemba1·gador escrivão 
da devassa passe as ordens do estylo de captura contra . os que não estão pre,os, 
e de recommendaç1io parq, os qqe se ·acham na prisão, e para que se appensem a 
esta devassa as de fugas de dois presos rnepcionac1os n'esta pronnncia, extrah indo 
dos dietas elas testemunhas o que diz r espeito ao consul britannico, para ser pre· 
sente a sua magestade el-r ei pela seol'etaria de estado dos negocias da justiça, e 
sejam soltos Ignacio Gonçalves de. Abreu, Antonio José Spinola, 'Vicente de Brito 
Correia, Antonio Joaquim da Camara Mesquita, João Licio do Lago, Domingos 
Ferro Gareez, Antonio Joaquim Telles, 1Tacinto de Paula Henriques, Luiz Hen· 
riques, Alberto de lVIesqnita, Jacinto de Ornellas, João de Bettenconrt, Francisco 
J anua rio Cardoso, Alvaro José da França (tenente elo batalhão de artilheria), 
Francisco Leandro Severim de Bettencourt e José ele Brito Seixas (ambos cade
tes elo dito batalhão) e Alexandre Florentino Martins Pestana (tenente coronel), 
os beneficiados José ela Silva e Francisco Xavier da Silva Lopes, e Luiz J0sé 
Vicente (sacristão), por se haverem clesvaneoiclo as ~SUspeitas que deram causa á 
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sua prisfio e não resultar das testemunhas da devassa prova sufficiente para se-
. rem pronunciados, sendo os pr imeiros abonados por algumas elas mesmas t este
;nu~has e por alguns clocm;nentos que os justificam, não se havendo attenção ás 
Jt~str6.cações produzidas pelos pronunciados, porque, alem de graciosas, contêem 
clJctos negativos, . que não podem convencer de maneira alguma os factos compro
v_aclos com testemunhas que depõem affirmativamente; e se intimem os pronun
Ciados para se apromptarem em termo breve a embarcar para o porto de L isboa, 
na fórma das ordens.- Funchal, 27 de novembro ele 182B. = llfaciel jJI{ontei1·o 1>>. 

t. 1 As mais peças dos autos que offerecem algum interesse t&em .datas posteriores a 1828, m::ts 
ranscrevemol-as agora, c.om outr:Os esclarecimento,s, para evi tar fut;uras referencias a este longo 

Processo. . 
R elator i o. - ~~Procedenclo ·se na ilha da M acleira a devassa p::tra se conhécer dos indivic1uos 

~tu: t iveram parte na rebelli ào que ali se desenvolveu, eil-1 conformidade ela carta regia a fl. 3, 
oram pronunciados os duzentos c dczcscis réus ela 1·elação inclusa, dos quaes estão presos, sc

~uncliJ se n:o stra elos autos, cento e um. - Existe nl), refer ida devassa, nssim como nos appensos, 
' nece~sana prova para verificar a culpa dos réus, ainda qu e com diverso grau de imJJutação, 
e l P01' •1sso entende a commissão qtJ-e !!- pronuncia procede para os réus de n.o 1 a n." 211, e á 
P urahdade ele votos para os de n." 212 a n ." 215. N,lo acontece, porém, o mesmo ao réu de 
?o 216, por isso que <lontra este só h a a opinião de desaffeição, sem que se ~onfu:me com dicto ou 
act'!, ~o ~acto ela fugida, qt~e, sendo um indicio r emoto, não constitue po1· si prova alguma das 
ad~nss tvcts em di reito; e por isso entende igualmente a com missão que a pronuncia ni\o pro- . 
cec e a seu respeito e <j_lJe se lhe deverá dar baixa na cu lpa, sendo, com tudo, recomm endaclo ao 
seu ~rel aclo maior, para v~giar sua conclucta e comportamento, de que se toma digno pela pr e
X~L:_rao que a_q tlella mesma opini ão i ndu~ a seu r espeito. Ma_s vossa magestacle sobre tudo ma~
~tt,t o que for elo seu real agmcliJ. - L isboa, em conferen·ma de 19 de H gosto de 1829. = Joao 
~nuel Guerrei1·o ele .4morim = J osé Pereim Palita de Faria Guiõ.o = H.omão Luiz ele Figwi

re o e Sousa. ,. 
. Cu_mpre advertir que os n.0 • 2 11 a 2 l6 acima citados COlTespondem, na relação j mlta no 
~elato~10, a Alnxanelre José de Sousa, Grcgorio Naziam:eno Medina, Joaquim José elos Santos, 

oaqtllm de Freitas E smeraldo, Lourenço José iV[oniz e fr. J osé P estana. 
Acconl:l.o. - "Accorelam om r elaçfio, etc. Que, na conformidade elo aviso elo 1. 0 do con:ente, 

s~stentam a pronuncia e se dê ba ixa na culpa elo pronunciado fr. José Pestana, franciscano, ha
~I cla _por improcedente a pronuncia a respei to d'e lle, e se proceda a sequesti'o dos bens dos pro-
o ~llctaelos que aincl~t não tiverem sido sequestrados.- Lisboa, 19 de set emuro de 182\:J. Passe-'sc 

rc ~m ao prelado maior í:lo eles pronunciado pa.rlt vig iHr sobre a s ua conducta. ·= Garcia No -
9Uf!~ l·a ~ Ornellas ~ Cm·neim = Castro Hcm·iques = lJ1cweclo = Sá LoJJCS.» 
cl' Informação. - «Veiu rcmetticlo da ilha da M.~tdeira para as cadeias do Li!J)oeiro, como réu 
p _esta cl?vassa, Rttfino Pereira, que d iz ser Rutino Carvalho P ereira, negociante. e exan}inap.clo a 
S tonuncta a fl. 376 v., acho n 'clla só mente pronunciado Rufino Pereit•a, guat·da d.o esta11co, e Eufulo 
a oares, cape li :lo da sé, constando-me igualmente )Jelas p e,..soas C!a ilha que fy eqttentemeiJ,te ve!)1 
t~r 7eu_ escri ptorio, ass in1 como elos presos d'esta devassa, que o dito guard!J, .não fôr!!. pre,so p!'lr 
sà ngtclo. Ex~tmi uaclas as t estemunhas qq.e fq,zell') provn. n 'esta devassa eontra Rufino Pereira, 

0 l\~ que juram em n.os 52, 65, 66, 95, 100 e 150, e parece-me qne as de n.0 ' 52, 95 e 150 são n,s 
~ue. chzem r espeito ao ~i to Rufiu~, g uarcla ~lo esta~co, e ~s de n. 0 ' o5 e 100 diz~!D Fespeito ao pFeso 
\T ntno Carvalho Pereu'a, n egocp:wte, mtuto mais venficanclo -se que el,le fora despachado por 
f! a c ez em alferes do corpo cte voluntarios do senlwr D. P eqro, conlo se vê elo ~ppenso n.0 11:1, a 

· ~0. O que informo par::]; se deliberar a este re~ peito o qL~e pa~:eccr justo. E por est•t occasi:l.o 
~c 0 ~t1e os réus pronuncia,clos a fi. 376 v. são clnzcntos e cle.zesete, e pela t•e)l).ção a fi. 388 cli]. 
t Ommissão Crt!ada pelo r eal decreto ele 13 de ma.io de 1829 n'clla sómente ·se tratava de duzen
éos e elezeseis r étts, não se tr~ttando do réu Francisco Xavier da Silva Peyeira, major, cuja culpa 
. a q_ue consta do appet}SO u" 1, o qtte igualmente informo para t!).n}bem .se deliberar a est!l 
tes]Jetto. - Lisboa, 14 de jL1lho ele 1830. = D1:onv.sio .Tot!ti JJilo?ztei ro de lJ!lenrf,onr;a ». 
cl, Accol'clào. - ,, Accordam em r elação, etc. Que em vista ela informação, cleclal'ando o aceo)'
c a~ a.ntcceclentc, sustentam igu"lmente a pronunci·a do réu Francisco 4avier da Silva Pereira, 

11 S eclaram pronunciado Ruiino P er eira ou Rtlliuo ele Cayvalho P ereira, que foi l!,lfm•es elo bata-
11;;'1.0 cl~ volu ntarios, ,e se prosiga nos termos devidos. - I;isboa, 17 ele j ulho de 1830. -:-:- lJ!lacie? 011 tcn·.o = Orncllas = Jltf,á1·tens Ferrão """"'1l1.acerlo -: r•astTo Flm r;q,es = Palha." 
I' l\'Itutos. dos indivicluos aontra quem se procedeu nl]. cleva:;;sa estavam homi:;; iaclos ou no exi
f~~' e por tsso a primeira lev!), elos presos coudi~ziclos palia L isboa a bordo ela charrua Orest.es 
8 

l. 
3:Penas ele setenta e quatro, e d'ali transferiram-os 1~ara a frngata Principe J] . Peb·o, q,q.e 

~rvta de pontão ou deposito, ancorado defronte elo caes do Soclré. Mezes depois deral1J-)h~s in
~~ess? no ~imoe iro, e e!1tão, couf.>ro~e reqlJeriaD:)., tinbl).U). p•otectorcs ou ij.penas inirnigos, q_ssim 
tro ;roc~el ta ao .i ulgatl).ento o~ por vin&'ança contin11.av~m na cadeia; cl,e so~·te \lu?, q)j.anclo as 
0 - J:t~lJbcraes clesembareamm a 24 ele Julho ele 1833, »inda pat·te d'elles aht eXI~ttam sem de-
Jsao , ual elos juizes, recobrando, porém, n'esse dia a liberdade. 

de Entre as tres r elações juntas aos autos notam-se algumas vm'i!),ntes, tm}to cl_e nomes como 
e mesteres , que procurá mos rectificar apoz minucioso confronto. Na Fela<;~ãP qq;s cento sessenta 
b s ete Pl'esos, publicada a pag. 356, figuram quarenta e seis d'es tes prontu).ciados, havendo tàm-

em pequenas differenças ele appcll iclos, que conservnmos parlt não alterar os doCilmentos, sem 
31 



482 

C er-tidão 

:Manuel Luciano de Magalhães Abreu Figueiredo, moço fidalgo da casa real, eles· 
embargador ordinario ela r elação e casa do P0rto, com exercício em COlTege
dor do cível da cidade de Lisboa na primeira vara, e escr~vão ela devassa a 
que el-rei nosso senhor mandou proceder n'esta ilha da Madeira, etc. 

Certifico que, revendo as testemunhas da devassa d~ rebellião a que procedeu 
o dr. Francisco Antonio Maciel Monteiro, commendador da ordem de Christo, 
desembargador da casa ela supplicação e juiz ela alçada em virtude ela carta r~
gia ele G ele agosto elo corrente anuo, encontrei as seguintes testemunhas, que d1~ 
ze;m respeito a H enrique Veitch, consul britannico n'esta ilha . 

T estemunha n. 0 8, diz que, chegando a fragata no dia 25 ou 26, que condu
zia o novo general para esta ilha, e não foi acceito, corresponcleu-se o ex-gover
nador Valclez com a mesma fragata por meio do consul inglez, -a fim ele que ella 
se retirasse. 

T es temunha n. 0 26, diz que presenciou, estando ao Passeio, chegar o ex·g~
vernador Valclez em frente ela tropa, leu um manifesto e proclamações, dando Vl

vas ao senhor D . P edro, a sua filha e á carta, e estando presente o consnl iuglez 
ouviu ao coronel P atrone dar vivas á nação britannica, que havia defender a ilha. 

T estmmmha n. 0 31, diz · que se persuade que elles não queriam rei, e sim um 
governo republicano, e que este proj ecto fôra machinaclo nas lojas maçonicas 
cl 'esta ilha, favorecido pelo consul inglez, porque vindo a fragata com o novo go
vernador, e não consentindo Valdez que elle desembarcasse, foi o consul inglez o 
nnico que se introduziu como mensageiro de Valclez, e tratou com a mesma n'a
gata os negocias sobre que ella vinha e que elle testemunha ignora. 

T estemunha n. 0 38, cliz que concorreu muito para esta revolt~ o consul in
glez, que sempre acompanhava Valdez, e lhe consta qne em sua casa clá asylo a 
muitos que receiam ser culpados e foram voluntarios ; e lhe consta, por lhe clizer 
um soldado. musico do batalhão, e mora com sua mãe no b eco elo Caldeireiro, que 
o consul inglez acompanhára Valdez quando elle foi d' esta cidade para resistir á 
tropa que tinha desembarcado; tendo ouvido dizer que até chegára a persuadir 
<"tlguns inglezes para pegarem em armas para defenderem os direitos do senhor 
D . P edro, o que tudo se demonstra pelo asylo que t em claclo, não só em sua casa, 
mas na fi·agata, que se diz manclára vir com o pretexto de segurar as proprieda~ 
eles britannicas. _ 

T estemunha n. 0 3!:1 , diz constar-lhe que o consul inglez aux iliou fortemente a 
:!:ebellião, e que, sabendo -se do desembarque elas tropas, and:h·a convidando gente 
para deitar abaixo "as muralhas das ribeiras e as pontes, e impedir a passagem 
das tropas fi eis, e que fazia em sua casa o _paiol da polvora dos . voluntarios . 

T es temtmha n. 0 44, diz que tinha contacto immecliato ·com Valclez o consul 
inglez, e era lá muito introduzido, e ouviu dizer que tinha polvora e1n sua casa, 
para dar aos vohmtarios 

T estemunha n . 0 49, diz ter ouvido tambem dizer que o consul iuglez coope
rára bastante -para à rebellião e tinha em casa polvora, e actualmente tem dado 
asylo a muitos voluntarios, segundo é- publico . · 

T estemunha n. 0 66, diz que o consul inglez, que n'esse dia, antes ela rebel
lião, tinha visto passar duas vezes para o palaci.o da fortaleza e assistiu a ella da 
casa de um inglez vizinha á elo Bachicha, porqu~, a não ter noticia antes, não as
sistiria a este acto, e depois era fi·equente em palacio, e até _em obsequio a Vai
dez foi a bordo ela fragata que trazia o governaclor, e Valdez n llo deixou desem
barcar. 

T estemtmha n.0 70, diz· que concorreu para a rebellião o coh'sul inglez, · porque 
ía á fortaleza continuamente, guardou em sua casa polvora e é geralmente con-

certeza de quA es merecem mais confi:mça ; mas cumpre desde já corrigir os de Antonio da Costa, 
Antonio Pomares e Vicente Severim Bacellar1;, que elevem ser, quanto ao primeiro "Somar es" , 
ao seguudo a de Castro", e ao ultimo rrBettencourt", conforme verificá·mos pelo proprio originaJ, 
pois o cn:o pro~eiu da copia obtida. · 
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stan_t_: que tem daclo asylo e1:!:1 sua casa a muitos que se acham implicados ·na re
bel!tao ; e elle testemunha no dia 23 ele agosto, pe~as tres horas ela tarde, pouco 
n:ais ou menos, na casa onde estava, o viu a cavallo com uma bandeira na mão, 
dtzenclo: cc Oh povo, valha-me, que estive até agora enganÇtclo ». · 
. ..., Testemunha n. 0 89, diz q11e o consul inglez, tendo assistido ao acto-da rebel

l~ao e em todas as outras occasiões que Valdez tinha a tratar algmna causa r ela
tiva. a ella, como aconteceu na chegada da fragata no dia 25 de j1mho, que con
d~t~ra o novo governador mandado por sua magestade,, depois de ser visitada pelas 
VISitas elo costume, elle foi o emissario das deliberações 'ele Valdez, e no dia elo 
~ombate elle acompanhou V alclez a animar as tropas, como lhe constou, foi um 
c os seus auxiliares e que muito concorreu para ella. 

Testemunha n. 0 124, sendo pergunta do pelo referim ento que d'elle fez a 
te~temunha n. 0 38, disse que elle é o mesmo de quem ella falia, e que o seu con
teuclo é verdadeiro, porque tendo ido para cima com o seu batalhão no dia em 
tue as tropas desembarcaram em Machico, viu na Camacha o ex-governaclor Vai~ 
E ez., e a seu lado o consul inglez armado ele espada e duas pistolas . 

E passei a presente em virtude do clespacho de pronuncia proferido na cle
v_assa pelo desembargador Francisco Antonio J\~Iacie l Monteiro, e vae por mim as
SJgnacla. 
n · Funchal, 29 ele novembro de 1828. =Manuel L uciano de Jll[agalhães Ab?·mt 

.L' ·tguei?·edo. 

Officio 

. Ill. mo e ex. mo sr. ~Tendo" me feito saber o ministro synclicante da alçada, que 
vent a esta ilha conhecer ela rebellião, que j á tinha ultimado os seus trabalhos e 
qu~ precisava mandar J?a1•a Lisboa os réus prommciados na mesma, que constam 
da tnclusa relação, destrnei para esta commissão a charrua O?·estes~ em a qual.vão 
:~·ansportaclos a cargo do major José J oaquim J anuario L apa. E porque o bergan
t1m._, Vreze de Maio se acha em circumstanciEJ,s ele não poder demorar-se n'esta es-
açao, em conseqttencia do mau estado em que se acham as suas enxarcias reaes, 
~?mo me fez saber o seu commandante, por isso o mando dar conserva á sobre

tta charrua. O _que tudo levo ao conhecimentd de v . ex. a para o fazer. presente 
a sua magestacle. · 
J p eus guarde a v . ex.a Funchal, 30 ele novembro de 1828. -JlJ.mo e ex. mo sr. 

os e Antonio de Oliveira Leite. ele Barros. = José Mm·ia Monteú·o. 

Docn1nentos a nnexos 

Off!cio 

IU .mo e ex; mo sr. - -Tenho a honra ele r einetter a v. ex. a as dttas r elações in
~~sas : uma elos presos que foram intimados para embarcarem para o porto de 

tsboa, na fórma das reaes ordens, e a outra dos ecclesiasticos qu,e não. ficaram 
comprehenclidos na devassa, e por isso podem ser soltos . 
J Deus guarde a v. ex. a Funchal, 27 de novembro ele 1 ~28.- Ill.mo e ex. mo sr. 

osé Maria Monteiro.--:- Manuel Luciano Jll{a,qal(l,ães A bTett e Figuei?·edo . 
Está conforme o origiJ+al. =Francisco de Paula 111[ontei?·o, aj:uclante de orclens. 

Relação dos presos qúe foram intimados para irem para a cidad e de Lisboa 

xranc~sco Garnier. chapeleiro. João Bettencourt Co:rreia, segundo tenente elo 
~~OnJo Joaquim Gonçalves de Freitas, capi- batalhão .. 

- .A. ao de ordenanças. João JoaquiiiJ. Camacho, primeiro tenente do 
~~~0!1io Veoancio de Ornellas, capitito ele mi- batalhão. 

C 10 1as reformado. Joaqtrim José Jacques, segundo tenent e do 
aetano Vellosa C:astel -Branco, tenente coro- batalhão. (Fugiu ela forta,leza dó Pico em a 

y·nel. noite de 28 para 29 do corrente.) 
1~en8te J?ão de Ornellas, sargento el e milícias Agost inho Libano Monteú·,,, capitão do bata-

'A ~~ e ·V tcente. !hão . .n.nt . F . l OD!o ran01sco de Barros, sc<>'unclo tenente ' J ose J oaquim elo Nascimento Alves, paizanõ. 
c 0 batalhão. "' Nicolau Maria Passalaqua, proprietario·. 



Anselmo J~tnnario ele li'reitas, paizano. 
João Agostinho P ereira de Agrella e Cama

ra, escrivão da cama1·a. 
Gregorio Antonio de Moraes, alferes de m·de-

nanças. . 
Paulo José Fernandes Pimenta, paiznno. 
João José de Olival, ajudante de ordenanças 

elo Porto da Cruz. 
Thomaz Gomes Jasmin s, caixeiro. 
. João Agostinho J ervis ele A thouguia, sargento 

.mór ele ordenanças. 
Antonio Teixeira Madeira, ca1Jitão auxiliar. 
Luiz Pimenta ele Aguiar, paizano. 
Manuel Joaquim Teixeira, caixeiro. 
Filippe 0ardoso •da Costa, ·escripturario. 
Luiz Augusto Acciaioli, capitã:o ele orclenan

ças. 
Germano ·Lopes da Silva, ourives. 
Francisco Augusto de Castro, condestavel do 

forte de Machico. 
J oaqtüm Francisco de 'Oliveira, •capitã0 mór. 

(Ficou doente no hospital cl'esta ilha.J 
Gregorio Franc1sco Perestrello, proprietario .. 
Jacinto de Freitas Aragão, segundo tenente 

elo batalhão. 
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Nuno de Freitas., ajudante de ordenanças. 
Francisco Ferreira de Abreu, juiz dos orphãos 

de Machico. 
Francisco Theodoro de Salles, sa1:g·ento mór 

de ordenanças. 
Francisco Antonio ae Cas-tro, paizano. 
Paulo Dias de Almeida, tenente coronel. 
João Sauvaire da Camara. 
Fra11cisco HenriqueR Moniz ele Ornellas, ca

dete elo batalhão. 
Francisco Joaquim de Aguiar, capitão auxi-

liar. · 
Francisco Antonio ele Sá, ourives. 
Joaquim Ricardo, caixeiro. 
Francisco Gonçalves, sargento do batalhão. 
Joaquim José dos Santos, segun~lo tenente elo 

batalhão. 
Feliciano José Mendes, capitão de ordenan-

ça~. 

Jacinto José Mendes, alferes ele ordenanças. 
José de Freitas Baião, official ela a lfandega. 
João Joaquim Figueira Henriques, capitão 

de milícias. 
Peclro João de Sonsa Senior, capitão ele orde

nanças. 

Clemcntino de Sousa, boticario. . 
Domingos de Sousa, praticante de cirurgu:t. 
Frnncisco Xavier ele Sousa, praticante de bo-

tica. 
Frnnciseo Nunes Pereira, capitão ele orclenan

ç~ts. 

José Antonio ele Macedo Pestana, saxgento 
mór de ordenanças. 

José Antonio Pita, professor de primeiras le
tras . 

Joaquim José ela Faria, môrgado . 
José Pinto, guarda ela alfandega. (Ficou doen

te no hospital cl'esta ilha.) 
J oão Rodrigues Pires, sem occupação. 
Antonio Joaquim Correia Caldas, cadete elo 

batalhão. 
Francisco João de Caíres, capitão rnór. 
F1·. Antonio da Ave Maria, religioso de 

S. Fnmcisco. 
Antonio Joaquim Rodrigues, cura de S. Ro· 

que. 
Antonio Joaquim Jardim, vigario de Mnchico. 
Caetano Alberto de Barros, coadjutor do con

vento ele Camara ele Lobos. 
Francisco Placido da Silva, capellão da sé. 
Francisco Antonio de Sá, vigario do Porto ela 

Cruz. 
Felisberto de Gouveia, presbytero secular. 
Francisco Alexandre .Lomelino de Vasconcel

los, presbytero secular. 
FlOl'encio J anuario Tello de Menezes, vice

vigario da Calheta. 
Guilherme José Ntmes, eapellão das freiras. 
J oão Antonio do Nas cimento Alves, sacristão 

elo Carmo. 
José Antonio Fernandes, vice- vi gari o de Santa 

Cruz. 
José Femandes Andrade, vigario do Estreito 

de t.:amara ele Lobos. 
Manuel Joaquim ele Sousa Gouveia, cm·a ele 

Machico. 
lVIarcellino João ela Silva, IJresbytero secular. 
Paulo Henriques CUDha, cura elo Porto da 

Cruz. 
Rufino 8oares, capellão da sé. 
Thomaz de Aquino, vigttúo ele Camara ele Lo

bos. 
Vicente Severino Bettencourt, capellão do 

Soccorro. 
Yicente Nery, vice-rigario de S. Gonçalo. 

Car-ta regia 

lVIarquez de Palmella, do meu conselho de estado . Amigo. Eu a rainha vos en
vio muito saudar. Porquanto haveis recebido uma participação elo duque de Wel
lingtou, ministro de sua magestade el-rei da Grau-Bretanha, pela qual se vos in
tima que os emigrados portLtgilezes r eunidos em Plymouth não podem para o 
diante residir em Inglaterra sem que s~jam disseminados por clifferentes povoa
ções que vos foram designadas : hei por bem que lhes ordeneis que se embarqüero 
para a côrte do Rio ele Janeiro, onde serão acolhiclos por meu augusto pae, como 
a lealdade d'elles merece, e serão por elle empregados como melhor convier ao 
meu real serviço. Escripta em Londres, no 1. 0 dia elo mez ele elezembro -de 
1828. = RAINHA. =Ma1·quez de Barbacena. 



VI 
A. ~~en~., de D. Migttel; elfcitos que produzem varias boatos sobre este accide ute.- O nuwcruez do Lavradio olitem audien

ti~l · ~ pnp~ ~e~to Xli e do cardeal Bernetti; l'CS1>0stas que lhe dera.m o santo pa.dre e o secretario de esta do. - O mesmo 
abs i~ 1 ta'í·t~ tc lpa como o receberam na côrte pontificia.- De L.oudres e Madrid expedem-se noticias favoraveis ã causa 
de; 11 tsta. - . Providencias d~ ca.pitão ge neral da l\fa.de~ra a pretexto. de conservar socego n1aquella ilha..- O marquez·. 
se ,1 almella dtspens:t o olfe recuuento do duque de vVellington para os navios de transporte das tropas portuguezas que 
susc·~~ltnaDl ao Brazil serem com boiados por vasos de guerra britannicos. - A pl"i são de alguns subditos estrangeiros 
no 1~ ~t ctnsu1':1.S do governo de Lisboa contra auctoridades policiacs. - O::J desembargadores que procederam a devassas 
llott une l.t.l ~ao. c_on ta dos seus trabalhos.- ReJatorio mais amplo dos acontecimentos revolucionarios na comarca <.1a1 
Polit~ em prJnl'~IHOs de novembro. - Exposiyfto minuciosa remettida ao con de de Sabuga. l rclati\·ameute a a:Osumptos 
Voltaicos.- Envm._se Jlara a met1·opole o p1·ocesso ácerca do consul Iienrique Veitl:h, presum ido cumplice nos actos re
que 805 d~s madeu·enses desde junho.- O ga.IJincte ingtez insiste ua dissolnção do deposit.o de Plymouth, e oppõe-se a 
str 

05 
.. enng1:ndos se dirijam d'ali A i lUa Te l'ceira; energica conestwndencia. diplomatica. a similhantc respeito.- In

açou·~çues dos commissat·ios bri t.anuicos ao com mandante do Ramyer, com o fim de obstar ao de!iembarqu e, n 'uma das ilhns 
v e .t~ ana.s, de quaesquer forças auxil iares vindas de Inglaten a..- Officio do vice-almi rante Sousa Prego, declarando ba -
001 om~do posse do goV(';J'no em Ponta Delgada.- 0 rei da. G.z.-an·Bretanha. fixa o dia. da. recepção official de D. Maria. li 
pe -~~à~CIO de V\Tindsor. - A esquadra mign.elista. que conduzia os e~pedicionarios para atacarem a ilha Terceira é clis· 
dc 1t~t •1 pelas tetnt>estnde:;, regres~ando ao Tojo parte dos na.\1ios.- Circular do ma.rquez de Palme lla a todos os chef~s . 
d~ de~~ç:to, ·re ~erindo-!hes a excellcntc maneira ~o mo a sua so~erana ~oi re~eb ida P_? l" Jorge_IV e fa~il~a rea l. - C~rt:-s 
de 015 notavc •s est.udtsta.s sobre o destino dos exlla.dos.- Offic1os a D10clectano Leao Cabretra, expnmmdo a. conv1cçao, 
'O . fl~e os terccirenses podem manter res istencia, pat·a cujo fi m se remettem reforços e dinheim.- Breyes reflexões sobre· 

as:sento das cba.mada.s cõrtes dos tres estados, por D. fr. Francisco de S. Luiz; excerptos ácerca d'este distincto v.arão!-

Se exceptuarmos a tenaz resistencia ela ilha Terceira e a reluctancia ele aJ
fu~s gabinetes europeus em apoiarem as instantes sôlicitações elos agentes abso-· 
/ltlstas, para que o seu chefe fosse reconhecido como legitimo rei, tudo parecia 
davorave~ aos particlarios elo vetusto. regimen ela monarchia portugueza; um acci-
.ente vem aterrorisal-os; porém, e-alimentar esperanças aos constitucionaes . D.lVli
â~el s~h:~ n~ dia .9 ele nove~bro· a passe~o de Quelnz p~·a C~xias, en: companhia 

suas n mas D. Izabel Mana e D. 1\fana ela Assumpçao, n 'um carrmho puxado f lllulas, que elle mesmo guiava;, conforme o costume; mas as vozeria.s ela popu
d'tça, saudando-o freneticamente, espantaram os animaes, e, apesar elos esforços 

0 co~ductor em sopeal-os, o vehicnlo voltou-se, resultando da quéda pequenas 
~o.ntusoes nas duas infiwtas e fractura na coxa direita ele seu irmão, que prestes 
01 conduzido ao palacio de oncle partíra. 

:B ~lllbora o enfermo não apresentasse symptomas graves, sobrevieram acoessos 
t eb~·ls, e como os clinicos assistentes (barão de Queluz, Jacinto J osé Vieira, An-
0~l0 . J oaquim Farto e Manuel Lopes de Carvalho) pozeram incommunicavel o 
Plln~l~e, isto fez incutir no publico suspeitas de maior perigo, sem attencl~r aos 
~uottchanos boletins, qne, afóra o primeiro e os dois ultimos, apenas continham al-. 
gum~s d'estas phrases : «Sua magestade -dormiu socegadamente e vae o melhor 
posslvel, continúa a passar bem, sem incommoclo, sew novidade», transcriptos 
na Gazeta ele Lisboa, numeras orclinarios ou snpplementos, desacompan~aclos ele 
qnaesquer outras noticias . · 

Em taes circumstancias, não se acreditando as laconicas informações elo paço~ 
começaram a espalhar-se boatos ele que D. Miguel estava em imminente risco de
~hccumbi~·, e ~ra nec~ssario. designar quem lhe :ucce~lesse na corôa : o~ propl'Íos 

::fes m1guehstas nao sabram como resolver tao ser10 ponto; uns mclmavam-se 
a . avor ele D. Izabel lVIaria, outros, tendo por si o marqnez de Chaves, preferiam 
? fu.Í<l.inte h espanhol D. Sebastião; e o partido mais numeroso, pouco n,ffeiçoado á 
lll nta, que exercêra a regencia em nome de el-rei D . Pedro IV, e menos ainda D seu . sobrinho ~or ser estrangeiro, pretendia. entreg-~r ~ g?verno elo 1~ino a 

· Carlota J oaquma, cheo-auclo até os u.ltra:reahstas a chstnbmr proclamaçoes em 
que ". · 0 1 . se cnz1a ser preciso aproveitar o ensejo· para confiar-lhe o supremo manc ?' 
h~I ~u~ ~ filho j ~ es tava cercado ele peclre~r~s livres! e estes occupavan: o:"' mms 

_lllosos e lncraü vos ern}Jreo·os · que as }Jnsoes serv1am ele traca para stm!lhantc 
scrt 0 

' - ' h · a manter com descanso as suas Joja:l c co nspirar a sal v o contra o t rono e o 
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altar . uÉ t empo (proseguia um dos papeis subversivos) ele tirarem os r ealistas 
suas espada~ para se livrarem ele seus cru eis inimigos; r etiremos as r ecleas do 
governo das mãos do heroe, el-rei D . . l\liguel, em outro t empo energico, rnas 
enfraquecido agora por sua molestia e pelas machinações elos vis que o cercam ! 
Chamemos sua magestacle a rainha mãe a governar em seu nome .. . que e lia es
mague de um só golpe o monstro r epublicano ela peclreiragem . . . que em to_do 
o P ortugal se accenda o fogo que deve recl·uzir a cinzas os corpos e as p ropne
dades d'estes malvados! Então e só então poderemos elevar com segurança nos
sas vozes triumpLantes! » 

Quando os espíritos estavam mais il'requietos, e talvez proximo um c1esenlac_e 
funesto para a cam;a do absdlntisrrio7 annüuciou-se na folha o:fficial o r estabelec i
mento de D . Miguel, que deu beijamKo ilo dia 29 de dezembro, pondo termo 
a todos os r eceios e conluios das facções1 . 

* 
Durante a doenÇa de D. Mig uel não afrouxaram as tentativas elos agentes di

rlomaticos de ambos ol3 partidos portugnezes ]Jara int.eressarym na sua causa as 
principaes potencias eui~opêas ; se de uma parte havia temor de perder o SU]Jreroo 
chefe, da outra suppunha-se qüe tal acontecimento faria_ mudar completamente a 
situação política elo paiz, e por isso todos envidavaro esfm·ços para prevenir qual
quer eventualidade. O governo de Lisboa foi cauteldso, entendeu il.ecessario c1ue 
n'essa conj unctura a Gazeta publicasse na secção officià1 aptmas clespachos sem 
caracter ele rigor, e até mesmo, postb que cedentld a imper iosas r et:llninações, cen
surou os actos arbitrarias contra subclitbs esh-abgeii·os, sendo logo suspenso ores
pectivo juiz do crime . Eis-aqui os documentos qüe comprovam a nossa asserção. 

Ofiicio 

(N . 0 i resermdo) 

ru.mo e ex.r.iw ~;r . - No dia 26 fui ao Vaticano, á hora que m~ havia sido indi
cada, e r ecebido no · gabinete elo santo p adre, de quem fui acolhi elo co in uma be
nevolencia verdadeiramente paternal. 

Procurei tratar dos negocias ele Portugal, e do desejo que sua ruagestade tinha 
ele eonservar as r elações entre as duas côrtes; e acrescentei o reconhecimento que 
sua magestade tinha ela conservação do nnncio em Portugal, no momento em que 
os outros soberanos retii·ai'am os seus ministros cl'aquella côrte . 

. Sua santidade ouviu-me 1:\àm a maior attençlio possível, e respondeu-me o se
guinte : 

«Poncle-vos por um pouco hó J?leu logar, e dizei-me o que posso fazer; coro
tudo devo dizer-vos que prefiro multo D. Miguel a D . Pedro, e e!ltimarei ver-me 
em circumstancias ele o pocler reconhecei·. » 

Então pedi-lhe licença para poder niantlai· participar esta mesma resposta, tiio 
' favoravel á nossa causa . Por ultimo entl'egüeí -lhe as clnas cartas ele sua magestade 

a imperatriz-rainha e retirei-me . 
:No dia 22 tratei de pedir uma aucliencia particlilai' ao cardeal Bernetti, see1·e-

1 Publicil.ram<~e ha Gazei'a cincoehta e quatro b_oletins; clcscie 10 de novembro até 20 de 
dczembró ; o prim'eiro é cl'este teor: "Sua m!tgestadé índo para a sua quinta de Caxias, com as 
serenissím~s sen~oi_as_ i_nf'antas, .espantando -se as_ m_ulas, d? oari-inho\ e voltaud_o-se este, teve 
sua magestade a mfellc tdade de fracturar a coxa direita ; felizmente a fractura é s1mples e acom
panhada de peqi\ena contusão: a.pplicaram-se-lhe sangüesugas e se úsoq de um apparelho con
tentivo. Sua i:nàge~tade, felizmente, não soffre mais incolnmqdo algum : das serenissimas senho
r as infantas, a senh(j1'a D. Izabel lVIai·ia teve lima pequena fe rida 'Contusa na r egião frontal, e a 
senhora D. Maria d~ AssUmpção uma pequena contusão na coxa esqu!:n'cla. Paço de Queluz, en~ 
9 de novembro de 182B"' = ('$e.quem as ClS/lÍ.Q7!'alm·as.) 

Quanto ao penultimo: «19 de dez!'lmbiio, pela u1na, ho1'a ela tai'de.- Examinado hoj e o 
membro fracturaclo de siia lnagestadc, tivemos a sntisfação d'e a'Cbar que o osso estava múclo e 
o membro sem deformidade alguln\J.. S11a· i:nagestade continuará a guardar a cama por alguns 
dias, para se poder l evantar coi:n tpd~t a segurança. Paço .. , etc. 

Ultimo: "28 de dezembro. -'Í'emos a satisfação d·e abuun·ciar que sua magestacle, teuclo 
continuado a passar bem, hoje s·e lcVahtou 'ela cama pela priincira vez. Paço,, etc. 
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tario .de estado, o qual m'a: concedeu. Este recebeu-me muito bem, fallou-me com 
dem~wr franqueza possível sobre os negocios ele Portugal, mostrando os maiores 

8~Jos ele que as cousas se arranjem todas .a, nosso favor . 
. Entreguei-lhe a carta que v. ex. a me havia incumbido dar-lhe em mão pro

)l'la, a qual elle recebeu com a maior benevoleqcia, fallando-me ao mesmo passo 
c e haver recebido uma carta ele el-rei meu senhor para o santo padre, e dando-me 
em desculpa da falta de resposta, dizendo-me «que nas circumstancias actuaes 
se h · · . av1a Julgado o santo padre no embaraço de não saber o tratamento que ha 
VIa de ~ar a sua magestade ,, . . · 
. A9u1, em geral, os inclinados ao nosso partido estão persuadidos ela conve

nteucla do casamento de sua magestade com a senhora princeza do Grão Pará, o 
~ble ,~u te~ho 'pro.curado contrariar, tanto pela minha opinião particular, como em 
d se1 vanc1a das mstrucções que por v. ex. a me foram dadas, segundo as ordens 

e sua magestade. . ' 
, O sr .. l\iontinho, ministro do Brazil, representou ao cardeal secretario ele estado 
~ ~ecess1dade de retirar o nuncio de Portugal, como os outros soberanos haviam 
tetn·aclo os seus ministros; porém a resposta do cardeal foi um pouco forte, di
zendo «que não tinha retirado, nem retiraria o nuncio de Portugal, que ali estava 
para ~ratar dos negocios ecclesiasticos el'aquelle paiz1 e obstar aos despropositos 
qne VIessem do Brazil» . 

. Deus guarde a v . ex. a Roma, 1 ele dezembro de 1828. -Ill.mo e ex. mo sr. 
\'Jsconde ele Santarem. = Jlicwquez de Lavntdio, D. Antonio . 

Carta 

. Senhor: - Não posso nem elevo deixar ele me aproveitar da graça especialis
sluna que vossa magestade houve por .bem conceder-me, permittindo-me a honra 
c e m J .. • 1 e Cul'lgtr pessoalmente {t sua augusta e rea pessoa. 

Cheguei a esta capital no dia 21 do mez passado, depois de bastantes fadigas 
e per~eguições elos meus inimigos,. que o não são menos ele vossa magcstacle. 

13 Nao. tenho expressões com que pinte a vossa magestc<tcle a recepção elo cardeal 
Cl·~e.ttt (secretario ele estado) e elos, cardeaes mais influentes; mas sobretudo elevo 

~~rbc1par a vossa magestade a benevolencia com que me recebeu o santo padre, 
tl~~endo que estimava muito mais que vossa magestacle estivesse occupanclo o 

rono de Portugal, do que o senhor D. Pedro. Eu pedi a sua santidade licença 
para fazer esta communicação, que fa.ço com o maior prazer. 
b Posso assegurar a vossa magestade que não ha icléa alguma de retirar de Lis
cloa o nuncio! antes ,pelo contrm·io . seria conservado, segundo o que ou~i ao. c?'r-

eal. secretano de estado, que me chsse que, tendo o encarregado elo Braz1l exJg1clo 
a sa1cl;:t d-o nuncio ele Lisboa, lhe havia redpondiclo, que a sua côrte o conservava 
elll. Ltsboa para tratar ali elos negocias ecclesiasticos e obstar a causas menos 
acertadas que poelessem vir elo Brazil . 

Te!lho apenas podido conseg·uir a introclucçâo com o embaixador ele Hespa
nha e com o enca~Tegado de negocias ela Baviera, e este ultimo me disse que es
perava aqui o seu rei no mez ele fevereiro . 
h Lembro de novo a vossa magestade a graça qne lbe IJedi á minha saída, ele 

ader ele me empregar, ainda que seja n'um elos ultimos log·ares ela missão desti
na a a ~ratar do casamento ele vossa magestacle. 

Aqui; ainda as pessoas mais inclinadas ~1. causa da legitimidade elos direitos ele 
Vossa rnagestade, são ele parecer que seria muito conveniente, no momento actual, 
0 casamento com a princeza D. Maria ela Gloria. 

Eu tenho combatido essa opinião, não só por ser contra o meu modo de pen
~~~' mas oukosim pot· de algum modo seguir as instrucções que, por ordem ele 

sa J?agestade, me foram mandadas da secretaria ele estado. 
~Imto desejaria saber qa-e vossa magestacle não está descontente .com os meus 

serviços, porque o ·meu desejo é servil o bem. 
Não duvide, senhor, da minha fideliclaele, o que espero pela justiça que vossa 

:Jnagestade sabe fazer. 
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Deus prospere e dibtc a preciosa viela e saucle de vossa magestade por miü
tos e largos annos, como muito lhe de;;eja e ha mister aq uelle que tem a hom·;:~, 
de ser - --De vossa magestacle, muito alto e muito poderoso rei e senhor meu, 
vosso fiel e humilde servo.- Roma, 1 de dezembro de 1828 .=1J1m·quez de La
V?'aclio> D . Antonio. 

P . 8. - É do meu dever -recommendar a vossa magestacle o cavalheiro ele Rossi,· 
qu0 trabalha sempre no serviço de vossa magestacle com amor e zêlo. 

' Ofli~io 

(N. 0 3 2 rcsrrvadb) 

111.rno e ex. mo si'. -Accusei a i'ecepção dos o:fficios 1'eservados n,os 34, 35 e_ 36, 
em data de 15 de novembro, Vejo verificado o triste acontecimento do dia 9~ em 
que el-rei nosso senhor qüebrou a perna, e ainda que para nós todo s é da mai0r 
importancia e seiltimento qualquer incommodo ele sua magestaclt~ , cointudo como 
as noticias que o partido contrario aqui tinha espalhaclo eram tão aterradoras, fi
quei tão sentido como devo, mas em muito menos cuidado . Peço a. v. ex. [1. queira 
levar aos pés ele slia magestacle os meus puros sentimentos e meus v0tos, que em 
toda a occasião, tanto ele p1'azer como ele pena; desejo mostrar e repetir. 

Respondendo ás reflexões sobre d meu officio reservado n . 0 22, pela primeira 
parte do pai'agrapho, que i'epeti a pbrase ele lord Aberdeen e q~le não defencl_o 
aquella opinião, que todas as observações sobre a illegaliclade e fàlta de formali
dade não produziram eff~ito sobi·e uma decisão j á tomada, como se provou pelas 
ordens que já estavam dada::; para a sua recepção e pelo tratamento que o minis 
+erio .lhe deu quando a foi comprimentar, que não til}ha conhecimento ela lingua
gem elo cluque ele vV ellington ao conde de Offalia, e que quando o tivesse n~o P?
detia deixar ele repetir a mesma phrase do minist_ro, pois d'ella é que me havw. 
ele fazei' cargo·, se as circumstancias o exigissem. 

Emqtta:tito á segunda parte elo mesm9 pa.ragTapho, jt1lgo que já terão chegado 
os meus officios posteriores, nos quaes havení. base su:fficiente para saber que a 
resolução em qüe está este governo é ele não entrar em negociações algumas so
bre o te~onhecimento de süa magestade, sem que tenha tido resposta sobre a pro
posição elo casamento com a senhora D. lVIaria da Gloria, como condição sine qua 
non, tem sido esta constantemente a lingnag~:rh elo :r,nioistro elos negocias estran
geirtJs. 

As más impressões qüe produzem os ptocediinentos com os subditos inglezes 
ém Pottugal não se podem evitar nem desvanecer Eilnquanto o consul ahi se con
servar, o qüe eu já poclei·ia. ter conseguiclo se soubesse alguns factos que pro
vem elle tei' tomado parte nos assümptos políticos tão decididamente como v. ex.a 
me diz agoi·a. 

Os documentos qtw i·ecebi, e a que v. ex. a ilo officio n . 0 34 se refere, só te· 
nho feito uso na parte que póde provar a consideração do governo pam com est~, 
não persegüinclo ou desprezando factos que foram criminosos, não achando maiS 
provas que repulse as accusações escandalosas, que se fimdan;t em demorar em 
pri sões e outros em prisões sem causa; cl'estas provas dos ctimes, e ele se te
rem julgado segundo as leis e nos t ermos cl'ellas, é que poderei fazer uso oppor
tunó (sicJ 

Não teriho visto ha dias lorcl Aberclet:)n porque teni. estado em Winclsoi·, e como o 
duque de W ellington na ültima sessão mostrott-se bastante escandalisado pelos 
procedimentos cohtra os inglezes, em que se dá icléa, diz, ele que mtüto se conta 
com a amisacle cl'este governo, ou se não faz caso d'elle, dizendo: 

« Vot1·e gouvernr<ment c·roi1·a en · voyant ée qw~ naus Jaisons pou1· lui ave c les 1'13ju
giés> qui sont ici empêchant to1~t ce . qui pe1tt lui JaiTe mal> en empêchant qu·i l' on 
envoye des lett1·es; qni 1Jottissent nuú:e / que notts sommes lew·s arnis; et bien il se 
t1·ompe naus n' avons pas aucun~ 1-cdson pettT l'êt1·e7 c' est seulement pw· l'intéTêt, qw3 
notts avons pozw le pays ». . . 

'l'ambem me disse n'essa occasião que o marquez ele Barbacena lhe tinha ch
rig iclo uma nota, que não pude ler, poi·qtl~ só 111e len elle inesmo algumas par-
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!~s, em qLLe pedia que este governo fornecesse, no caso de ser uecessario, o con-
Jngente estipulado pelos tnltados, para coac1juvar a senhora D. Maria da Gloria 

a _tomar posse elo seu tbrono, citando um exemplo na historia portugLleza, de t er 
PI es~aclo a Inglaterra auxi li o a el-rei D. Fernando, nas dissensões que tivera com 
:~u lrm~o D . HenriqLle; não sei ainda quaes foram os termos da resposta, mas a 
brlste Citação elo exemplo póde fazer julgar do effei to, que u 'um miuisterio tão 

em composto e tào assisaclo eleve produzir, o que tambem deprehendo da maneira 
por que o ministro me disse : n'ayez pas p etw. 

. Deus_ guanle a v. ex. a Londres, 3 ele dezembro de 1828. - Ill. 1110 e ex. mo sr. 
YJscoude de Santarem. = Visconde de .Asseca t. 

O:fiicio 

(N .0 21 ) 
Ill wo rr . · · e ex. mo sr. - - .1 enho a hom'a ele levar ao éonhec imeuto ele v . ex. a, que 

achando-se a guarnição cl'esta cidade composta de clestamentos de diversos corpos, 
e tendo-se descoberto no batalhfio de infa nteria n. 0 .2 indícios de não ser dos mais 
Sll~orclin aclos, como se prova elo incluso r equerimento 2; qne apesar ele não estar 
as~Ignaclo pelo!> soldados, e o commanclante do corpo se ter r ecusado á sua r ece- . 
pçfo, comtuclo ousaram lançai-o na caixa para chegar ao meu conhecimento : 
Ph os sobreditos motivos julguei que conviria muito ao serviço ele el-r ei nosso se
u or haver, como já tinha havido em 18231 um commandante da força armada, . 
que pel~ jur i.·clicção inher ente ao seu posto, não só fiz esse mais facil a corres
pon_cle~ci_a militar, mas que pelo conhecimento que adquirisse elo comportamento 
e dJsc1plma elos referidos corpos, poclesse mais promptameute informar-me ele qual
q~\~r n?vidacle, ou de serviço que occorresse, c exigisse irumecliata.s e rapidas pro
VICtencras . 

cl' _Em co_nse:1uencia pois elo que levo dito, nomeei comma~clante ela for?a ar~a~la 
J esta _ capltama o tenente coronel commanclante elo batalhao n. 0 13 ele mfantena, 
c~~qurm José de Proença, tanto por ser o o:fficial ele maior graduação elos aqui desta-

os, como pela confiança qtle mer ece. Rogo, portanto, a v. ex. a. que, fazendo pre
sente a sua magestacle tudo o sobredito, se sirva ele communicar-me se mereceu 
a sna real approvaç::to. 
Dl Deus guarde a v. ex. a por muitos annos . Fnnchal, 3 ele dezembr o ele 1828.

_mo e ex: . mo sr. Jos6 Antonio ele Oliveira L eite ele 13mTos.= José Mm ·ia Jllfontei?·o , 
governador e capitão general. 

Officio 

(N . o 22) 

, Ill. mo e. ex . mo sr.-Tenho a honra ele levar ao conhecimento de v. ex. a que 
n esta occasião faço embarcar a bordo ela corveta P1·incezc~ R eal os o:fficiaes infe-

de ,
1 

Em officios com a data de 5 ~o rn_esmo mez, CJ,1Jf;clidos de lVIaru·id e Pa.rís para o visc.onde 
d . Sauta_rem, e~creve o conde da F1gucua: "O qu_e_ hoJe posso acrcs ce~ta~ e que este ~abmete 
L~ ~adnd dese,1a saber sobr e que base eleve auxilmr qualquer neg-oCiaçao com o gabmete el e 
t 18 oa c o ele Londres, pois deseja com o maior empenho ver conclui dos os assumptos em Por
t ugal._Aqui corre por certo que o m::u:quez de Palmclla tem cr ecle-.nciaes ele embai::J.:aclor ele Por
rugai JU~to a sua magestacle britamücn, nomeado pelo imperador elo Brazi l; o governo inglez 
c~~ondera _q~e sua m~.gcstacle !Jritanniea uiiu podia Hdtnittir esta nomeação, pois que j amais re
d eceu cl_u·ettos ao 1mperadorl como tutor ele sua :filhH, para nome::u· embau:acloresu . O conde 
B~ p?

1
nte cl1z: «A Inglaterra está clccidi.da a tecusar toda e qualquer proposta do imperador do 

az_1 ,sobre Portugal " · 
ru ~J E muito e:xtenso e a favol' elo tenPhtc Antonio lli1•ndes, que foi preso para bordo ela cbar
]Jra restes. Os r equerentes queixam-se do proceclimento havido contra o dito official, que sem
O ~ese c~mportára bem, c era tão estimado no corpo, que a companhia o acompanhou a bordo. 

quen.mento conclue lo modo seguinte: 
just· "Assun _esper:'-~ os Sl~ppli cantes qu.:; v. e:x.' , em vi s~a ela v_erda~le elo qu e_ fica e:xposto, ~aça 
e lÇa ao chto officwl, a favor ele queln Imploram a dev1cla sattsfaçao e premio ele seus serviços 
be~~~porta_~ento, faz e21clo-o _ remov~r para terra e int.:;gl'ar em seu posto e col'po; ~ ~uanclo a 
Vel e el -ICI e da naçao assun se nao mande, os s11pplicantes protestam qu~ será .so _I esponsa
e pelos abusos e males sup ervenientes, quem não pozer em pratica as meclJclas que 1mploram, 

. ?,,~e se tornam inclispensavcis para o soccgo dos supplica.ntes c do se11 corpo. - P eclem ao 
ex. sr. goyernador c ca.pitão general se digne assim deferir-lhes.- E. R. 1\f, , 
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riores e soldados do extincto batalhão de artilhel'i~ d'esta capitania, que havendo 
alguns d'elles desertado depois da. entrada da tropa expeclicionaria; e outros es

' taclo presos1 têem sido apprehenclielos, aos qttaes v. ex.a se servü•á ele fazer dar o 
destino que julgar mais conveniente. · . · 

Deus guarde/a v . ex. a pot' muitos abnos. Funchal, 4 ele dezembro ele 1828.~ 
Ill.mo e ex. mo sr. ;José Antonio ele Oliveira L eite de Barros. _.;_José Ma1·ia 111onteÍ?'O) 
g·overnaclor e capitão general'. 

Officio 

(~. 0 23) 

In. mo e ex. mo .sr. - N)esta occasião faço embarcar a bordo da corveta P?·ín
ceza Rectl os réus constantes elas inclusas relações1 a fim ele serem de Lisboa en
viados para os differentes Jogares onde deverão cumprir os degredos em que pela 
justiça foram conclemnados; o que tenho a honra ele levar ao conhecimento ele 
v . ex . a para que se sirva de fazer-lhes dar o seu competente destino . 

Deus guaTde a v. ex. a muitos annos . Funchal, ó de dezembro ele 1828. ~ 
In. mo e ex."'0 sr. José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros . = José Ma-ria J.l1ontei?·o~ 
gevernador e capitão general2. 

Of:ficio 

(N. 0 25) 

Ill. mo e ex. mo sr, - Tenho a honra de levar ao conhecimento ele v. e:it. a, que, 
pelos ponderosos motivos constantes elas inclusas copias, vão transpoi'taclos para 
essa cidade, a bordo da corveta Princeza Real, o alferes, officiaes inferiores e sol
dados de que trata a inclusa relação, pertencentes aos corpos aqui destacados, aos 
quaes v. ex.a se servirá ele fazer dar o destino que julgar conv~niente. 

Deus guarde a v. ex. a Funchal, ... ele dezembro ele 1828.-Ill.mo e ex. mo sr. 
José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros.= José llfaTia Monteú·o 3• 

Carta 

(Traducção) 

Strathfielcl Saye1 em 3 de dezembro ele 1828.- Sr. matque:>~ :-Peço a; v. e:x.a 
tenha a bondade ele participar-me quando se acham promptos a saír os navios que 
devem levar a bordo tropas portnguezas destinadn.s para o Brazil, a fim ele que 
eu faça dar ordens ao offi.cial commandante dos vasos ele guerra ele sua magestacle 
britannica em Plymouth para comboial-os. 

Tenho a honra ele ser, sr. marquez, ele v. ex.a obediente e humilele creaclo.
A s. ex.a o marquez ele Palmella.= Duque de Wellington. 

Carta 

Londres, ce 3 décembre 1828. - Mr. le duc. -J'ai reçu la lettre , que V. E. 
m'a fait l'honnel!lr de m'éct:ire en date elu 27 du mois passé, pour m'annoncer que 
le gouvernement de sa majesté bl'itannique prendrait les mesures nécessaires potu' 
accorder, en conséquence clu désir que j'avais exprimé, un convoi afin cl'escorter 
les bâtiments qui transporteront les réfugiés portugais de Plymouth à Rio ele Ja· 
neiro, et les garantir clu danger -cl'être attaqués clurant la traversée. 

1 A relação tem o seguinte titulo: "Relação das praças. do extincto batalhão de artilheria 
da Madeira, que se remettem em a corveta Prirú;ezc! Real, para servirem na brigada real da ma.
rinha na conformidade das reaes ordens"; comprehende quatro sargentos, dois cabos, um tamb~r, 
dezesete soldados, dois cadetes e ~ cabo ele esquad1·a desertores do regimento ele infantena 
n.0 7: total vinte e sete. Os cadetes ficaram doentes no hOSJJitai, e por esse motivo não embar-
cm·am. . 

2 As relações não se acham juntas. As guias foram remettidas ao juiz dos degredados em 
30 de fevereiro dP. 18~9. . 

3 Remetteram-se os papeis originaes ao rrrinistro da guerra; e officiou-se ao m·~jor general 
ela armada em 2 ele janeiro de 1829. O alferes e praças ele pret pertenciam a infanteria n.0

' 1 e 
13, e eram suspeitos, segundo consta da parte do gove~naclor e capitão general. 
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u ~}Jres avoir murement r éfléchi sm le contenu de la lettre de V. E., je crois 
evoir, mr. le duc, vous prier de ne .pas clonner suíte à l'intention que vous m'an

~?ncez, et qui me pamlt dans le cas actuel présenter plus d'inconvénients que 
t avantages. 
, . L~ demande que j'avais adressée à V. E . n'avait pour but, que d'assurer aux 

_ellllgres portugais., qui sont venus libre et spontanément réclamer l'hospitalité dans fh pays, la protection de sa majesté britannique, dans Ie cas ou il s amaient le ma
_eur de r encontr er penelant lt: voyage de mer qu'ils se trouvent forcés d'entre-

fl endre quelque bâ.timent de guerre appartenant au gouvernement intrus du Por-
ugal. Une simple assurance verbale ele la part do gouvernement britanniqne me 
s~m?Ierait suftisante pour les mettre à l 'abri de tout danger dans le cas dont il 
8 

,aglt, et j e pense, mr. le elnc, que sa mnjesté britanuiqne pouvait accorder l'es
pece ele garantie que j 'ai sollicitée, d'aprf3s le·même pl'incipe qui ]ui clonne le droit 
~ncont~stable d' exig ir que ces émigrés p·ortugais ne partent pas d' Angleterre dans 

es VaJSseaux armés, ui avec eles projets d'aggression contre aucun pays qui ne 
se tr~uve pas en guerre avec l'Angleterre. · 

. é ette assurance que l 'on peut justement exiger de Ia part des r éfugi és portu
gaJs autorise, ce me semble, pleinement, à exiger en leur faveur 1me assurance 
~:m?Ia?I~ de la part de ceux qui peuvent les menacer d'un danger contre lequel 
. 

8 Indiv1clus sont privés eles moyens de se défendre. 
l 'i .V· E . vou~ra bien se rappeler qu~ tel était le ~ens ~le ma demande} ~t q~1e 

dee d_e fourmr une escorte ele la manue royale bntanmque ne fut pas suggéree 
par lDOL Au premier moment, les objections auxquelles cette mesm·e est sujctte 
~e bse sou~ pas p résentées assez clair ement à mon esprit pour m'incluire à <::n faire 

0 ~e1:vatwn à V. E., mais j 'avoue que plusj'y pense , et plus il me semble qu'elle 
~erai_t mterprétée, ou comme un signe ele défiance de la part du gouvernement bri
~nnique, ou comme une preuve ele l' expnlsion forcée eles portugais qui avaient 

c erché un asyle dans ce pa,ys. 
Dans l ' intérêt de sa majesté Ia reine ele Portug=al, il est de mon devoir de 

d~ercher à éviter, autant qu'il d&penclra de moi, . que I e clépart eles portugais fi-
eles ~ leur légitime souveraine, ne devienne l'occasion d'un triomphe pom leurs 

ennem1s, que j e regarde, en vertu eles traités subsistants entre los cleux conron
nes, comme ne pouvant être considérés comme amis du gouvernement britanni
que, et il n'est pas moins de mon devoir cl'éparguer à cenx qui out tout sácrifié 
pour l~t plus jnste eles causes, tout ce qui pouvait dans leur position actuelle bles
ser lem·., iclées . 
à Apres avoir avoué sans déoom à V. E. quels sont Ies motifs .qui m'engagent 
b. ne pas accepter l' escorte que le gouvernement de sa maj esté britannique veut 
. Ien o~rir à mes compatriotes réfug iés, et à vous prier d'agréer à cct égarcl leurs 
~ emercunents, et Ies miens, j e profiterai de cette ·occasion, mr. le duc, pom ajou-
er encare quelques mots sur la communication, que V. E . m'a d'abord aclressée 

verbalement, et ensuite par écrit dans la lettre clu 20 novembre, et qui donne lieu 
~u départ pom· Ie Brésil de tous les militaires porlugais qui se trouvaient r éunis 
<t Plymouth . 

J 'a;u.rais déj it pris la Jiberté de représenter à V. E ., par écrit, les conséquen
eâs fun estes que peut avoir pour la canse de sa maj esté tres-fidele la résolution b optée par le g-ouvemement de sa majcsté britannique, et j e l'aurais fait dans le 
~t de chercher à eu démontrer les inconvénients, si V. E . ne m'avait, eles le pre

Jier moment, déclaré qu 'eile était inebranlable et qu'elle serait effectuée, elans 
àe d~as .. même ou j e me re~userai s à y pen_dre part., Cette. résolu~ion, qui consiste 

Istubuer dans tm ceTtmn nombre ele vtlles et c1 enelrOJ ts, elés1gnés par le gou-
:a~rne~en_t britannique, le1i 1:éfugiés portugais. qui jusqu'à présent se trouvaient. 

lt_ I eums à Plymoutb, et a sépar er les offi01ers eles soldats, repug ne trop aux 
~entunents ele tous ces individus, pom· qt1'il eut été possible de Jes engager à s'y 
d~llmettre ele bon gr é, et i ls am·aient tous préféré tme di spersion complete, et un 
:nnement abso]u à eles secom·s prêtés d'un e semblable maniere . Dans de telles 

Cll·constances il ne lem· restait el'au-tre choix à faire que celui de quitter le pays, 
Vers lequcl i{':i ayaieut été attirés par I'espoir cl'un accueil conforme à l 'intérêt 
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que leur cattse y inspil'e, et en quittant I' Ang-leterre, le B1•ésil est I e selll a;;lle oi.t 
cette même cause lem· clonne le clroit cl 'être recus. 

J e ne me dissimule pas1 mr.le duc, qu'en abandonnant pom le mornent l 'Eu
rope, les émigrés portugais clélivrent le parti ele l 'usm·pation d\me crainte qu'il 
avait tol"0ours présent, et portent le désespoir clans l'ttme de tout ce qu'il y a d'ho
norable et ele :fidele en Portugal. Mais d'une autre côté, leur dissémination eu An
g-leterre de la maniere exigée par le gouvernement britannique, procluirait un effet · 
tout aussi défiworable et les intéressés eux -mêmes, lorsque j e leur ai proposé cette 
alternative, n'ont pas hésité sm le choix. 

Veuillez, mr. le duc, excuser la longueur ele cette lettre. V . E . sentira, sans 
cloute, que dans une affaire aussi grave, il clevenait inclispensable pour moi ele 
consigner sons une forme permanente les observations que j e crois ele mon clevoir 
de faire, et j'ai cru en les réunissant dans une seule lettre, eu réponse aux cleu"""C 
que j 'ai r eçu de V. E ., mettre V. E. à inême ele les _prenclre plus facilement en 
considération. 

J 'ai l'honneur, etc. = Le JJ1arquis de Palmella. = Sa grace mr. le cluc ele Wel
ling ton, etc., etc., etc. 

Carta 

Londres, CC 4 clécembre ele 1828.-Mr.le cluc: - Apres avoir écrit à v .. E. 
j'ai reçu la lettre en date cl'hier, clans laquelle elle me demande quanclles bâti
ments qui cloivcnt transporter les troupes portugaises seront prêts à partir, a:fin 
ele pcmvoir ·donner les 01·clres pom· qu'ils soient convoyées. 

J 'ai cléjà eu l'honneur cl'exposer à V. E. les raisons qui me portent à la r e· 
merc: er ele l'offre clu convoi . Quant an clépart eles réfugiés portugais, j e m'occupe 
eles clispositions nécessaires pour qu'il ait li eu aussitôt que possible, et j e l' ai déja 
fait annoncer publiquement au dépôt. J e ne saurais cependant encore désigner 
avec précision le jour oü les premiers bâtiments pomTOIÜ partir pom le Brésil. 

J'ai l'honneur d'être, mr. le duc, ele V. E . le tres humble et tres obéi ssant 
serviteur. = Le Mm·quis de Palmella. -A S. E. mr. le cluc de W ellington. 

A v i s o 

lll. mo e ex . n;a sr.-Constando a el-rei nosso senhor que o jniz do crime elo, bai1:ro 
do Castello, Francisco Barnabé 'l'eixeira Neto ele :Mello e Vasconcellos, em con
travenção ás positivas e terminantes ordens de sua magestade, expedidas por esta 
secretaria ele estado, que lhe foram communicadas pelo intendente geral da policia, 
pelas circulares ele 11 de julho, 20 de outubro e 25 ele novembro cl 'este anuo, di· 
ríg-idas aos ministros .criminaes d'esta capital, Cl"0as copias vão j tmtas, cletermi· 
nando a immediata entrega de quaesquer subditos de sua magestacle britannica 
que se achassem ou viessem a ser pxesos, aos seus juizes conservador es, detivm·a 
preso á sua ordem o ing-lez João O' Brien descl e 13 de outubro até 29 de novem
bro ultimo, ·não o desculpando dois avisos que apresentou do intenclente geral ela 
policia, cuj as copias tambem vão jlmtas, nos quaes era mandado proceder contra 
este homem, porque aquelles avisos só se referiam ás partes diarias (igualmente 
inclusas por copias), nas quaes ·se não declarava qtHl elle era iog'lez; e não po
dendo deixar ele ~;e considerar um clelicto esta formal desobediencia ás orclens de 
el-r ei nosso· senhor, principalmente sendo em obj ecto tão grave, visto tratftr-se ela 
observancia de tratados fe-itos com uma nação estxangeira, a que nunca se eleve 
faltar, muito mais existindo entre essa nação e Portugal as melhores r elações de 
amisacle, no que até é interessada a honra ele sua magestade: é o mesmo augusto 
senhor servido que v. ex.a., faz endo suspender o dito juiz elo crime elo bairro do 
Castello, Francisco Barnabé T eixeira Neto ele Mello e Vasconcellos, lhe mande 
formar culpa pelo corregedor do crime ela côrte e casa, servindo ele corpo ele cle
licto este aviso e os papeis já mencionados , que se lhe remettem com elle, assim 
como as tres informações dadas pelo referido juiz elo crime nas datas ele 28, 29 e 
30 elo dito mez ele novembro prox imo, tambem juntas, sobre o seu modo ele pro
ceder a respeito el e J oão O'Brien, a dlm ele que, sendo o mesmo ministro ouvido 
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em fórma regular com o que tiver em sua clefeza, seja julgado em relação, na 
·conformidade das leis . O que participo a v . ex. • para sua intelligencia e para que 
assim se execute. 

D eus guarde a v . ex." Palacio ele Quelu>!, em 9 de dezembro de 1828. =
Luiz de Paula Ptwtado ele Cast1·o do Rio ele llfendonw. =Sr. João de Matos e 
Vasconcellos Barbosa ele Magalhães. , 

Ch•culares a que se r efer e o avi so supra 

1.• 

Por aviso expedido pela secretaria ele estado dos negocias ele justiça em data 
~e hontem, é sua magestacle servido determinar que eu mande logo pôr á dispo
stção elos juizes conservadores da nação britannica todos os subclitos ele sua ma
gestacle britannica que se acham presos á minha ordem ou elos meus delegados, 
: emettendo-se aos mesmos juizes conservadores as culpas elos referidos subclitos 
1~glez es, no estado em que estiverem; e a respeito cl'aquelles que não tiverem 
amda culpa formada os papeis que entender deverem servir ele base para se lhes 
formar . O que participo a v. m·. ce para que assim o execute pela parte que lhe 
toca. 

D eus g uarde a v. m.cê Lisboa, em 11 de julho ele 1828 . = José Barata F1·ei?·e 
de Lima.=Sr. dr .. .. 

2.n 

Em ampliação ao que a v . m. cê ordenei pelo meu aviso de 11 de jtlih.o ante
cedente, a respeito ele vassallos ele sua magestacle britannica que estiverem pre
sos .ou processados, cumpre-me pr~venir a v . m.ca de que, no caso de ter logar 
por esse jtúzo algum procedimento com individuas da dita nação, eleve v. m.cê re
metter logo o conhecimento do caso ao respectivo juiz conservador, de maneira 
que só a elle fique competindo todo o ulterior procedimento. · 

Deus guarde a v. m.cê Lisboa, em 20 de outubro de 1828. = José Ba1·ata 
F1·ei1'e ele Lima.= Sr. clr .. . . 

Por occasião ele communicar a v . m.cc as reaes ol·clens constantes elo regio aviso 
ela copia inclusa, a respeito elos privilegias concedidos aos vassallos de sua mages
tade britannica, suscito a sua mais rigorosa e efl'ectiva responsabilidade a simi
lhante respeito. 

Deus guarde a v. m.cê _ Lisboa, em 25 ele novembro ele 1828. =José Bamta 
F1·ei?·e de Lima. = Sr. dr . . .. t 

Aviso 

Constando a el-rei nosso senhor que n'essa villa alguns voluntarios realistas 
têem procedido tumultnaria e arbitrariamente, sem ordem ele auctoricla.de compe
tente, a prender cliffereutes pessoas, chegando ao excesso de comprehencler n'es
tes procedimentos o vice-consul ela cidade ele Hamburg·0: é sua magestade serviclo 
qlle v. m,cê faça logo soltar aquelles dos referidos presos (estando á ordem ele 
v . m.cê ou elo juiz pela lei) que se não acharem legalmente cul1Jaclos, e com es
pecialidade o mencionado vice-consul; tomando conhecimento, em conformidade 
cl~s leis, sobre os ditos procedimentos, que não podem deixar ele se considerar cri
minosos . 

_Deus guarde a v . m. cê P alacio ele Queluz, em f> ele dezembro de .1828. = 
Ltttz de Paula Fw·taelo ele Cast1·o do Rio de Mendonça.= Sr. juiz ele fóra ela villa 
de Setubal, servindo ele corregedor ela comarca. 

Officio 

DL mo e ex. mo sr.-Depois ele entregar ao embaixador de Hespanba o officio 
n.o 1, com data ele 1 d'este mez, soube duas cousas mui interessantes : primeiro, 

1
. 9~s mais documentos acima alludidos tratam da captlll'a de J oão O'Brien por fallar contra 

a relig1ao e D. Miguel. 

' 
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que tendo 'o ministro do Brazil, que está; em .Bruxcllas, ido a Inglaterra, volü\.ra 
depois de alguns dias cheio de muita tristeza, e perguntado, ou porque elle mesmo 
quizesse desafogar, di sse que o governo inglez estava perfeitam ente decidido a 
reconhecer o senhor D. Miguel I, como legitimo rei de Portugal; segundo, que 
n~r. Lebzeltern~dissera em París que o fmperador do Brazil tinha mandado uma 
orqem expressa para que a priliceza D . Maria ela Gloria fosse outra vez condu
zida ao Rio de Janeü·o, acr escentando que o imperador de Austria pediu ao im
l)erador do Br~úl que a quizesse deixar em sua companh:ia. 

Estas cl.ua.s noticia~, qu.e se me deram por muito boa parte ante-hontem1 m'as 
'Veiu ho1-1tem confirmar o cavalhei ro Rossi, por tel-as sabido do secretario ele mr. 
Chateaubriancl~ mr. Beloqui . _ 

Espe~·a-,se aqui, dentro em poucos dias, um filho do príncipe de lVIetternich. 
O ca~·de&.l Cadalchini estava hontem a expirar. 
Deus guarde a v. ex.a Roma, 5 de c'43zembro ele 1828. -Ill.mo e ex."'0 sr. 

y~sconde de Santarem. = MaTq~tez de Lav?-ctclio1 D. Antonio. 

Oflicio 

l ll,mo ~ ex, mo sr . -Julgo a v. ex.a perfeitamente informado elos' acontccimen
.tos desastrosos q11e tiveram lagar n' esi;p, ilha no dia 4 do passado, assim como elos 
posteriores, qu0 r estituíram de alguma maneira a estas ilhas a ordem e tranquil
liclade ; q,go ra unicamente consta ela chegada da expedição {L ilha T erceira, sem 
que por isso haja noticia elos resultados ; igualmente se sabe qu_e a fragata brazi
lei.J:a [zabellJ!Iat·ía afl.cla bordejando n'aquella costa, e é natural que pelo menos 
tente au4 iliar a r etirada elos . rebeldes, quando a ella se resolvam, po~ém igno
ram se quaes exactamente sejam os seus desígnios. 

O governador interinD cl'esta comarca continua a 1woviclenciar sobTe a sua cle
feza , e emqminto se nr:o restabelecer a ordem em Angra, será preciso conserva
rem-se as otltras ilhas como em estado ele guerra, o qual necessar iamente traz com
sigo o terror1 a desco11fiança e a affiicção dos povos ; porém espero na Providencia 
a mudança de circumstancias tão tristes e o restabelecimento ela antiga paz . · 

Deus guanle a v. ex.a Horta, 6 de clezembro de 1828 . - 111. "' 0 .e ex .mo sr . mi
nistro e secretario de estado dos negocio da marinha e ultramar. =Ü corre
gedor, Miguel JJ!Im·ia Borges da Camam. 

Exposição 

Senhor : - Tenho a honra de levar á real presença de vossa magestacle a de
vassa e mais diligencias a que procedi em execução ela carta regia de 6 de agosto 
pelo d esastroso acto de rebellião que rebentG>u na ilha ela Madeira no clia 2~ ele 
junho elo corrente anno7 elo qual foi o principal auctor o ex-governador ela mesma 
ilha, José Luci o Travassos Valdez, que á entrada elas tropas no dia 23 ele agosto 
fugiu com outros cumplices a refugiar-se em uma corveta ele guerra ingleza. A 
prommcia mostra os réus d'este neümclo. crime e os seus cumpliccs, elos quaes al
guns se acham presos, e muitos outros fugidos on refugiados, pelo que não pocle
ram ser apprehendiclos. Fez-se, quanto foi possível, por descobrir com os cumpli
ces a ·causa elo clelicto, e algumas elas testemunhas o attribuem á com binaçrio ele 
sociedades occnltas1 que não cessam ele machinar contra a tranquillidaele elos po
vos, qu e· têe m a ventura ele viver ao abrigo ela monarchia e paternal governo de 
vossa magestacle, procm·anclo, para o conseguir, fazer menos amado o sagrado 
nome de vossa magestacle, o que nnnc_a sení, possível obter, a cuja obediencia pre
tep.diam evadir-se para melhor levarem o seú plano aos fins que meditavam. A 
desmoralisação tão generalisada n'esta ilha entre as principaes pessoas cl 'ella, fez 
que tivessem parte na rebellíão muitas d'ellas com as primeiras auctoridades de 
todas as classes, que se mostram envolvidas no delicto ·; e procurando com a fuga 
escapar á justa punição, deram uma prova mais clara elo seu crime. Seus nomes 
constam elo processo, quanto f'Oi possivel c·ouseguir pelo depoimento das testemu
nhas, pois que nacla elo que era licito e legal escapou á nossa vigilanciá e ao des-
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velo com que clesejâmos desempenhar o serviço de vo~sa mag-estacle em tudo quanto 
vossa magestade for servido dig-nar-se ordenar-nos. 

. Funchal, 6 de dezembro ele 1828. =O Desemba1·gaclo?' Fmncisco Antonio .il![a
ctel lJ!Iontei?·o =O Desembcwgaclo?· MamtLel Ludano ele Jl1agalhães Ab1·ezL Figuei
?'eclo . 

Officio 

(N. 0 3) 

IIJ.mo e ,ex. mo sr. -Havendo tido a honra de levar ao conhecimento de v. ex. a, 
em officio debaixo ele n. 0 2, clataclo ele 7 do mez proximo passado, para v . ex.a 
os fazer presentes a sua magestade, os acontecimentos revolucionarias que tive
ram Jogar n 'esta ilha em os dias 4 e 5 do mesmo mez, e as medidas tomadas para 
0~ aniquilar, cumpre-me dirigir a v. e";\ . a para o mesmo fim outro igual relato
r~o, ·elo que a brevidade elo tempo então não permittiu, e elo mais que tem occor
ndo, sendo este o objecto a que tende o presente officio. 

Fa7.enc1o na tarde do indicado dia 4 e na madrugada elo dia . 5 tocar a rebate 
no recinto cl'esta vílla e seus · snbnrbios, foi o resultado deixarem de appa.recer, 
sem motivo legit imo, todos os officiaes, officiaes inferiores e soldados da primeira 
e se~·unda linha) assim como o ca.pitão ela companhia de linha Manuel Ohristiano 
cl~ S1lveira, o tenente Antonio Pereira ele Lacerda Lea.l, o alferes aggregaclo Do
mmgos ele Syllos T eixeira, e o segundo tenente elo batalhão de ru:tilheria ele An
gt•a, Manuel Homem ela Costa, e finalm ente todos os empregados publicas da ilha, 
ficando eL1, c por ·conseq nencia a cat1sa da leg-itimidade de sua magestacle el-rei 
nosso senhor, o senhor D . lYJiguel I, priva_clo dos soccorros q~1e cl'elles devia es
p_er~r, c l'eduziclo a não ter a quem r equisitar os fornecimentos iudispensaveis em 
sunllhantes occasiões, e ele que tanto necessitei, circumstancia esta que, tmida á 
~e a.pparecer dinheiro em mãos ele algtms elos r ebeldes apprehencl.iclos no castello de 
Santa Cruz, inteiramente clestituiclos de meios, me faz persuadir que o numero 
elos rebeldes se não limita a 0stes, e que ha partido occulto; conceituando eu como 
taes, ou pelo menos por indifferentes á causa ela legitimidade ele sua magestade, 
todo~ aquelles que cle.ixa;ram em tr:o criticas c.ircuwstancias, como as em que me 
achet, de praticar o seu dever e de prestar os soccorros que estavam ao seu al
cance. 

Reunida no dia 6 ·a camara cl' esta villa por indicação minha, com o intento de 
escrever-se ao commandante da fragata brazileira [zabel, na sua volta a este porto, 
de quem havia receios ele hostilidades por t er-se esp[!.lhado quasi com publicidade 
de que o fim de levantar-se na tardinha elo referido dia 4, depois ela smpreza do 
-castello, fôra o de ir a Angra buscar rebeldes elo batalhão 5.0 de caçadores, em 
sentido de fazer-lhe saber que todos os empregados publicas, e a melhor parte e 
a maiol·ia da população não approvavam os referidos acontecimentos, para que ella 
não praticasse a menor hostilidade na ilha; deixou ele levar-se a effeito por terem 
concorrido mui poucas pessoas das tres classes previamente convidadas; e recu
sado ele concorrer o dr. corregedor ela comarca, tambem officialmente chamado, 
bem como de consentir que a reunião se fizesse em 'sua casa, ele que a camara 
0 preveniu por escripto, quando vocalmente lhe havi[!. feito saber que estava doente, 
0 que deu causa a ficar como á discrição o mais importante negocio, e a eu 
v~r-me na rigorosa necessidade de tornar medida.s ele defeza, e de solicitar, por 
Vta elos vice-consules britannico e dos Estados Unidos, ser informado das inten
çõ~s. elo mesmo commandante, annu.inclo a dar-lhe um titulo ele garantia por elle 
eXtgtdo relativamente ao seu vice-consul José Teixeira Maciel (bastante im1Jlicaclo 
I~o.s factos revoluciouarios), e exigindo cl'elle um igual ele que não praticaria hos
tihdades na fórma. que terá chegado ao conhecimento ele v. ex. a por via do gene
ral cl'e_sta capitania, a quem fiz .immediata.mente sciente ; e o que tmido a achar-me 
J?ela terceira vez limitado á tropa de linha e officiaes a ella aclclido~ na volta da dita 
hag·ata, verific.ada em 10 do mesmo mez, não obstante serem publicas as medi
elas, me obrigou a confirmar os motivos de suspeita acima expencliclos ; conside
r?-I_ldo-me então, e por consequencia a causa ela legitimidade de sua mage~tade, 
RJttado por todos os lados em uma praça de mui curto cil·culo. Esta poueo agra-
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clavel e criti ca situaç[io me levou ::'t urgente necessidade ele conservar em effecti vo 
bivaque a tropa ele linha, até que chegassem a effeito as proviçlencias, porqu.e logo 
recorri por differentes vias ao governaclor e capitão gener al cl'esta capitania e ao 
comn1anclante cb esquadra para os Açores, consititinclo estas em expor-lhes a ur
gencia que se offerecia de apparecer quanto antes · defronte elo porto d 'esta ilha 
um ou dois navios de guerra, e uma sufficiente porção de tropa da expediciona
ria, como unico meio ele conter os e:xarltados, que não esmoreceram ainda com a 
prisão de seus consocios e total destruição ele seus intentos nos referidos dias ; e 
como uma tal conservação se fazia quasi impossível sem que a tropa fosse de al
guma maneira animada, e a exemplo elo que sua magestade havia determinado 
em identicas circumstancias a favor elos que foram defender seus inauferiveis di
r eitos contra os rebeldes do Porto; ordenei que se lhe fornecesse a competente 
ração ele etape, o que effectivamente se fez desde o referido dia ' 5 elo passado, e 
porque ainda deixaram ele vir a effeito estas providencias, talve:?í por não t er ainda 
concluielo em Angra sua commissão a e4pedição, apesa1• de ter offi.cialmente sa
bido que levantou ela ilha de S. Miguel no · dia 4, e que no dia 21 se achavam 
defronte de Angra a fragata P1·inceza Eeal, uma corveta e o brigue Glo1·ia, fal
tando comtudo os demais que .coiJ.stiinem a mesma; e porque subsistem os mes
mos motivos, ou ainda maiores, po1• isso que todos os dias sou avisado de que se 
preparam novos factos rebeldes, a conservo em o meamo bivaque ; ao que estotl 
persuadido tem concorrido muito ·o doutor correg·edor lpela sua falta ele energia 
em tomm• medidas de policia, em 1woclamar aos povos e em não procurar ~m
baraçar a mudança de muitas famílias para o campo depois dos referidos dias, com 
o sinistl•o fim de fazerem odiosa aos rusticos a causa de sua magestade, e não me
nos a ansencia em S. Miguel elo juiz de fóra cl' esta ilha; que senclo-lhe orclenaclu. 
pelo capitão general a sua prompta volta para o logar, lhe foi tomado em r es
posta, que ainda se achava molesto, conservar~clo-se X>or consequencia a fazer suas 
vezes o juiz por bem ela lei, Luiz da Terra P eixoto, que, alem ele leigo, tem dado 
provas ele suspeito á causa ele sua magestade. A um e outro magistrado officiei 
no dia 6, remettendo -lhes a relação dos presos em flagrante, para que procedesse 
cada qual contl•a elles, e os demais que se descobrissem em conformidade com as 
leis ; aqu elle dr. corregedor, apesar ele ter a va:ra da juriscliação, deixou ele tomar 
d'isso conhecimento a titulo ele molesto, até ao dia 24 em que avocou a devassa 
começada pelo juiz por bem ela lei, deixanclo, comtud~, ele n 'ella progr~clir 
até hoj e, limitando o conhecimento á coi).cessão de mtütas liceiJ.ças para se fallar 
com os presos, como quem os não conceitua comprehendidos em alta traição; e 
este juiz por bem da lei, tão friamente e com tanto vagar procedeu, que nenhum 
mais se prendeu, dando logar a que muitos qne se haviam escondido no dia 5, e 
que tomaram parte mui activa na revolução, entrando alguns d 'elles até armados no 
castello, anelem já passeando n'esta villa como que se, nada fizessem, e outros se 
tinham transportado para fóra ela ilha, e H!-lve~Z com os competentes passaportes, 
seuclo aquelles Domingos Severino ele A vellar, Antonio Franciseo de Medeiros, 
J oão Ignacio ele Sot~sa, FraiJ.cisco Pereira Nunes e muitos outros. O mesmo aban
dono relativamente a,os reaes cofres se encontrou IJ.O juiz ela alfandega, pois nem 
elle, nem nenhum dos empregados d'esta reparti ção appareceu a tomar medidas 
ele cautela sob1•e ell es·, senclo certo que IJ.O momento ela revolução, e mesmo du
rante a noite, e lles teriam sido r oubados se eu de arbitrio proprio, sem requisição 
de auctoriclade alguma, não tivesse com a tropa tomado as necessarias medidas, 
senclo até ele il1ferir que este jtüz estivesse ele accorclo pelas relações íntimas que 
c0nserva com a casa ele Sergio Perei}·a Ribeiro, aonde se diz ter-se armado alguns 
elos rebeldes, e o escrivão Bernat•êlo Telles, pois consta haver este ela sua j anella 
pretendido disparar contra um soldado qtle defendia a causa da realeza . Nfio me
nos suspeita me mereceu o secr etal'io d' este governo, J oito Mar ia Ferreü·a, pois, 
dando no elia da revolnçã.o entenderes d13 q~1e estava para haver novidade, deixou 
ele communicar-me os motivos que tinha, e por isso o .dispensei por ora do exer
cicio elo seu emprego? participando e~?te procedimento ao governador e capitão ge
neral . 

A tropa tÊm1 conservado o mesmo zê1o, lealdaclc e enthusi~smo 1:lela cansa ela 
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legitimidade de sua magestacle, tendo sido incansavel o seu interino commanclante 
om coac1ju var-me em tudo ele quanto o tenho encarregado, levando-o o seu zêlo 
pelo real serviço a deixar de receber as rações de etape que lhe competiam, e a 
f~z~r quartos ele g·uarcla nocturna como os subalternos, em attenção á pouca offi
CJaltclade que existe debaixo ·elo seu interino commanclo; comtudo o pequeno llll· 

t~eró d'elJa, pois apenas chega a cento vinte e sete praças promptas para o ser
VIÇO, faz inclispensaYeis as indicadas medidas por mim exigidas, e que novamente 
supplico a v. ex. a ele vir para esta ilha alguma porção ela tro_pa expeclicionaria, 
ale:n das outras providencias que v. ex. a julgar convenientes; sendo estas tanto 
ma~s necessarias se por infeliciclacle elos bons e leaes açorianos, e por causa da es
taçao actual, a expedição deixar de concluir em prompto sua commissão em An
gra, ou for forçada a algum·a arribada . 

. ~um pre-me tarnbem não omittir a v . ex. a as ulteriores noticias que pude acl
quJrn· ela ilha Terceira; consistindo ellas em os rebeldes haverem desguarnecido 
d_e artilheria a villa ela Praia e todo o norte ela ilha, e por elles abandoflado, as
Sm como limpo de todas as embarcações miudas ; ter feito recolher ao castello ele 

· J oâo Baptista toda a prata elas igrejas da ilha, bem como muitas fmhilias; e 
que pretendiam em breve fazer recolher no mesmo todos os carros e bois, para 
fazer difficultosa a couducção ela artilberia ela expediçfio; e finalmente que a dita 
fragata brazileira Izabel se conservava bordejando defronte do porto de Angra, re-· 
couh.ecenclo os navios que passam por aqnclla altura. 

_E quanto tenho a honra ele communicar a v. ex. a na presente occasião, tendo 
lUUJto a lisonj ear-me se tndo quanto tenho ele boa fé obrado relativamente ás cir 
cumstancias em que me acho, merecer a approvação de sua magestacle. 

Deus guarde a v. ex." Faia!, 6 de dezembro ele 1828. - Ill . '"" e ex. mo sr . .José 
Antonio ele Oliveira Leite ele Barros, conselheiro ministro e secretario de estado 
dos negocias ela marinha e ultramar.= Antonio l zido?·o ele Nomes Ancom) tenente 
coronel governador interino da comarca ela Horta. 

Officio 

.Ill. mo ex. mo sr. -Começarei por desempenhar a mais agràdavel elas minhas 
ohrJgações, cértificanclo a v . ex." que a rainha minb,a senhora se acha no melhor 
li'Jtado :le saucle possi vel, e fazendo ~e dia em dia os prog1;essos, _que são proprios 
d~ sua tclacle, e elas exccllent~s q~mhclacles ele que é dotada. No d1a 1 elo con;ente, 

la sempre rnemoravel na htstona ele Portugal, honrou a mesma senhora com a 
~na r:resença as casas cl'esta embaixada, dignando-se acceitar nm jantar, e assistic 

epots a um pequeno espectaculo que se lhe apresentou, j á se sabe, ás portas fe
chadas, . e na presença unicamente ele alg uns indivíduos portuguezes mais distin
etos c1ue se acham aqui. No dia seguinte tivemos a honra ele ir beijar a mão a. 
sn: magestacle, ao palacio de Laleham, por occasino elos annos ele seu augusto ir
mao o prim:ipe imperial. 

. A recepção por tantas vezes a.nmmciacla, ela visita ela rainha a sua magestacle 
?n~annica, vae tardando ele um moela que já não pócle attribnir-se tão sórnente á 
~cl1s_1_:JOsição ele saucle de e l-rei, c aos ~ch~ques. de c1ue padece fi·equentemente. 
E _mu;ter confessar que uma tal :lernora uicllca fneza ela sua parte, e é he1p. eon-
or_me ao systema que este g'abmete desgraçadamente tem acloptaclo a este res~ 

.petto . Parece tanto mais evidente esta verdade qua.nto a recepção ele sua mao·es
tadc fidelíssima no paço deve ser considerada como uma polidez, ele que ~ste 
monarcl.ta não pócle dispensar-se sem faltar ás mais sagradas leis ela hospitalidade, 
h.~~ ~acla acresceJ?-ta á authenticidade elo reconheeimento formal que o gotverno 
. lJta,nute~ fez elo titulo ela mesma augusta senhora, quando mandou praticar a 
801~ re.;;pelto, na sua chegada a Inglaterra, as mesmas horu·as que se fazem ~is de-
1llats testas ·coroaclas . Portanto a clescortezia qne se está praticando é gratuita, 
mas não me persuado qi.1e }JOssa continuar por rnlúto tempo. 

1 A carta que sua magestade fidelíssima c:creveu a sua magestade britaunica I 
0 8'0 que chegou a Ingla.terra, tambcm havia ficn.clo muito tempo sem resposta; 

1 Est<'t publicada ua p<"g. 373 cl'estc tomo. 
3 ~ 
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porém ultimamente vem essa resposta com todas as etiquetas que a sua mages· 
tadc competem. · 

Remetto a segunda via do meu officio no ultimo paquete, e aguardo com viva 
impaciencia o que eleve chegar do Rio de Janeiro trazendo-me, segundo penso, 
as primeiras noticias do resultado da missfio de Luiz ela Silva Mousinho ele Albu
querque. Aqui todà a gente sensata pensa qLle da decisão ele sua magestade im- · 
perial depende a sorte ele Portugal, e que se esta for conforme ao que eleve csp.e
rar-se elo pae ela senhora D . Maria II e do doador da carta constitucional, o 
proprio ministerio inglez, que tão pouco desejo nutre de defender a nossa causa, 
não poderá resistir à opinião publica, logo que lhe falte o pretexto ele esperar 
pelas respostas ele lorcl Strangforcl, e pela aclhesão de sua magestacle imperial aos 
proj ectos ele r econciliação que se lhe propozm·am, fundados no sacrificio da pes
soa de sua filha. Mas ainda me·smo quando o governo i~glez continuasse na sua 
resistelicia, ha todo o motivo ele nos persuailirmos que bastaria a apparição ele 
uma esquadra, e a voz de sua magestade dirigida aos portuguezes para operar a 
contra-revolução em Portugal. 

E~ta p'erspectiva apresentou-se ultimamente mais proxima elo que se havia cal
culado com o accidente que teve o senhor infante no dia 9 do mez passado, acci
dente a que elle deu logar pela sua propria imprudencia, e que segundo todas as 
apparencias ía sendo fatal para a sua viela. Ainda mesmo agora, sem embargo 
das noticias sempre favoraveis que publicam os boletins elos cimrgiões que lhe as
sistem, e que temos aqui até 23 elo passado, ha q11em persista em julgar que elle 
est~í muito peior do que nos referidos. boletins se declara, chegando alguns a sus
tentar que se encobre a sua morte para dar tempo a armar as intrigas que a fac
ção preponderante prepara para lhe substitull.·, nrio obstante as leis ele Lamego, 
um príncipe estrang~iro, isto é, o infante D. Sebastião. Confesso que pela minha 
parte não acredito estes ultimos boatos, que me parecem oriundos mais elos clese~ 
jos ele muita gente do que ela realidade . Creio sim que nos pr imeiros dias de}JOÍS 
da quéda appareceram symptomas ele inflammaçfio, mas que ceclera.m ás sangrias 
e remedios applicaclos, achando-se actualmente o caso reduzido a uma sÍm})les 
fractura, que exigirá bastante tempo para completa cura. Ninguem pócle calcular 
as consequencias que teria produzido a morte elo principal instrumento da facção 
que domina aquelle desgraçado reino. Certamente havia ella ele pôr em pratica os 
maiores esforços para continuar a illuclir a nação, e substituir outro phantasma 
àquelle ele que actualmente se serve. Entretanto a influencia que exerce nos po
vos o nome ele um príncipe ela familía real diminuiria infinitamente, ao passo que 
houvera produzido grande impressã.o uma catastrophe que. seria reputada uma vi
sível intervençfio ela Divina Providencia. 

Nfio se havendo verificado o caso da morte, resta ver se poderá tira1·-se algum . 
partido elo impedimento temporarío que o acciclente occasionou. O ensejo seria 
provavelmente propicio para uma tentativa ele invasão 01.l para uma insurreição 
interna; porém receio que falleçam as forças para esta segunda tentativa, nem 
vejo que tomem incremento os corpos ele guerrilhas ele que se fallava ha algumas 
semanas ; e pelo que toca ~í. expedição ele fóra, ved, v. ex." no outro officio, que 
lhe endereço em data · ele hoje, a impossibilidade em que nos vemos de a pre
parar. 

Ao mesmo tempo qqe o senhor infante soffria na sua pessoa um desattre que 
ia sendo decisivo, experimentava tambem a sua fortuna outro sinistro com a tem
pestade que dispersou a esquadra destinada á ilha Terceira, obrigando as embar
cações a arribarem a clifferentes portos, slrmmamente damnificadas, e produzindo, 
ao menos por emquanto, a desistencia ela expedi<;ào. Se assim acontecer, ver se-ha 
p.or meios superiores aos calculas humanos manter-se a pequena guarniçã.u ela for
taleza de An.,gra, não obstante as forças superiores que ha tanto tempo a amea
çam, e não obstante a impossibiliclade em que nos aehftmos ele lhe enviar soccor
ros proporcionados ú necessidade elo caso.' Sabe-se que· a fragata Diana entrou 
em Lisboa clesarvor.acla, com a tropa ele desembarque que levava; que outra em· 
bareaçfio (cL~~ nome ainda se ignora) tambem entrava no Tejo em o dia ela saída 
do paquete. E provavel que a fragata bi·azileira lzabel, ele que não temos noti-
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cia, soffresse alguma cousa com a borrasca, e sinto cleYer annunciar a v. ex. a que 
a outra fragata brazileira Jrm:pentt1·iz) que saíra' de Falmouth para os Açores, le
vando a seu bordo Luiz ele· Vasconcellos e Sonsa, voluntariamente encarregado de 
uma commissão ele cujo resultado tinha muitas esperan ças, ig~ualmente teve de re
tt:oceder ao indicado porto pela avaria que soffreu elo mau tempo, depois· ele oito 
dtas_ ele navegação, deixando ass im fi·ustr~elo, ao menos por agora, o plano con-
ceb1do. . 

Não porco ele vista o emprego ele meios inclirectos para me pôr em communi
cação com os inclivicluos que podem em Portugal servir a nossa cansa. Para esse 
fi_m partiu cl 'aqui ha potlcos dias um official determinado a expor-se a qnaesquer 
l~scos ; e elevo fazer menç?io com louvor elos esforços que está empregando José 
.B erre1ra Borges, de bordo ela embarcação ele guerra franceza sm·ta no Tejo, onde 
lhe cl e~·am asylo, para servir por todos os meios a senhora D . l\'Iaria II, e excitar 
0 par~tclo leal ele sua magestacle. 

F111almente elevo J;t1encionar tambem como digno da especial attenç1io ele sua 
magestacle imperial, Domingos ele Mello Breyner, que á testa ele uma guerrilha 
constitucional, e clestituido de todo o soccorro ou communicação estranha, se tem 
sustentado na fronteira elo Alemtejo e H espanha. D 'elle recebi 'ha dias a carta 
que remetto por copia inclusa, com a relação nominal elos seus sequazes . 

Sinto ter que annunciar a morte elo arc·~bispo ele Elvas, que succumbiu ulti 
momente em Gibraltar á epidemia que ali r eina. 
,. Nenhuma noticia me occorre dos paizes estrangeiros em rela.çíY.o aos nossos 
ncgocios. Contin{la a má vontade ela parte elos gabinetes ele Vienna. e ele S . .Ja
n~ es , :t qual não pócle ser compensada pela inclinação que nos mostra o ministe
no fi-amcez, porque este n~io quer por certo n'a. presente conjunctura compro
metter-se com a Grau-Bretanha. O mais que podemos esperar, é que se não preste 
a entrar nas vistas elos ministros inglezes . 

O gabinete elo duque ele W ellington vae-se consolidando por falta ele rivaes 
que se lhe opponbam; senclo, porém, provavel que tenha ele reforçar-se com alguns 
111 ~lllbros pertencentes ao partido liberal, a fim ele fazer as concessões indispensa-
Ve is aos catholicos da Irlanda. · 

Deus guarde a v . ex." L ondres, 6 ele dezembro ele 1828. - Til. mo e ex.<no 
sr. 1 à cone e e Sabngal. = .~1/arqzbez ele Palmellct. 

Oflicio 

!U. mo e ex. mo sr. - Reservei para um officio separado a impdrtl'!>nte communi
caçao que tenho a fazer ~ícerca elos refugiados portugnezEJs que vieram bqscar 
um asy lo ::1 Inglaterra. 
l No cli_a 19 elo passado recebi um bilhete _elo cluq_ue ele We~ingtOll convicla~1< 
c o-me a Ir a sua casa, o que teve Jogar no cha segmgte . .Achm-o em companhl& 
~~ lord Aberdeen, . que havia sido mandado chamar para assistir á conferencia, 

18~e-me então (o que eu já sabia por via elo visconde ele Itabayana) que elle se 
~avm dirigido ao ministro elo Brazil n'esta côrte para lhe declarar que o governo 
rnglez n!io podia consentir pol' mais tempo a conservação elo deposito po1•tuguez 
eln Plyrnouth, por isso qu e era: um Cl01'po já nimiamente numeroso para dever per
n;anecer n 'um elos principaes al'senaes ele Inglaterra- Que se clirig.4•a ao dito mi-

. ntstro, na snpposição ele qlle er11 elle quem fornecia os soccorros pecuniarios para 
: .. bu~tentação elo deposito; ma,s que vindo a saber que estes soccmTos eram dis-
1:1.l1~los por miJ;tha OI'clem, e_em consequer:cia ele _ti:aJ?-sacções pecwniarias qu~. a 

clgaça? do Braztl tem comm1go, se resolvera a clirigJi·-me a mesma cleclaraçao, 
;osvertmclo que o _gabinete de S . . J ames _est;:tva fu·m?mente cleci~iclo a que ella 

se~ levada a effe1to, e que tornana pl'!>ra Isso as medtclas necessan as, quando eu 
as na~ quizesse tomar. Quiz então entl'egar -me um papel,· em que se continham 
as des1gnações ele varias villas e oiclacles, pelas quaes devia disseminar-se a tropa 
hortug11eza, não excerlenclo em càcla um do& ditos Jogares um certo numero ele 

Omens, :ficando os officiaes separados dos soldados . 
Recusei-me logo a acceitar ela sua mão o dito papel, dizendo-lhe que uma in-
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timação ele tal na'tlu·eza cx1gtu ao menos que f'usse feita pol' cscr ípto, c que não 
se podia t::to pouco esporar qu o cu respondesse a ella sem a devida r eflexão. Con· 
tinuei observando que, visto s. ex. a declarar que a resolução em inabalavel, urio 
me lisonj eava que as meus argumentos poclesscm faz er impressão sobre ell e, uero 
me podia passar pela icléa oppor rcsistencia á vontade elo governo britannico ácorca. 
da execução dafl suas ordens em seus proprios dominios ; porém que en1. ela minha 
obrigação representai' para que se soubesse que não houvera omissrio ela minha 
parte : 1.0

1 que esta dispersão da tropa portugueza no momento actual, achando-se 
em Inglaterra a senhora D. Maria II, parece1·ia mna. demonstração pouco amig·a.
vel e produziria uma imp1·essão adversa aos inter esses da mesma augusta senhora, 
desanimando os seus fiei s subclitos, que dent1·o e fó1·a de Portugal se lisonj eavam, 
não só com a boa vontacle, mas até com a cooperação da Inglaterra, e excitando 
uma exaltação considemvel no animo tlos 1·ebelcles, qne não cleixa:riam ele fazer 
soar J?Ol' todo o modo po:-;sivel este procedimento do govmno britannico; 2. 01 que 
se esta medida houvesse sido acloptada logo c1ue chegám a tropa p01·tngueza, não 
houvera produzido o mesm9 1-êparo, e que parecia injurioso ser agora adoptada 
depois de se l~aver permittido por espaço de tres mezes que permanecesse :ren
nida em Plymouth; .3.0

, que a separação dos officiacs e ·soldados assimilhava este 
tratamento ao que se costuma dar aos prisioneiros de guerra, com a differença 
que ao menos a estes se lhes dá o sustento, o que se não praticava com os refu
giados portugtlezcs, por isso me parecia mui chwidoso que clles quizessem sujei
tar-se ao que d'elles se exigia; 4.", finalm ente, que, havenclo estes homens liVTe e 
espontaneamente vindo a Inglaterra sem armas em demanda ela hospitalidade bl~
tannica, por uma causa que n' est e paiz excita a mnior sympn.thia, não se Thes po
clia ao menos negar a faculdade ele se retirarem juntos ou separados para onde 
c1uizessem, comtanto que fo ssem desarmados. 

Sobre este ultimo ponto se estabeleceu então uma r enhida discussão que fôra . 
inutil narrar, e que versou principalmente sobre as suspeitas que o duque mani
festava, de prqjectos de expedição contra Portugal, sem querer aclmittír a dis
tincção, que eu sustentava, entr e uma expedição que teria por objecto atacar, on 
a que se dirigisse unicamente a defender territorios ainda pertencentes ao sceptro 
Ja senhora D . Maria II, como, IJOr exemplo, a ilha T erceira. Respondeu-me sem
pre, que em qualquer elos casos se comprometteria a nentralidacle ela Ing1atctTa, 
se illudiri.am as suas leis e: se excitaria o seu resentimento. 

N'esta eonvePsação se introduziu tambem a .questão da minha carta creden
cial, que o duque declarou não ser admissivel, clizendo lord Aberdeen que me não 
responclêra por não que1•er desvanecer totalmente a appareneia que existia d'esta 
embaixada, parecendo-lhe por isto melhor gual'Clar por emquanto o silencio. O du
que r epetiu o que varias vezes lhe tenho ouvido sobre a dcterm;nação d'estc go
v~mo, de aguardar r esposta de sua magestacle o impera;dor antes de clm· qualquer 
passo ulterior sobre os negocias de Portugal, asseverando que tudo quanto era 
possível fazer-se, menos a guerra, se tinha feito por parte elo governo britannico 
para impedir a usurpação. E que emq uanto :i guerra niuguem podia exigir que 
ella se fizesse, e seria necessario 1rm exercito ele cincoenta mil homens para con
quistar Portngal. A esta ultima asserção l'esponcli que não _se tratava de conquistar 
Portugal, mas -sim de dar a mfio ao partido fiel á senhora D. Maria II, que se acha 
comprimido agora pela força do governo de facto; e emquanto aos auxílios devi
elos pela Grau-Bretanha, referi"me á nota que este governo acaba ele l'Oceber elo 
:rnarquez de Barbacena, e que me parece convincente. 

Saindo d'esta conferencia, juntei-me com os pl cnipotenciarios do Brazil c coJll 
os príncípaes porh1guezes que se acham em Londres, e todos de commum ac
cm·do conviemos que não podia nem devia st~eitar-se a tropa fiel portug·ueza ao 
tl'atamento ignominioso que se lhe queria aqui dar, c que, portanto, era inclis}Jen· 
savel saír ele Inglaterra. Saínclo cl 'este paiz, nno podia espe1:ar-se que nm!11t1Jll 
outro estado da Europa a acolhesse, e não lhe r estava senao a alternativa, ou de 
fazer um desembarque em algtmf:i elos clominios portuguezes, ou de ir para o Bra
zil reclamar a protecção do augusto príncipe, que ha pouco acabou de ser nosso 
rei, e é pa.e da nossa rainha. O primeiro a.rbitrio offerece, alem de grandes cliffi-
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culda~cs c riscos, o incom·enicnte ele nos comprometter ele U.II\ moclo formal com 
0 g·a.bmete britannieo, e talvez lhe forneça occas ião ele levantar ele todo a mas
Qara . Pa.ra cl 'isto me certifie~u: enderecei a cl<ús elos p1·imeiros jurisconsultos ele In
giaterra, mr. Brougham e m1·. Deuman (depois ele lhes haver ele viva voz expli
Cc'tclo o uossG caso) a cousnltação que remetto inclusa, n. 0 1, ao laclo ela qual vem 
as respostas aos quesitos que n'ellas se contêem . 

. Restava, pois, lmicam.ente o arbítrio ela partida para o Brazil, o qual sim- . 
~lJfi.ca a qu stão, porque subministra a sua. magestade o imperador novos incen
tt V()s J;>ara abraçar a causa ela nação portugucza, e ao mesmo tempo lhe offerece 
o_s me10s ele a sustentar. N'uma palav1.:a todos entendemos que a sorte ele Portu
gal está nas mãos elo imperador; que .a não ser o impulso d' elle nada se fará, e 
llf'lJle . .ao -contrario s-e elle o quizer clar, tudo se tornará faciL E considerâmos, ou
ti'Gstm, que pela r cmoçfio elo depo sito se diminuiria em todo o caso sobr emaneira 
a enorme despeza que se está fazendo por conta ele sua magestacle fidelíssima. 

N'estas circumstancias tomámos a deliberação de fazer partir a tropa, j lmta
meut-e. com os voluntariGs qu-e a quizerem acompanhar, e comcçâmos a tomar pma 
~ss~ fim todas as medidas necessarias, sobretudo para que se não manifeste, por 
tbtnga ou ignorancia 1 .alguma opposição ou hesitaçfio por parte elos refugiados em 
0

. edecerem á ordem. Eu vi e i para o deposito o general Stubbs, em log-ar ele Can
d_tdo J osé Xavier, que se acha enfermo, ordenando-lhe que transmittisse aos prin
c?aes in.divielu.os o conhecimento ela carta r egia (n.0 2) ele sua magestade a rai
n a, e ele publicar na ordem elo dia o conteúdo elo proj ecto (n.0 3) . Já me consta 
P:elas eorrespoudencias que ele Já recebo, que o embarque se effectuará sem r e
S t ste~cia; e pt·oemo que tanto em Inglaterra como em Portugal se consider e esta 
fed tcla, não como um abandono da nossa causa, mas como o unico meio que pócle 
azel-a triumphar . 
~ogo na tarde elo dia 20 elo passado recebi elo duque de W ellington a _com

~unlcação por escripto (n. 0 4) que lhe havia requerido, e poucos dias depois lhe .fui 
l esponder verbalmente, que preferia fazer sair a tropa portugueza de Inglaterra, 
~ntes elo que suj eital-a ao tratamento que se J.JrOplmha, ao que o duque, com bas-
ante surpreza minha, annniu, depois de haver , todavia, exigido saber com certeza 

qllc esta tropa se dirigia em clireitma ao BraziL 
cl · No ~m cl 'esta conversação reclamei a garantia ~o g~Yerno britannico a favor 

os em1grados portugLlezes no caso que àlgum nav1o ca1.sse desgraçadamente em 
poder. ele embarcações de guerra J.JOrtuguezas. E ste ultimo pedido deu logar á 
calta mclusa (n.0 5), na qual o duque me comm1mica a intenção de fazer comboiar 
as .nossas embarcações por vasos de guerra britannicos . Julgámos, porém, eu, o 
~arqucz ele Barbacena c o visconde ele Itabayana, dever r ecusar similhaute of-
erta, a qual evidentemente só tinha por :fim assegmar-se o governo inglez por si 

lnesmo contra a possibilidade, em que ainda sonha, de uma tentativa de desem
barque em PortugaL Aproveitei a occasião para endereçar-lhe a carta n. 0 G, em 
que desenvolvi tudo quanto me oceorreu expender , nao só sobre este ultimo ponto> 
co~o tambem sobre o acto que ll1e clera origem. Ignoro ainda o effeito que pl·o.
dllz trá no espírito summamente azedado e desconfiado elo duque ; mas já po.der{t 
v. e;x. a ver pelos clocumentos n. os 7 e 8 quanto l'JSte ministerio deseja apr essar a 
J.Jarttda da nossa gente. 
I Depois cl'esta extensa e longa exposição, só me resta pedir a v . ex.a que a 

.~:Ve ao conhecimento de sua magestacle imperial, e solicite a sua benigna permis
~ao para que os subditos fieis de sua augusta filha sejam acolhidos no Brazil con- · 
orme ~.s expressões ela carta regia que me foi endereçada pela mesma senhora,, 

{lle SCJam considerados OS militar es COmO faz endo sempr e parte ao exercito por-
llg'uez, c que recebam como taes seus soldos (de que irão pagos até ao fim ele 

novembro), lançando-se esta despeza, assim como os soceorros que se clerem aos 
e~lpregaclos civis e mais funccionarios, na conta elo dinheiro que sua magestaclo 
? tmperaclor eleve a sua magcstacle fidelíssima; o sobretudo J.Jeclindo para que se
J a~ quanto antes cmprcgaclos no serviço ela sua soberana c ela patria aquellas v i
cttmas ela lealdade. 

V. ex . a não dcixaní. ele clcscrupcnhar as im}JOrtautcs o!Jrigaçõe>: que es ta nonl. 
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circumstancia lhe impõe com o desvelo que lhe é proprio; e em nome de sua 
magestade a rainha minha senhora o auctoriso, se for neces::;ario, a concluiJ.· qual
quer ajusto por esoripto que exija o govol·no do Brazil para a admissão e sus
tentação d'estes reft~gia,clos, aos qua.es se não deverá dar o titulo ele tropa, em
quanto se não achm- elevidÇt.mente concluído um tratado ele alliança com o B1:a:til, 
por ser contraria ás leis cl'aquelle imperio a admissão ele tropa esti-angeira. Este 
a:iuste poclerA fazer-se po·r meio de uma convenção provisoria, e em virtude elos 
plenos poderes qne v . ex." leV'ou . T enciono manclm· como chefe ela expedição, 
sem lhe elar o titulo ele commanclante militar, João Carlos ele Saldanha, e creio 
que em segtmclos o barão ele Sabroso e o general Pizarro. . 

Ao ministro el o Brazil n'esta côrte dirigirei tm1a nota, prevenindo-o official
mente ela ida para o Brazil cl' estes pottuguezes, bem como já lhe escrevi para lhe· 
pedir que fossem recebielos ao .serviço ela Brazil duzentos sessenta e cinco alle
m~es que se haviam recrutado por conta ele sua magestacle :fi.delissima, e com ten
ção ele reforçar a guarnição da lVIacleiJ.·a. 

Deus g uarde a v . ex." Londres, 6 ele dezembro de 1828. -lli."' 0 e ex.mo 
sr . conde ele Sabuga1. = 111arquez de Palmella. 

Exposição 

Senhor: -Tendo-se mostrado pela devassa a que procedi ele orelem ele vossa 
magestacle, pela r ebellião que t eve logm· n'esta ilha no dia 22 de junho elo cor~ 
rente anno, quo Henrique Veitch, agente e consul geral britanni co, tivera parte 
aotiva n' ella; e parecendo-me que por seu caracter publico elle não devia ser con
templado na pronuncia como réu da mesma devassa, mandei tirar copia authen
t iea elos clictos elas testemunhas que clepozeram a seu respeito ; e esta copia junta 
aos documentos que existiam em meu poder, enviaelos pelo governo, com que se 
verifica a sua coadjuvação ao acto da r ebellião, tenho a honra ele levar ao real 
conhecimento ele vossa magestade, para que se digne ordenar o que for elo seu 
real agraelo . 

Fnnchal, 7 ele dezembro ele 1828. = O clesembargaJor da casa ela supplioa
ção, F?'et?icisco Antonio .ll{aciel JJ!lonteÍ?·o. 

O.flicio 

Ill. 1110 e ox .mo sr . -Esta sen\. entregue a v. ex.a pelo tenente coronel João 
Schwalbaok, que vae commandanclo um destacamento ele eluzentos sessenta e cinco 
allomãos, destinados para o Rio ele Janeiro, e leva ordem, no caso que .não en
contre embarcações ele guerra portuguezas que o estorvem, ele desembarcar n'essa 
ilha ,e de permanecer n'ella com o dito clesta eamento debaixo das ordens ele v. ex.", 
a fim ele ser empregado ela maneira que julgar mais conveniente ao serviço ele 
sua magestade a senhora D . Maria fi. O mesmo tenente coronel informará v . ex." 
das condições com que se acha alistada essa gente, o soldo que vence, etc ., e lhe 
apresentará o mappa elos armamentos que leva o p.avio . · 

Tillha escripto a v. ex." pela fragata brazileira Jmpemt1·iz> que desgraçada
. mente voltou arribada a F almouth por causa elo mau tempo . Agora ele novo lhe 
repito que t emos todo o motivo ele esperar que sua ruagestade o imperador D. Pe-

. dro quanto antes apoiará efficazm ente a nossa causa ; e esteja v. ex ." persuadido 
que pela minha parte não deixarei de subministrar, quanto as circumstancias per
mittam., os soccorros que estiverem ao meu alcance, para co~tribuiJ.· á gloriosa cle
feza que v . ex." e os seu:> companheiros t êem emprehencliclo. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 7 ele dezembro ele 1828.- Ill.mo e ex. mo sr. 
Diocleciano Leão Cabreira. = JJ{cwqlLez de PcLlmella. 

Car-ta 
('fraduoção) 

Londres, 8 de dezembro ele 1828. -Sr. marqRez: -Tive a honra de receber 
as cartas do v. ex.", datadas ele 3 c 4 elo corre.nte. 
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. Haverá algum tempo um dos pleni1Jotenciarios brazileiros actualmente em In
glaterra escreveu-me uma carta solicitanclo se desse comboio a uma expedição 
que se intentava fazer saír cl'este paiz contra os Açores. 
d Em. r~sposta manifestei a intenção de não aconselhar sua magestade a que 
. e_sse Slmilhante comboio, e outrosim indiquei a impropriedade ele converter este 
remo em acampamento ou arsenal, ou porto ele equipamento, para cl'aqui levar a 
âuerra fóra. El-rei acha-se em paz com todo o mundo. Está em vigor um tratado 

e commercio entre a Grau-Bretanha e Portugal, por~m sua magestade não tem 
~_utras relações com o governo de facto existente em Portugal, excepto as que cle
llv1au:, elas transacções dos seus subclitos em Portugal, na conformidade das esti
pu açoes elo referido tratado . 
l .t:\i~da que esse tratado não vigorasse, cl-rei não podia permittir que elos seus · 
c ommtos qualquer potencia movesse guerra a Portugal, muito particularmente 
sem o seu previo consenso e em opposição ás suas manifestas inten·ções. 

Por outro lado, o imperadQr do Brazil não tinha declarado nem declarou ainda 
g~lerra a Portugal, e os ministros de sua magestacle britannica tinham e têem ra
soes_ par~ crer que, embora sua mag·estade imperial possa achar-se desgostoso com 
0 ~roc.ecl_Imento de seu irmão o infante D. Miguel, não é ela intenção ele sua ma
festade Imperial fazer essa declaração ele guerra. Depois da correspondencia que 
d ouve sobre o assumpto, os ministros de sua magestade souberam que o nUlllero 
d~s P_?rtugtlezes reunidos em Plymonth augmentava quotidianamente, que apesar 
, nao estarem armados, os soldados e officiaes eram regularmente pagos, que 

~~~tava~u promptas e~ Pl_zm_onth cinco embarca:ções para o seu transporte, que ou-
1~s tropas ao serviço elo Imperador elo BraZil eram esperadas no mesmo porto 

P oce,dentes de Allemanha, .e que se trata ele mais recrutamento . 
Nestes t ermos os ministros ele sua magestacle, nfc:o julgando conveniente que 

um ~ra.ncle numero ele officiaes e soldados portngL1ezes continuem agg·lomer.aclos 
ef . lymou_th, o secretario de estado dos negocios estrangeiros fallou ao ministro 
P lnipotenctario do imperador do Brazil n'esta côrte a esse respeito, o qual disse 
~- orcl ~b:rdeen qne nada tinha a commnnicar a essas tropas1 que s. ex. a forne
e ta blbsrcli~s ao marquez ele Palmella, e este clispunha elo dinheiro como entc:ndia 
mm ene:ficw elos sc:ms compatl'Íotas r esidentes n'este paiz. Então pedi a v. ex.a 

e fizesse a honra ele vir fallar-me, e no decurso da nossa conversação mostrou-se 
~lle nem todos os in di viduos portttguezes refugiados em Plymouth são militares, 
l el como taes haviam servido . Entretanto uma certa porção são officiaes e sol
~ac _os, e toclos têem recebido soldo ele v. ex. a como militares . Manifestei, pois, ao 
d arquez de Pa!mella, como chefe da administração ele sua magestade, o_ desejo 

0
• g.overno britannico ele que os officiaes portuguezes, soldados e inclividuos que 

~er v:ram como militares fossem removidos ele Plymouth para as villas e aldeias 
as Immeeliações, elas quaes remetti uma relação . 

Observei ao mesmo tempo, em resposta a um quesito ele v . ex. a, que o go
Verno ~stava prompto a consentir na partidar ele alguns ou de todos os refugiados 
pu~ quJzessem sair do paiz, com a condição ele que se não dirigiriam d'aqui para rf1 tugal ou para qualquer elos domínios ou colonias portuguezas em attitude hos-
1' 

0~ sem a annuencia elo governo existente em Portugal. 

8
. ~Nessa conferencia v. ex. a pediu que eu pozesse por escript9 a minha propo-

26ao para haver tempo de a meditar, e depois ela recepção ela miuua carta de 
t ele novembro, v. ex." ele novo me procurou, dizendo-me que os refugiados por
pu~uczes repugnavam em saír ele Plymouth para as povoações vizinhas, como eu 

Iopozera, porém que sairiam ele Inbo-laterra encaminhando-se ao Brazil. Declarei 
que n~ b' fi l ao o ~ectava a esse accot·clo, comtanto que fosse executado realmente e bonn 

G eJ mas que em toda o caso o governo ele sua magestade não podia tolerar qual
puer ataque ou expedição ele tropas cl'este paiz contra os domínios ou colonias de 

ortugal. 

t. vi e:x: . a inquiriu então se eu lhes daria comboio ou garantia r ara a sua segur~ 
ra~ erencia ao Brazil, c respondi que meditaria o assumpto antes de re~olver, 

d endo pondemclo a questão e consultado com os meus collegas, escrevi a 27· 
e novembro, declarando a v. ex. a que se' daria o comboio, escreven_do. n,ov.:amente-
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a 3 elo corrente para saber quando os refu g-iaJos se achariam a borclo promptos 
a sair. 

Em resposta a esta carta v. ex." fez-me a honra ele escrever por duas yezcs , 
tornando-se neccssario replicar pela minha parte : 1. 01 r ecapitulando em resumo o 
que se passou ·com os plenipoteneiarios elo imperador do Braziln'este r eino e nas 
entrevistas que tivemos, assim corno o que tive a lwnra ele eornmunicar a v . ex ." 
por escripto; 2. 0

, assegurando a v. ex." que o g·overno ele sua rnagestacle nao tem 
empenho algum em que as tropas portuguezas, quando saírem de Inglaterra., se
.iam comboiacl.as por navios ele guerra ele sua magestade; 3.0

1 expendcndo agora 
algumas obser vações ácerca dos topicos a que v. ex." julgou opportuno referir -se 
na sua carta. 

O governo ele sua magestaclc entende que cl-rei tem pleno direito ele insistir 
na partida ele Plymouth ele um corpo de officiacs c soldados (posto que desarma
dos), recebendo soldo ele um individuo. 

E sses officiaes e soldados vieram aqui, não para fazer a guerra, nfio para as
sumir uma attitndc ameaçadora, ou para promover clisturbios em Portugal, ou 
para levar pox diante qualquei' pl'Oposito particlario, mas sómente a :fim ele pedir 
asylo e os ritos da hospitalidade, que nunca se recusam aos infelizes nos clomi-· 
nios ele el-rei . · 

Pondera v. cx.a as fataes consequencias que ;;} ordem de evacuar PJymoutb , 
dada a essas tropas, eleve influir nos interesses ele sua magestacl e ficl eJi ssima, e con
sidera a sua auscncia ela Europa corno propría }Jara tirar ao pcwtido da us1wpação 
a apprehensão que lhe incutia a presença cl'esses militar es em Plymouth. 

A presença cl 'elles em Plymouth só pócle encarar-s ê elo modo acima por um 
ou dois motivos, isto é, que essas forças achando-se em Plymouth com transpor
t es no porto, estavam em attitucle ameaçadora em xelação a Portugal e seus do
mínios e colonias, ou que realmente se dispunham a atacar Portugal e sens do
mini os, saindo elo p.orto e a.rsenal de sua magestacle em Plymouth. 

Temos a mais competente auctoriclacle n' este 1·eino para sustentar que essa,s 
tropas não estão ao serviço elo imperador elo Brazil, isto é, elo ministrei .pJenipo
t cnciario ele sua magestacle imperial. 

Sabemos mais, pelas proprias declarações de sua magestade Ím}JeriaT, que elle 
não está em guerra com Portugal. Entretanto, ainda que as tropas ele Plymouth 
pertencessem a sua magestacle impe1;ial e que o imperador do Brazil se achasse 
em guerra com Portngal, desejaria que me cUssessem que direito t em sua magcs
tadc imperial ou qualguer outro soberano estrangeiro para reunir tropas nos do
mínios elo rei ela Grau-Bretanha, e ele faz er a guerra saindo dos seus portos e ar
scnaes, não só sem annueucia ele sua magestacle britannica, como a despeito ela 
sua positiva prohibição, ou nem mesmo ele ameaçar o inimigo de sua magestacle 
imperial pela congregação ele tropas e transportes nos portos e arscnaes britan
nicos, sem consentim ento ele el-rei? 

Não é, porém, o imperador elo Brazi\ que sc ·arrog-a similhante auctoriclacle nos 
domínios de sua magestade britannica! E um individuo, o marquez ele Palmella, 
que pratíca esses actos. Estou certo que não haverá pessoa alguma, a não ser esse 
individuo, que possa censurar o governo ele sua magestade pelo que ha praticado . 

Passn.rei agora a responder ao ultimo ponto ela carta ele v. ex. a, isto é, ao qnc 
se refere a uma garantia por parte de el-roi para segurança elos militares na sua 
viagem ao Brazil. 

Allega v. ex." que pediu a garantia, e que eu offereci um comboio. A minha 
r cminiscencia do occorrido é differentc. V . ex.a propoz um comboio ou uma g<:t
ra.ot.ia que livrasse os militares ele qualquer ataque elo inimigo na sua viagem . O 
facto é a.lli enmiciaclo cl'este modl'l na carta que lhe dirigi em 27 ele llOVembro. 
P edi tempo para meditar sobre a proposição. · 

Entraoclo na sua ponderação, c depois de ouvidos os meus c0llegas, concor
cMmos em pedir a sua magestaelc que se enviasse um com boi o ele navios ele guerra 
pam guardar essas tropas. 

Não eleve suppor-se qne eleixassemos ele saber que cstavamos plcnamcnlc no 
nosso direito, prcscinclinelo de pres tar o comboio ou a garantia. A retirada das 
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t:·opas ele Inglaterra não é aCto dos ministros ele sua magestacle britanuica, mas 
~rm do marquez de Palmella. Este só é responsavel por quaesquer eventos que 
obre,:e~ham aos seus compatriotas militares, e pelos perigos que hão de correr. 

~ IDJntstros de sua magestade não fizeram senão o seu dever, requisitando a 
Satda _das tropas acantonadas em Plymouth. 

D1z-se, todavia, que não ha differ ença alguma de principio entre a concessão 
~1~ garantia nos termos em que é solicitada, e a 1·ecu ·a de permittir qne as tropas 
sálam de Inglaterra com uma expedição destinada a atacar os domínios portn
guezes. 

Se. o Atlantico fosse domínio do rei de Inglaterra, seria possível deixar de ha
ver cltfferença ele principio nos dois actos. Como, porém, nào se dá similhante 
P'lso, os ministros ele sua mag·estade deveriam recorrer ao chefe elo governo de 
ort~tgal, a fim de res1Jeitar a garantia; e para este effeito era forçoso abl'ir com

~umcações diplomaticas ou incorrerem na contingencia ela perda das tropas em
I arcadas, seguida pelas consequencias elas r epresalias para vingar os damnos que 
hes causassem as hostilidades que esses militares iam levar ao teiTitorio portu
~~le~ · 'l'aes hostilidades seriam ainda mais inj nstas por de1·i varem da referida ga
rantt~ prestada pelo governo brita=ico; e .cumpre-me acrescentar que el-1·ei não 
tem JUs a gw·antú · a segu?·ança da ?WVPgação do oceano cont?·a as emyrezas do go
vemo de facto de Po1·tngal tendentes a lwstilisar os seus vnim-igos. 

Poderia até duvidar-se se el-rei tem direito a dar comboio a es~es rnilitares7 
que se dirigem ao Brazil. · 

O ~notivo determinante ela acção sómente poderia justi fi cai-a. 
Ire1 mais longe, e assevero que existe, nfto só differença ele príncípío entre a 

~c to. d~ evitar que as tropas portuguezas agglomeradas em Plymouth invadam os 
c om1ruos portuguezes, e o de prestar uma garantia, mas que ha uma grande dif
ferença ele facto entre a medida de conceder garantia para segurança ele ~agem 
e a de prestar um comboio . 

Quando os ministros de sua magcstacle dão um comboio, acham-se habilitaclos 
para marcar a derrota elos navios confiados á sua guarda e são responsaveis pela 
segurança cl'elles . Quando, porém, clão uma garantia para segmança de navios 
que sulcam o Ot:eano, cuja derrota e mais accidentes são ordenados por estranhos, 
~stes têem o poder ele ciiaaminhar as embaruações segundo lhes aprouver, ficando 
s~mpre os ministros ele sua magestacle r esponsaveis pelas consequencias, não só 
c1 essas ordens, como pelos actos que o governo ele Portugal pr aticasse á vista ele 
taes ordens e elo rumo que as embarcações tomassem. 

Tenho a honra de ser , sr. marquez -De v. ex~a muito obedieute e humilde 
creado . == fVellin,qton~ Duque de Vict01·ia . =Ao sr. marquez de Palmella. 

P . S . -Esquecia-me notar que, desde que vi v . ex.'\ ouvi que se expediram 
ordens para fazer vir a Plymouth mais tropas ele França e elos Paizes Baixos . 

Car-ta 
(Tmducção) 

. Londres, 12 ele dezembro de 1828.- Sr. marqnez : - Desde que i·egressei á 
Cidade constou-me que as tropas recrutadas em Allemanha pelos ministros portn
~nez ou brazileiro r esidente em Inglaterra, chegaram a este paiz, e vejo que o 
f eneral ~tubbs partiu para Plymouth para tomar o commanclo do deposito de mi-
ltares ah estacionados, aos quaes fez a sua allocução n'uma ordem geral. 
l Os ministros de sua magestacle foram por mim informados elas seguranças ela
~ as por v . ex.", ele que essas tropas vão para o Brazil, e ell es confiam na sua pa-
avra. Entretanto cumpre-me observar que, podendo deixar de ser executadas as 

t
suas ordens, e outras auctoridades interferirem na disposição elos r eferidos mili-
arcs · · l d .' os m tmstr os c e sua magestade julgaram opportuno ordenar que se a optem 
~edidas efficazes, a fim de obstar a qualquer aggressão contra os domínios por-
ngnezes na Europa po r parte d'cssas brças. 

T enho a honra. ele ser, sr. marquez - De v . ex . a muito humilde e obediente 
creado. = 'YVellin,qton~ Duque de Victorict. .= Ao sr. marquez de Palmella. 
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Int;;rtrucçõcs 
(Traducção) 

Por ordem dos commissai'ios, etc. 
Visto que um consideravel numero de soldados pol'tuguezes, e otüros estra.i1· 

geir0s1 estão para embarcar em transportes de Plymouth, e se suppõe que elles 
intentam fazer um-ataque na Terceil'a, ou oU:tra das ilhas . do oeste; e porque sua 
magestacle houve por bem mandar que uma força naval fo sse immediatamente ex
pedida para impedir taes intentos : se vos ordena e manda que passeis a tomE~-r o 
commando do navio e chalupa mencionados á margem, e que com toda a possível 
brevidade deis á véla para a Terceira; e acontecendo que ali chegueis antes dos 
transportes, já mencionados, vos deixareis ficar defronte de Angra ou da Praia, 
ou cruzareis perto ela ilha em posição tal que possaes interceptar quaesquer na
vios que para hí se dirijam, destacando outros navios que melhor vos parecerem 
para prevenir que a dita força possa entrar em alguma das outras ilhas. 

No caso em que as sobreditas forças se approximem da Terceira ou de qual
quer das outras ilhas, fareis que o commandante d'aquellas seja informado de que 
tendes ordem para impedir o seu desembarque em qualquer que seja das ilhas elo 
oeste; e se elle, a despeito ele tal aclvertencia, continuar pairando, ou fazendo es
forços para effectuar o desembarque, empregareis então a força para as fazer re
tirar cl'aquella vizinhança; e depois cl'isso nunca as perclereis ele vista até que es
tejaes convencido, pelo rumo que tomarem e pela distancia em que estiverem, de 
que já não intentam voltar para as ilhas do oeste ou para a Madeira. Quando isto 
assim aconteça, deixareis sempre um dos navios que estão ás vossas ol'Clens na pa
ragem elas ilhas elo oeste para operar a respeito dos ditos estrangeiros, como já 
fica clito, no caso, ou de voltarem para traz, separando-se de vós no alto mar, ou 
ele que outra expedição similhante, tendo saído de Inglaterra, ahi tambem appa
reça. 

Succedenclo que os mesmos estrangeiros se dirijam para a Madeira, depois ele 
os terdes feito retirar das ilhas do oeste, procedereis para com elles elo mesmo 
modo, avisando-os primeiro de não' tentarem ali alguma P.ostilichde, e depois, sendo 
necessario, empregando a força para ·os impedir, assim como se vos ordena no to
cante ás ilhas do oeste . 

Depois de haverdes acompanhado a força menCionada ou parte d'ella, e que 
estiverdes seguro de que não intentam voltar para as ilhas do oeste ou para a Ma, 
deira, deixando então a sobredita força, voltareis para a estação das ilhas do oeste
e vos unireis ao navio que ali deixastes e o ajudareis na execução das mais or-
dens já antes declaradas. • 

E continuareis n'este serviço até-que se vos communiquem novas ordens. 
Dadas, etc., em 12 de dezembro de 1828. = G: Cockbtwn= G. Cle1·lc. 
Benjamin Clement, esq ,, capitão do navi0 de sua magestade o Shannon1 trans-

mittiu ao capitão do navio de sua magestacle o Range1·1 por ordem de suas Sl;lnho
rias. = J. W. Crolcm·. 

O:flicio 

Ill.mo e ex.mo sr.-Pela nau D. João VI dirigi a v. ex.a os · meus offieios da
tados de 12 de dezembro, á véla, defronte elo porto da ilha de S. Miguel. Na tarde 
d'esse dia se effectuou o desembarque das tropas e o meu, encontrando nos ha
bitantes da ilha o mais favoravel acolhimento. 

No dia 13 tomei p0sse do governo, e tudo se acha em perfeito socego. Tenciono 
pôr-me em communicação com as outras ilhas a fim de reorganisar a marcha do 
governo, e do que houver informarei immediatamente. 

Achando-me aqui apenas ha tres dias, não posso em tão curto espaço de tempo 
dar a v. ex.a uma noção clara do caracter dos empregados publicos, mas pare
ce-me que á marcha que elles têem adoptado se eleve o socego d'esta ilha, onde, 
como em todas as outras, o espírito do povo é bom, mas sujeito a desvairar-se 
pela influencia dos perversos, cujo numero desgraçadamente é consideravel. 

No dia 14 apparecen aqui a fragata ingleza denominada •Galatéa1 comman
clante sir ChDrlcs Sulliv~m~ com quarenta e tres dias de viagem; trazendo clespa 

.. 
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chos cl~ sua_ magestade o imperador elo Brazil e ele lorcl Strangforcl para o gabi
n~te brJtanmco, e deu noticias que ali se ficava apromptanclo uma esquadra para 
VIr á Europa. Na mesma noite partiu para Inglaterra. 

Deus guarde a v. ex.• muitos annos . Ponta Delgada, 16 de dezembro de 
1828.-111.1110 e ex. 1110 sr . José Antonio ele Oliveira Leite de Barros; ministro e se· 
cretario ele estado elos negocios elo reino e interinamente da pasta ela marinha e 
u~t~amar .= Hem·iqlte dct Fonseca de Sousa P1·ego, vice-almirante governador e ca
p!tao general elas ilhas elos Açores. 

Officio ' 

. ~JI.mo e êx. 1110 sr. - Na conformidade elas insti·ucções que v. ex.• recebeu do 
bl~Istro do Brazil, n'esta côrte, tenho a honra ele lhe pedir que haja ele dar com-

010, até ao Rio ele Janeiro, aos transportes em que vão embarcados os refugia
elos portuguezes, que, ele accorclo com os srs. plenipotenciarios elo Brazil, vão bus
car a~ylo n'aquelle imperio, devendo entender-se que elles vão desarmados e sem 
0~~amsação militar, e que o comboio, que v. ex.• terá a bondade ele lhe prestar, 
nao pócle por modo algum comprometter a neutralidade do Brazil, nem antecipar 
as determinações ele sua magestacle o imperador D . Pedro. 

Deus g·uarde a v . ex.n Londres, 18 ele dezembro ele 1828. -ru.mo e ex. 1110 sr. 

P
conde de Beaurepaire, commanclante da fragata brazileira Izabel.=llfmyuez de 

alrnella. 

Otlicio 

l IU.mo e ex.mo sr. - 0 portador cl'este officio é o marechal ele campo João Car
os ele Saldanha Oliveira e Daun, a quem sua magestade a rainha, minha senhora, 

âonfiou o cornmanclo ela primeira divisão dos refugiados portuguezes do deposito 
e Plymouth. Logo que elle effectue o seu desembarque n'essa ilha, ordena sua 

magestade qne o sobredito general assuma, como compete á sua patente, o com
~anclo ele toda a força armada ora existente, sem que isso proLluza mudança al-
guma na fórma do governo que ahi se acha estabelecido. · 
d Confia sua magcstade plenamente no zêlo e pati·iotismo de que v. ex. a tem 

aclo tantas provas, que existint entre as auctoridades fi eis ao legitimo governo 
iquell~ i,rttima tmião e cooperação cordial, que tão necessaria se faz para aniqui
ar os Illlquos planos dos inimigos da nossa justa causa. 

e Aproveito esta occasião para accusar a recepção elos officios que me dirig-iu 
·Ssa ,)truta em data de 27 ele novembro e 6 do corrente, aos quaes responderei, 
co~o devo, pelos mesmos navios que os trouxeram, e .só acrescentarei agora que 
motivos da mais alta ponderação e difficuldades, que não houve meio de superar 
até ao presente, obstaram, bem a meu pezar, a que mais cedo cmnprisse a pro
messa _feita a esse governo, posto que ninguem melhor do que eu conhecesse a 
urgencia e a importancia sumrna elos ditos soccorros .. 
n· Dcu.s guarde a v. ex." Londres, 19 de dezembro cle-1828. -m.mo e ex. 1110 sr. 

IOclecumo Leao. Cabreira. = J.Vfa?'q1uJz ele Palmella. · 

Ca:ri;a 

Londres, ce 20 clécembre 1828.- Mr. le duc : -Dans la clerniere entrevue 
~ue j'ai eu avec V. E. j 'ai etll'honneur de l'informer ele la détermination qui avait 
eté prise de fau·e partir

1 
en droiture pom· le Brésil, tous les réfugiés portugais qui 

se ti:ouvent actuellement à Plymoüth, et cette détermination était fonclée sur la per
stu~slOn qu'en quittant l'Angleterre, auctm autre· asyle plus rapproché ne lelll' res-
a-It ouvert . 
. Cependant le~ commtmications que je viens ele recevoir ele l'lle Terceira, ou

VI~':t une nouvelle perspcctive et me donnent l'assurance que cette lle se trouve 
balsible . et tout enticre /souse le gouvernement 1égitime, que sa rnaj ~sté 1~ reine 

· Mana U y a étó proclaml!e en vertu de 1'abc1ication de son augu::;te pere, et 
~ue l :~x_Péditio~ qüe _le gouv~rnement ~le facto de Poytugal y avait envoyé daps 

desse111 ele 1 envahu·, a cntwrement cüsparu eles p~rages eles Açore3. 
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Dans ele telles circonstances j e ne saurais douter que les réfugiés portugais, 
qui partent d'Angleterre, ne puissent se diriger vers l'ile Terceira sans blesser 
auctmement le príncipe ele la stricte neutralité, que le gouvernement ele sa rn aj_es · 
t é britanniq Lle elésire conserve r, et j e crois ele mon elevo ir el e porter à la connms-· 
sance ele V . E. que ce parti, sons tons les rapports le plus convenable aux int6-
rêts et à la situation eles émigrés portugais, qui clemeurent fieleles à leur légitime 
souveraine, est celui qu'ils clésirent embrasser. V. E. vouclra bien reconnaítre 
qtte cette cléviation clu premier proj et, que j e lui avait aunoncé, est réellemcnt 
motivé par le changement eles circonstances, comme V. E. pourra le voir par la 
date et la teneur ele l 'aclresse clont j 'ai l 'honneur de lui remettre ci-jointe la copie. 

Personne ne peut revoquer eu cloute le cb-oit qu'a sa maj esté britannique cl?e.x:Í· 
ger qu'on n'organise pas clans ses états une expéclition hostile contre aucLm pays 
quelconque; ui le respect et les égarcls, que les incliviclus qui sont venus chercher 
un asyle clans ce pays contre la persécution qu'ils éprouvaient clans leur patrie, 
€loivent à l'hospitalité qu'on a bien ·voulu leur accorcler. 

J e puis assm er V. E. que ni moi ni mes compatriotes n'avons j amais aclmis 
l'ielée el'abuser de cette hospitalité ni ele violer les lois sous la protection clesquel· 
les ils se sont accueillis. lVIais j e pense qu'en étant venus librement en Angleterre, 
::mcun ,príncipe ne peut s'opposer à ce qu'ils en sortent ele même désarmés, et non 
point pour commettr e auctm acte el'agression ou pour attaquer aucun territoirc, 
mais po.ur se cliriger vers une possession de la comonne ele Portugal ou leuT lé
gitime souveraine est r econnue, c'est-à-clire, pour rentrer chez eux. 

J'ai eu l'honneur ele recevoir cleux lettres ele V . E. clatées cln 8 et clu 12 ele 
ce mois, et j e vous clemanclerai la permission, mr. le cluc, ele réponcb:e séparé
ment au contenu ele ces let'tres, eu me bornant seulement dans celle-çi à vous as
surer que les bruits qui sont parvenus à votre oreille, de levées faites au nom 
soit ele sa maj esté l'empe1·em· dn Brésil, soit ele sa maj esté la r eine ele Portugal, 
dans les pays étrangers sont totalement denués ele fonclement, à l 'exception sea
lement ele deux cents soixante allemands qui avaient été recrutés, comme j 'ai déjà 
eu l'honneur de vous le elire, elans le clessein ele r enforcer la garnison ele Ilfa
eleira, et qui ·se trouvent elans un bâtiment qui a touché dans la racle de Ply
mouth, mais qui n'a reçu ::mcnn secours ni auctme provision, soit ele guerre, soit 
de bouche, dans ce pays. 

J 'ai l'honnem cl'être, mr . le cluc-De V. E . le-tres humble et tres obéissant 
serviteur. = lJ!Im·q~l'is ele Palmella. =A S. E. mr. le eluc ele W ellington. 

O:Cficio 

In. mo e ex. mo sr.-Finalmente tenho a satisfação de poder annunciar a v. ex:. a 

que sua magestade britannica fixou o dia 22 do corrente para receber no palaeio 
ele Winclsor sua magestacle a rainha, minha senhora, e esta r esolução foi -me com
municaela por um escripto do mordomo mór, no qual me declara que el-rei deseja 
que a marqneza ele Palmella e eu nos achemos presentes á entrevista ele sua ma
gestacle britannica e ele sua mag·estacle a rainha ele Portugal. · 
. Não ha, portanto, duvida alguma sobr e o reconheeimento formal da mesma au
gusta senhora, e a circumstancia cl'esta visita, ainda que em si mesma pareça ele 
mero cerem:onial, não deixa, comtuclo, ele produzir effeitos ele alguma importancia, 
desmentindo rumores que dentro e fóra ele Portugal já começavam a espalhar-se, 
de que sua magestacle fidelíssima não seria r ecebida, e que se approximava o r e
conhecimento elo governo intruso ele Portugal. 

A ida ele sua magestacle a Winclsor terá Jogar com toda a possivel1Jompa, es
tando as suas equipagens, que se compõem de duas carruagens, mui bem arran
jadas, e levando alem cl 'isso no sequito a elo visconde de Itabayana e a minha. 

A demora que houve n'esta r ecepção, fica em certo modo motivácla pela fiüt.a, 
ele commoclos ela casa ele campo, em que el-rei ultimamente habitava, para clar 
funcções ele apparato ; e póde aclmittir-se esse pretexto como valido, visto que a 
recepção tem loga r poucos dias depois ela installação ele cl-rci nos magníficos apo
sentos qnc ma.nclon preparar no castello ele Winclsor. 
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Devo notar que o camarista de el-rei, sir William Freemantle, me disse, em 
non:e ~le sua- magcstade, que o convite a mim dirigido não devia por modc algum 
preJ.ndJCar a questão pendente ácerca do reconhecimento do meu caracter diplo
matlCo aq1ú . 

Passando a outro assumpto1 ig·ualmente importante, cumpre-me annunciar a 
v . ex.,a que recebi ultimamente noticias da ilha Terceira em data ele 6 do cor
rente, as quaes dão bem fundada esperança de que a mesma ilha possa conser
var-s~ sujeita ao governo legitimo, e offerecer eventualmente um ponto de apoio 
0 llla1s favoravel para as operações que, sob os aus1Jicios de sua .magestade o im
perador elo Brazil, houverem de se empreh ender para a restamação do throno de 
sua augusta filha. 
. . Re~etto inclusa copia da felicitação que a junta provisoria, installacla em An

gla,. elll'Jge á senhora D . Maria II, na qual v. ex. a vení que a mesma senhora foi 
~~t:~damente acclamada, e se lhe ía prestar juramento de fidelidade em toda a 

. A esquadra que levava a expedição ele Portugal destinada a atacar a Ter
~e~ra, foi com e:ffeito dispersada pelos fortes temporaes que incessantemente têem 
~.einado durante o corrente mez, desde meiaclos de novembro . lVIuitas embarcações 

. oram constrangidas, como já expuz a v. ex.a, a regressar ao Tejo, e sómente a 
nau D. João VI tinha continuado a cruzar em frente da ilha até ao dia 3 . De en
tão até 7 havia desapparecido1 sendo provavel que tambem arribasse como as ou
tras, tanto mai::; que, levando bastante tropa a bordo, não poderia, de certo por 
~'l.lt~ de mantimentos, prolon~·n;_~· o cru~eiro, nem se atreveria, sem a cooperação 

0 Iesto elas tropas ela expediçao1 a eftectua.r o desembarque. 
. l\~erece o mais insigne louvor a conducta ele todos os membros da junta pro

Vt~orJa, cqja energia não se tem desmentido um só instante em presença elo ini
lilJgo, e sem embargo das proclamações que este tem espalhado, bem COD?O das 
Ullleaças de um proximo desembarque, manifesta.nclo a mesma junta a r esolução 
ele o?star, quauto lhe seja possível, ::t effectuação cl'esse desembarque, e quando não 
âons 1g~ impedil-o de encerrar-se na fortaleza ele S. João Baptista para se defen-
,er al.1 até á ultima ext:remiclacle. O commandante das armas, Diocleciano Leão 

c.a~reJra, merece que se lhe faça a justiça de confessar que tem inspirado á guar
~~Ç~o a maior confiança na sua firmeza e r esolução . D'entre os outros inclividuos 

a Junta, todos concordam em attribuir ao corone l Torres o estado de defeza do 
cast:ll_o, que, graças aos seus infatiga.veis esforços, se acha, não só armado, mas 
funiciaclo para uma defeza ele muitos mezes, clefeza aliás mui acreclitavel, depois 
c 0 que occorreu no tempo do prior elo Crato, e subsequentemente quando o ge
n.eral D . Alvaro de Viveiros ali se sustentou em nome elo r ei de Castella. Espe
Ctalmeute os soldados do batalhão ele caçadores n . 0 ó est}lo possuídos elo maior 
cnthusiasmo, e não ha bastantes recompensas que possam pagar os serviços d'aquella 
tropa leal. 

. Os officiacs portuguczes, que se achavam a bordo ela fragata Izabel, todos 
bnosamentc foram para terra, logo que a presença do inimigo lhes fez pensar que 
a sua houra assim o exigia . 

Cumpre, otltrosim, confessar que as cartas recebidas são accoi·cles em asseve
rar que o conde ele Beaurepaire tem feito, desde que a sua fragata se acha cru
~anclo n'aquellas alturas, tudo quanto cl'elle dependia para proteger os defensores 
c a causa legitima, os quaes mui grande utilidade tiraram ela sua presença para 
sustentar o bom espírito elos habitantes liberaes. Será pois conveniente qtte v . ex. a 

por este especial motivo dirija os agradecimentos respeitosos dos portuguezes a 
sua magestade imperial. 

De Lisboa nada me consta ele notavel, á, excepção ele se couiirmar que houve 
;es?rdem séria entre os corpos da guarnição de Elvas. A primeira divisáo elos re-
uglados de Plymonth esüí proxima a partir, assim como os allemães, que vrio 

commauclados pelo tenente coronel Schwalback. Sobr e este assumpto reservo me 
e~crever pelo proximo paquete com mais clesafogo, dando parte da corresponden
Cia assaz séri~ que tenho tido com o duque ele vV cllington, e que ainda continúa. 
Aproveito a demora que houve do paquete ele Buenos Ayres, para E·ndereçar a 
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v. ex. a este officio; c peço lhe que em meu nome queira beijar a mã,o de sua ma
gestacle imperial. 

Deus g·uarde a v. ex.a Londres, 20 ele dezembro ele 1828. - Ill.mo e ex .rno sr. 
conde ele SabugaL = Ma1·q1wz de Palmellct . 

Carta 
(Tmdncçiio) 

Lonch·es, 23 ele dezembro ele 1828. -Sr. marquez :-Tive a honra de rece
ber a carta ele v. ex. a em data ele 20 do corrente, e um documento que é a allo
cução ele certos habitantes ela Terceira á rainha D. lYiaria ela Gloria, em virtude 
cl:e Cl~a r ecepção v . ex.a manifestou o desejo ele mandar as tropas portuguezas 
actüallliente em Plymouth para a ilha T erceira. 

A 19 de novembro manifestei por parte do governo ele sua magestacle o em
penho ele fazer dispersar as tropas portuguezas existentes em Plymouth nas villas 
e alcleia.s elas illimeclíações . ' 

V. ex . a informou-me alguns dias depois que esses militares preferiam saír ele 
Inglaterra e dirigirem-se ao Brazil; e depois participei-lhe que o governo de sua 
magestacle não podia consentir que ~ssas tropas saíssem ele Inglaterra com cara
cter hostil contra Portugal ou seus domínios.· E stas são as mesmas tropas que 
s. ex.a o marquez ele Barbacena' pretenclia ha tempo mandar como expedição aos 
Açores, com boiadas por navios ele guerra ele. Slla . magest.'tcle britannica; são as 
mesmas ácerca de cuja partida ele Plymouth v . ex. a mostrou viv.o pezar na carta 
que me endereço u em data ele 3 elo .corrente por causa da evidente força moral 
que essa partida proporcionaria att pa1·ti de l' ttstwpation; são as mesmas tropas 
estrangeiras, elas quaes, como deposito em Plymouth, o general Stubbs assumiu o 
commanclo, dirigindo-lhes uma ordem elo dia publicada nos j ornae,;, não obstante 
saberem v. ex." e o general Stuhbs que essas tropas estão em Plymouth contra 
os desejos ele sua magestacle, e terem-se expecliclo ordens em nome ele sua mages
tacle a v . ex.a, a fim ele as remover cl'aqueUa cidade, visto qu e a sua presença 
ali, como corpo ele tropa, é incompatível com a lei ele Inglaterra. 

Ha mais ainda. A 15 ele agosto passaclo s. ex." o visconde ele Itabayana, ple
l1l. ipot enciario ele sua magestacle o imperador elo Brazil junto a esta côrte, peclin 
licença ao secretario ele estado elos negocias e::tra.ngeiros para embarcar mil cento 
e oitenta espingardas e cento e cincoenta barriB ele polvora a bordo ela fragata bra
zileira Izabel . Lorcl Abercleen, annuinclo a esta pretensão, pediu ao sr. visconde 
ele Itabayana que desse uma segurança ele que essas armas e munições não eram 
destinadas a servir nas guerras civis ele Portug·al e seus domínios, por isso que 
seria impossível ao governo britannico permittir que os subditos de sua magestadc 
imperial o imperador elo Bra.zil ou os ela rainha D . Maria ela Gloria p::wtissem 
cl'este paiz p~ra fazer a guerra, por isso que similhantes actos ele hostiliclacle par
ticular eram prohibiclos pelas leis elo paiz, e não podiam por conseguinte ser sa.nc
cionaclos por sua magestacle. Respondeu o visconde ele Itabayna : (( Quant à la 
p1·emirwe pcwt1:e de cette note ( cl'0 a substancia precede esta phrase) j e ne balance?· ai 
pas) mylo1·d) à vaus donner un(.l réponse clai1·e et p1'écise) en vatbs assm·ctnt que le 
B1·ésil) qui est en paix avec le P01·tttgal) mcdgnJ le bouleve1·sement déplomble q~bÍ 
vient d'y avoi?· lieu) compatit since?·ement aux malhe~I!J·s de ce royaume) et n ·a eu 
jusqu' à ce j ou?· l'intention de l' nttaque?· >>. 

Apesar d'esta resposta clara e precisa, as armas e ;munições foram remetticlas 
pela fragata brazileira Izabel para os Açores, onde essa embarcação tem anelado 
ultimamente em activo serviço. -

Menciollo esta occorreucia simplesmente patra indicar cjue as referidas tropas 
assim reunidas,- permanecendo como · deposito na ciclacle de Plymouth its ordens cl~ · 
general Stuhbs, em opposiçllo aos desejos e ordens de sua magestade em contra
rio, repetidas vezes manifeBtaclos a v. ex. a, têem j:í as suas armas e munições na 
Terc.eira, ainda que se prescincl~ ele lhes comprar outras em Inglaterra para leva
r em comsigo. 

Não omittirei a minl1a opinião, de que o asylo dado aos rcfngiaclos portugue-
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zes e a hospitalidade que se lhes concedeu, forn eceram motivo para abuso; e que 
dssas tropas ainda se prevalecem itppropriamente da benevolencia e longanimid.ade 

e sua n;agestacle, mantendo-se em Plymouth como corpo militar, em opposição 
aos -deseJos e intenções de sua magestacle. · 

V· ex. a h a bastante t empo reside n' este paiz para saber que a conducta ele 
::la . magestacle é sempre clara, franca e sem r efolho. Quando permanece em neu
rahclacle , não consentirú que os seus domínios se convertam em arsenal, acampa
~e1nto e porto de equipamento para levar a guerra a qualquer soberano ou imli
vrc uo. 

As circumstancias mencionadas n'esta carta descrevem assaz minuciosamente 
~aJaract.er el a P.ropo.sta viagem á ilha Ter?eira, para que o govern? de sua mages

e posPa ser Jlluchdo ácerca elo verdadetro fim que se tem .em vrsta. 
Por conseguinte tomo a lembrar que ha·mais de um mez pedi, em nome do · 

g?derno el e sua magestade, que os officiaes e soldados portuguezes fossem remo
VI 08 de P lymouth, e de novo lhe IJarticiiJO que o governo de sua magestade to-
mo-r l' 1 

L as mec rc as opportunas para evitar que essas tropas sitiam ele Inglaterra em 
~Íracter hostil contra qualquer possessão de P ort-ugal, e que não tenciona aconse

tar sua magestade qcw prescinda de as levar a effeito . 
T enho a honra ele ser, sr . marqnez- D e v. ex. a, muito humilde e obediente 

creaclo. = }Vellington, Dt~qthe ele Victo?·ia .=Ao sr. marquez ele Palmella. 

Circular 

. IU.mo e ex. mo sr . -Havendo-se annunciad~ ha dias que sua magestade britan
lllca re?eberia brevemente a visita de sua magestade ficl~lissima, cumpre-me hoj e 
annunc~ar a v. ex.a que hontem foi a rainha minha senl1ora apresentada a el-rei 
110 palacio de vVindsor, onde foi recebida com a maior pompa e cordialidade por 
aquelle mouarcha. . · 
l Sua magestade fidelíssima saíu ela casa ele campo ele L aleham com um sequito 
~~quatro. carruagens, todas no maior asseio, sendo duas proprias de sua mages-
a e, a mmha, e a elo visconde ele Itabayana, ministro ela côrte do Brazil. As pes
~oas que tiveram a honra de ser convidadas por sua rnagestade britannica para 
trem ao paço n'esta occasião, e que acompanharam a rainha minha senhora, foram d cRdessa ele Itapagipe e a marqueza de Palmella, o marquez ele Barbacena, o 
.e ezencle e o visconde ele Itabayana, D . José ele Saldanha, camarista de sua ma

gestade, o porteiro ela .real camara Paulo Martins de Almeida, e eu. Quando sua 
lllages.tacle fidel íssima se approximou a Winclsor encontrou nma guarda ele honra 
hai·a a acúmpanhar, e ao apeiar-se no palacio veiu sua magestade ·britannica rece-

e -a no topo ela escadari a, onde se achavam todos os membros da real família, e 
0 ~ ministros convocados }JOr el-rei para assistirem ao acto. Sua magesta.cle brit:m
~tca J?rincipiou por pedir á r~inha ~uita.s e repetidas desculpa~ por _não a haver 
ecebtclo antes, o que fôrá dev1clo, nao á falta de vontade, mas sun á falta de saud e qut havia demorado a sua mudança para o castello ele Windsor, não sendo possi

;el, por não ter logar proprio, o recebel-a na casa que antes habitava. Sua mages
t:c e .britannica, diriginc1o-se ~o marque~ de Barbacena, disse que não hayia fa:I
. elo á sua palavra ele que nao receben a }Jessoa alguma na sua nova resrdenc1a 
<l Utes de r eceber n'ella a rainha ele Portugal. 
n· Durante o jantar bebeu el-rei á saude de sua magestacle fidelíssima sua fi el 

a! 1.a~la ~ rainha de Portugal; e sua magestacle ficlelissima , bebendo á saude de 
e ler, cltsl'e que não era só ali, mas que sempTe desde que estava no r eino de sua 
DJagestade brit.annica., era o brinde que todos os dias fazia, e sempre o primeiro. 
t, l ~sta r ecepção, que já tardava, mas que se conhece agora que havia sido pro-
1.~ uda com justificado motivo, não deixa nem aos mais incredulos a menor du
~1 .a. sobre _o reconhecimento por parte d 'este governo, do caracter que pertence 
< Iamha mmha senhora, e t em enchido de sat isfação os fieis subditos de sua ma
ges tade fidelíssima., cuja precior:a. saude tenho igualmente o gosto de annunciar a 
v . e:x: a se - D · 1 · cl d 
1 · · conserva, gra~as a eus sem o mms eve mcommo o, apesar ,a mu-
c ança ele clima. ' 

.~I 
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Do Rio ele Janeiro temos noticias at.é 30 de outul>ro. Consta que lorcl Strn.ng
forcl tivera a sua primeira aucliencüt, e tenho o p1·azer de participar a v. ex . a 

que todas as noticias d'aqu'elle paiz concordam em r epresentar como firme a !~e
solução de sua magestade imperial, de não consentir na perda ou clesannexaçao 
de uma só joia ela corôa de sua augusta filha, e de não transigir jamais com a 
usurpação . . 

Por ultimo cumpre-me observar a v. ex.a que, não consentindo o ministeno 
inglez que os refugiados portuguezes se conservassem em Plymouth, propondo-me 
a sua dispersão por lagares que me indicou, fixando o numero ele hom ens que. ele
veria ficar em cada um cl'elles, sem poder ser excedido, e separando os offic1aes 

, dos soldados, . nem eu nem os nossos compatri.otas podiam os acquiesccr a similhante 
proposição, pelo que· r esolveu a i·ainha minha senhora a saída elos emigrados ele In
glatetTa, ao que, não só os militares se submetteram, como os paizanos, mostranc~o 
todos vontade de partir e empenho em obedecer, como era ele esperar ele subcl~
tos tão leaes. Em consequencia fretei alg·uns transportes que vão conduzir os em~
grados até ao Brazil, se não poclér ter logar o desembarque em algum ponto maiS 
proximo da Europa. 

Deus guarde a v. ex .a Lonch·es, 23 ele dezembro ele 1828. -- 111."'0 e cx."' 0 sr. 
conde do Funchal. = MaNJ.tt ez de Palmellct i. 

Carta 

Lonch·es, ce 28 décembre 1828 .. - l\ir. le cluc: - · J'ai reçu la lettre que V. E. 
m'a fait l 'honneur ele m'écrire en date dn 23 de ce mois . Oette lettre contient 
cl'abord une r ecapitulation de quelques unes eles commnnications qui ont eu lieu 
entre V. E. et messieurs les plénipotentiai.res clu Brésil, et ensnite entre elle et 
moi au sujet eles réfngiés portugais que si tro~w ent à Pl:ymonth. En second lien 
l'opinion que V. E. énonce de l'abus qui a été fait ele l'hospitalité accorclée à ces 
réfngiés en Angleterre. En troisieme lieu eles plaintes sur le clélai qu'éprouvc 
l' exécution eles ordres de sa ma:j esté britannique, qui ont rapport à ces réfugiés; 
et enfin la cléclaration de ce que les mesnres qui ont été pri ses pt•m· empêcher 
les susdits ioclivjdus ele se transfér er en clroiture cl' Angleterl'e, avec une ca?·a
ctere hostile) vers un point quelconque clu territoire ou eles colonies. du Portugal 
ne seront pas contremanclées. 

Avant ele présenter à V. E . les observations qu'il est ele mon clevoir de faire 
sur le contenu ele sa clemiere lettre, et avant ele répondre aux principales alléga
tions qui se trouvent clans celles clu 8 et du 12 courant, clont j'ai. d~jà eu l'bon
nenr cl'accuser la reception, j e m'en vais, mr. le duc, exposer d 'abonl clairement 
la qttestion principale et pratique clont il s 'agit clans ce moment, et qui me paraí:t 
extremement simple. , 

J'avais espér é que vous vouclriez bien prendre en consiclérati on la cli.stinction 
que j'"ai marquée clans ma lettre clu 20 ele ce moi.s sur la clifférence essentielle 
qui existe entre l'intention qu'ont les r éfugi6s portngais de se r euclre à l 'Jle T er · 
ceira et celle qne vous lenr attribuez cl' all er attaquer un point que] conque dn ter
r itoire portugais. J e ne tronve cepenclant claos h r éponse ele V. E. un senl mot 
qtü se refere à cette r1istinction, quoiqu'elle me paraisse évicle.ute. 

Le clocument dont j 'ai eu l'honneur de vous transmcttre un e copi e par ma 
cl erniere lettre n 'est pas revéta, comme V. E. le suppose, simpl ement eles signa
tures ele quelques babitants de l 'ile T erceira. C'est tme aclresse en form e signée 
par les membres du gotrvernement ele cette ile, gouvernement ele clroit, puisqu 'il 
est autorisée par la souveraine légitime el e Portugal, et gouyernement el e fait, 
puisqu'il est reconnu et obéi comme tel dans toute l'1le ; et c'est ponr en fonrnir 
la preuve á V. E. et ltü démontrer que les réfugiés portugai s n 'allaient point 
commettre cl'nggression en se r enclant à T erceira, que j 'ai cru clevoir lu.i comum
niquer ce document. 

Au commencemcnt ele la présente année les c1roits ele la reine D. Mari a II 
étaient établis et consacrés clans toutes les possessions de la monarchie portu-

1 Identicas aos outros clJCfes de missões. 
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taiiôe, et t·ee?nnus .eom,me ils le s~nt encare par tuus les go~rvernem.ent::; .étrang~rs: 
ue usurpatJOn qnt a eté stygmatlsée comme tel par sa ma;jesté bntanmque, amst 

que P~r les autres souverains de l'E1Uope, a depuis lors déponillé temporairement 
~a maJ~sté tres-ficlele de la plus grande partie de ses états . L 'í'le Terceira cepen
a~t. hu a resté soumise, c'est-à-dire, que elle est restée dans la même situation 

pohttque Ott elle se trouvait avant la révolte d11 Portpgal; et il est difficile ele 
f?o~~I?renelre eomment, lorsque eles portn~ais, ;voués à la ~q,nse ~le J eur souve~·aine 
eótttmc se proposent el'alle.r clans cette 1le, 1 ont poun'mt ~ons1derer leur clepart 

f 0111n;te nne expéd-ition hostile i. ni comment 1ll:êm~, eu mettant en~ieremer~.t cl~ côt.é 
e m.cr 1te ele leur cause, et l 'mtérêt qu'elle mspn·e sa,ns elotlte a sa maJeste bn
r~t;mque, OU pourrait s'opposer à leul'S projets, à moins ele p:Janquer à la neutra
Ite que le cab inet de sa majcsté britanniqne anno1"].Ce vouloi~· strietement conserver. 
. V. E. dit qne sa majesté L1•itannique ne sanrait perm0ttre que ses états cle

~~enncnt nn arsena l, un camp, un port d'équipemel).t pol1l' les préparatifs de guerre 
c tucuu autre souveFain ou ilJ-dividu quelconque; mais elle ne saurait vouloir non 
~ us que l :as~ le [].ccorclé elans ses états peut être assimilé à UP.-e prison ele laquelle 

u ne SOl•bmtt qu 'en clonnant sa pm•ole ·ele ne plus portev le;; armes. 
Tons le;; arg~uuents que V. E. ep:!ploie po1u· clémontrer que les réfugiés 

~ompo~c~t un ?orp~ de t~·oupes et que leul:' i;7tention e)l alla,nt à Terceira ~st 
8 

e se r enJ1'e utt!es a la elefense c~ e la c.q,qse qu 1ls ont embrassee, ne me pa.rm~
/nt pas su:fiire elaos le ca.s elont ll s'agtt, parM q~te togt en aclmettant la supposl-
10~1 du projet que V. E. indique, il ne s'elJ-SllÍt p;as que le gouvernement ele sa 

U] aJesté britanoique, si elle reste neqtre, avait le clroit de s'y opposer . 
. Ponr que le príncipe que V. E. étab lit fUt applicable au eas actnel, il fauclrait, ' 

cc me semblc, que ces inclividus fussent vflnus s'armer et s'organiser en Angle
!~re, .et qu 'i.Js en parti~scnt totlt éqt~ipés pow· a~ler porter ,immédiatement la guerre 
1 letu s ; et 1l me parmt que le çlr01t ele surverlla.nce, qu un gouvernemeut :q.eutre 

?:Xerce légitimement clans ele pmteilles circonstances, se borne à véri:fier que eles 
etr~ngers au:xquel:o il a accorcl~ l'hospitalité, n' en portent ni armes ui munitions 
et a ce qu'ils ue se clirigent pas vers tout autre pays Otl ils ne pourraient entrer 

. que d'une maniere hostile. Tout contrôle qui s'étenclrait au delà ele ces eleux points 
~~! paraitrait un empietement sur la liberté eles incli viclus étrangers, peu compa-
1 e ave.c l'attitqde impartiale el'nn gonvernement neutre. 
·éfuAJ_)pltquant ces I'eHexions au cas actuel, j'ai l'honueur cl'assnrer V. E. q~re les 

1 
. giés portugais pat·tent de ce pays comme ils y sont arrivés, c'est-~.- d.ire, sa.ns 

arm~s, comme on pourra le constater authentiquement à Plymouth, et qu'ils ep. 
partn·ont, uon pas tous ensemble, mais succes!>iVemflnt et P, mesure q~1e les trans
~or~s, . qui c~o i_ven t Ies concluíre, se;~ont prêts, et cln,ns le c1es~eip c1e, se r~ndre A_l 'i'le 
D erceu·~, ou lls ont l'assuran~e c1 etre 11eçus par. des autont~s fi çleles asa maJest~ 

· 1Y~ana II, comme compatnotes et comme amrs . , . 
. J o se espérer q ne cl' apres les termes · mêmes ele la lettl'e ele V. E. les mesures 

~nses pour empêcher le débarquement d'une e~péclition ::t,y.ec un caractere hostile 
~~u· un poin~ q uelcouque clu teri'itoire :portugais ne pourront être al~pliq1lées elans 

cas clont ll s'agit. 
~e ne puis me elispenser,· 1IIr. le cluc, q·pres lui avoir représenté les principales 

0?11stclérations qui s'offrent à mon esprit sur la résolntion qqe V. E. me commu-
1111ue el~us sa clerniere l"ettre, ele elire quelques mots su:p le§l principales allégations 
f:l_~lle contieut au risque ele t'épéter jasqu'à un certain point les idées que j 'ai 
c CJa éuoncées. 

V. E. observe: P, que les troupes qui vont partir maintenant ele Plymouth 
8
?tt .las mêmes troupes pom· lesquelles mr. le marquis de Barbacena avait so1li

e1 é ll Y. a quelques mois, une esoo1•te ele la ma1'i~e ele guerre britannique; 2°, que 
~l:e ~nt. les mêmes t1'0upes au sujet el~1 çlépa1:t elesquelles j 'ai exprimé dan~ ura let
St u 3 ele ce mois le plus vi f J.'egl'et; 3°, que ce sont les troupes çl.pnt le général 
bl·t~bbs a pris le commanclement, et auxquelles il a adressé qn OJ.'d~~e qui a été pu-1: dans les gazettes; 4°1 que d,es armes et eles munitions, ayant été débarquées 
par la_ frégate brésilienne à l '!le T el'CeÜ'a, ces troupes saqront de quoi s'armer 
en arrwant; 5°, V. E. répete plusieurs fois et sur différentes formes que la con

ss 
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tinuation du séj our de ces troupes à Plymouth est uu acte de clésobéiss·ance atL'{ 

orclres de sa majesté br.itmmique1 et elle 8:joute que, clans sou op.inioil1 ou a com
mis un abus ele l'hospitalité qui leur à été accordée dans ce pays; G9, enfin, V. E; 
juge convenable, eu terminant, ele me rappeler que plus cl'nn mois s'est écoule 
clepuis que l'orclre ele sa majesté a été siguifié pour que les o:fficiers et les solclats 
portugais sortissent de Plymouth. 
· Ad p1·im.t1rm: La. demande adressée à V. E. par ror. le marquis de Barbacena 
avait pour but de garantir les réfugiés portugais elurant le trajet de mer ele A~- · 
gleterre aux Açores, du elanger qu'i1s pourraient ·conrir par la reucontre ele bâtr
ments ele guerre portugais. Cette demande a été refusée1 eomme le gouverneme~t 
britauniqtie avait inclubitablement le droit ele le faire; mais la demande que JC 
lui aclresse aujourd'hui, est cl'.une nature toute clifférente. Ce n'est plns une escorte 
pour évi.ter les dangers auxquels ils s'exposent volontairement que l'on sollicite·, 

· c'est seulement l'assur:mce non pas d'être protégés, mais de n'être pas detenus par 
les bfttiments ele guerre ele sa maj esté britannique en se renclant cl' Angleterte à 
l'í:le Terceil'a. 

Ad secunclwrn: En exprimant à V. E . . cbns ma lettre clu 3 ele ce mois les 
tristes conséquences que le clépart d'Angleterre eles émigrés portngais l)Ourrait 
avoi r7 j 'ai clit une vérité que me paraí:t évídente1 et que les partisans que le gon
vernement actuel ele fait elu Portugalrépetcnt avec triomphe de1mis que cette nou
velle est devenu pu1lique·. V . E. • dans sa lettre elu 8 ele ce mois indique que la 
résolution ele faire partir les portugais cl'Angleterre est un acte volontaire ele le~u· 
part; mais j e prenclrai la liberté ele lui rappeler qu'il ne lenr r estait qtte le chors:: 
entre cette réaolution ou celle ele se soumettre à résieler en nombres cléterminés 
dans les endroits clésign6s pour cette effet, les o:fficiers séparés eles solelats, et qu_e 
ce traitement que n'est cl'orclinaire réscrvé qu'aux prisonniers de guerre, aurmt 
procluit un tout aussi mauvais effet que leur clépart1 tenclaut à accreeliter l'opinion 
erronée qu' ou cherche /1 r épandre sur les clispositions dn cabinet ele sa maj esté 
britannique, au suj et eles affaires clu Pol'tugal. 

J'ai clone 1m, je pense, avec raison exprimer eles regrets sur le ;r.notif qui clon
nait lieu au départ eles réfugiés portugais, et j e n'aj j amais pris la liberté en 
m'aelressant à V. E . ele blâmer, comme elle m'accuse à tort clans une de ses let
tres, les cléterminations ele son gouvernement. 

Ad tm·tiurn: J'ignoTe c1uelle est l'importance que V. E . attache à répéter elans ses 
deux clerníeres lettres que le général Stubbs a pris le commauclement clu clép?t 
portugais à Plymoutl1; cctte circonstance me para1t tout-à-fait inclifférente, et j e pm~ 
même assm·er V. E. que le général Stubbs n'est pas clu nombre eles inclividus qm 
vont partir cl'Angleterre, et q_u'il n'a pris clcrnierement la cliréction cln clép6t q_ue 
parce que rnr. Cancliclo José Xavier, qui s'y trouvait avant lui, est. tombé ma
lade . L 'orclre clu j our 1 elont V. E . fait mention1 a été publié clans les gazett~s 
comme cl'autres orclres· semblables aux r'éfugiés portugais adressés plusiems m01s 
auparavant l'avaient été. V, E, sa.it bien qu'il est impossible clans ce 1)ays cl'em
pêcher que les papiers publics ne s'emparent de tout ce qtu peut clirectement 
ou inclirectement exciter le moip,clre int~rêt . Au reste le clit orclre clu jour1 comme 
V. E. a pu le voir, n'avait pour but que ele prendre les mesures nécessaires pour 
préparer la Pl'Ochnine clissolution clu clépôt, . 

Ad quw·tum: Il ne m'a1Jpartient pas d'entrer dans l 'examen eles rapports q~u 
ont eu lieu eptre mr. le comte d'Abercleen et mr. le vicomte cl'Itabay[llpa, m,a1s 
tout ce que je puis clire c'est que s'il n'e;x:iste pas enco:re clans nle T erceira ).lU 

arsenal s~::ffisamment ponrvu cl'armem.ents et eles munitions; je croiraís qu'il est de· 
mon clev01r, et clans l 'intér êt du service ele sa majest~ la reipe D. Maria II de J.'ll'elldre 
les mestu?s nécessaíre::; pour y pourvoi~· aussitôt que po_ssible; et je suis persuaelé 
qu'une fo1s. clébarqués dans les possessious por.tugaises les réfugiés, qui se tro:t
vent actuellement en Augleterre, n'ont · plus à répondre de leur concluite vis-iL-ViS 
cl'aucune autorité que ele celle ele leur légitíme souveraine. 

Ad quintum: V. E. m'aclresse un reproche que je ne mérite pas au sujet c1:1 

clélai qni a eu lieu pour le clépart eles réfugiés portugais. Elle sait que j'ai const· 
cléré l 'orclre ele les disséminer et de séparer les officiers eles soldats comme une 
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conclitiou que l 'ou attachait à leur séj our en Angleterre, et forcé à choisir entre 
1e~te conclitiou ou leur clépart d'Angleterre, j'ai annoncé à V. E. qu 'ils se déci
c awnt à partir . V. E. a acquiescé à ce choix, sans me fixer cependaut uu terme 
marqné, et lors même qu'elle l'aurait fixé, cette détermiuation aurait été suj ette 
fux: él~ments, et V. E. n'ignore pas que depuis uu moi:s les veuts contraír es pour 
a sortre eles bâtiments qui se dirigent au sud, out presque tonjours régué. V. E . 
~e _saurait ignorer non plus que l'ou s'occupe activemeut à Plymouth eles prépa
Jattfs elu elépart de quatre b~ttimeuts de transport qui emmeuent à peu pres six 
cents ~ommes, et serout suivis successivement par cl 'autí·es . Elle peut être persuaclée 
~~e eles que ce clépart est clevenu nécessaire, personne plns que moi ne elésire en 

~~ter le moment, mais avec Ies moyens bornés qui sout à ma elispositiou, il an
-~a1.t été . impossible ele mettre plus ele célérité qu'on a mis à ces preparatifs . Je 
b~1~ c-roire qu'au . moment o\.1 j 'ai l 'houn eur de vous écrir~, quelques uns ele ces 

dtuneuts sout déjà à la voile. 
f Il cloit m'être permis cl 'apres ce que j e viens d'exposer, ele rejetter l'accusa-
11011 que V. E. m'aclresse et ele l'assurer que l'on n'a point volontairement abnsé 
~ e la tolérance clu gouvemement de sa rnaj est é britannique et que cette tolé
lance aura bientôt cessé el' être nécessa.ire. 

,Acl sextttm: J e crois avoir réponelu à cette sixieme allégatiou, eu même temps 
qu_a la précédente, et j e crainclrais cl 'abuser elu temps de V. E. si je prolongeais 
Sncore cettc lettre eu me r éférant à tout ce que contienneut celles de V. E. du 

et elu 12 de ce mois. J e me conteuterais d'ajouter eu peu de mots que la réuuion 
eles ~"éfngiés portugais à Plymouth n' a pas été préméclitée, mais an contraíre elle 
~ éte la conséquence de l 'émigration successive cl 'indivielus militarires, ainsi que 
. e to.utes les autres classes ( car uu tiers ele ceux qni se trouvent à Plymouth n' out 
;~ma:s porté les m·iues), émig-ration qui dure eucore en raÍI:lOU du systeme de per-
e~utJon aclopté en Portugal, et dont ou ne fera certainement pas un reproche à ceux 

qui eu sont victimes . La réunion ele ces émigrés, qui peu à p l;l ll arrivaieut à Ply-
. ~1outh, offrait l'avantage de leur clonner _les moyens ele pourvoir à leur subsis

t nce avec plns d 'économie, et de pouvoir eu même temps veiller sm· la couduite 
c e tant cl 'inclividus de toutes les classes ele la société . J e me trouve heureux de 
pouvoir. assurer V. E ., qu'il n 'y a pa~ eu jusqu'à ce momeut parmi les émigrés 
f~rtugms en Angleterre uu seul qui se soit renclLl coupable el'aucune iufi·actiou eles 
~1_8 du pays . Jusqu'au 19 clu mois deruier j e u 'ai pas eu lieu de supposer, que le 

; eJour de ces iudividus à Plymouth fut contraíre à la volouté du gouveruement 
c e sa maj esté britannique. Des que j e ]'ai su, j e me suis hâté de preudre eles ll}e
~\lr~s pour leur départ, et j 'espere qu'il am·~ · cléjà eu líeu au moment oi~ j 'écris. 

a1 cl'aborcl cru qu 'il ue leur restaif ·cr 'autre asile que le Brésil, et j'~i ~u l 'hon
neur ~'annoucer à V. E. que c'était leqr dr-stii).atiqu. ltes nouvelles reçufls de l'1le 
! ercerra m'out induit, el'apres le 4ésir tJnauime ele tqus les iueli yidns dont il s'agit, k alté1:er ~e pre1?ier clessein. J'avais c~ans 1p.a c~erni ~re. eutr.~"nl3 ftVec V. E. _témoigué 
c dé~Ir. cl obtemr elu gouvernerq.ent de sa maJ est~ bntann1q)--!.e une garant1e pour le 
as ou Ils r encoutreraient en r oute P,.es hâtiméuts ele guerre appartenaut au gouver

nemeut ele fuit de Portugal. V. E. a cru ent,enelr.e que j e lui demandais une es
co_rte; j e. puis l 'assnrer cepeuclaut qne telle u'était pp,s mon inteution, quoi qu'il 
~Dlt poss1ble que je me sois mal expliqué, et j'~i j ugé ele m,on devoir ele cléclarer 
b_\T. E., les motifs qcli ne me pel!mettaieht pa:;; cl'ace,epter une escorte qu'elle voulait 

leu m accorder. 
b~ .Au reste j e pense que eles in di vídu.s qui seraient trou:vés sans armes à bord ele 

aümeuts auglais ou de toute autre uatiou ueutre; seront toujo).lrs et à tout évé
~ement s?us l 'égicle de la loi des n.atious, et j 'observerai seulement ici; en réponse 
. une obJectiou, que je trouve dans une eles lettres de Y. E., que la ga;rantie qu.e 
Je ~~mandais au gouveruement britanniqU.e ue l 'a~uait eugagé à ri eu dans la sup
f081t~ou que les émigrés portugais eusseut usé .ele mauvaise foi, et suivi une des-
Inatwu difl'éreute ele ceUe qu'ils auraient annoncée. 

fu .Daus sa lettre clu 8 clécembre V. E. preud la peiue ele démoutrer que les r é
gLés portugais, offi cier s et ·solelats, qui se trouvent eu Angleterre, ue sont pas 

au service ele sa majesté l'empereur du Brésil, et que d'ailleurs ce souveraiu u,.est 
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pas eu guerre avec le gouvernement clu Portugal, et que lors même qu'ílle se
rait, ancun souverain étranger n'a le clroit ele réuuir eles troupes clans les états ele 
sa maj esté britannique, ui ele se servir ele ses ports et ses arsenaux pour port~r 
la guerre clans les pays étraugers . V . E. ajoute que ce n'est pas un souve?·atn 
mais un ind·ividtt pcwticu.Ue1·) ll3 mw·q~tis de Palmella) qtti a cornm.is ces actes. :Ma 
répome à cette clerniere accusation a déjà été faite clans cette lettre ; j c n'ai com
mis auClms actes que j'a.ie à me r eprocher. Le ra.ssemblement à Plymouth me p~
raissait innocent tant que 1a. volonté de sa majesté brita.nnique ne m'a pas été si
gnifiéc. Pom eles actes hostiles ils n'ont j amais eu lieu. L es projets que l 'on m'a 
attribué, n 'out pas le moinclre foudement, et je ne me crois pas obligé ele cléfen
elre autre chose que nJes propres actes. Qnant à la qualité dans laquelle j 'agis, et 
que V. E . considere comme ,celle cl'un individu particulier, j e crois que cette 
question secondaire en comparaison eles grancls iutérêts cl 'ont il s'agit ne vaut 
guêre la peiue à présent d'être légalement discutée. ll est possible qne le cara
ctere clont j 'avais l 'honneur cl 'être r eYêtu, se soit, cliplomatiquement parlaut, 
effacé par les changements qui ont eu lieu clepuis l'usurpation ele la couron~e 
de Portugal, et je ne chercherai nullement ~~ altérer l'opinion que le mirus· 
tere ele sa majesté britaunique s'ed formée là·dessus, quoiqu'elle ne soit pas .a~ 
optée par d 'autres cab1nets de l'Europc, notamment par celui de Vienne. Ma1~ 1l 
est également su, que le désir témoigné par l 'auguste pere ele sa majesté la reme 
ele Portugal de revalieler ma nomination, clérnontre suffisamment que j e jouis ~le 
la confiance du seu! protectcm· naturel, qu 'une combinaison extraorclinaire ele cn·
constances a laissé à la j eunc reine ele Portug·al, et que j'agis au nom et clans 
l'intérêt ele cette souverainc avec l 'acc1uiescement et cl'apres les vreux ele tons les 
suj cts qui lui sont r estés :fideles, et qu'à moins de vonloir soutenir, ce qu'on ne 
peut, je CJ'OÍs, faire de bonne fo-i, que les intérêts de la reine D . Maria II ne peu
vent et ne doivent être défendus par personne, c'est à moi, j'ose le dire sans clé· 
gnisement, qu'appartient par la nature eles circonstances l'honneur de remplir ce 
devoir sacré . 

Je vous demande de uouveau parclon de la longneur ele cette lcttrc, et j 'ai 
l'honneur d' être, mr. le cluc, avec toute la considéTation qui vous est clue 
Votre tres humble et tres obéissant scrviteur. = Le Jlfa?'q.ttis ele Palmella .. = 
;\. S . E. mr. le duc de W elling tou et de Victoria. 

Carta 
(Tmducção) 

Apthorpe, 30 ele dezemb1•0 ele 1828. - Sr. marquez::-- Tive a honra ele re
ceber esta manhã a carta de v. ex.a, datada de 28, á qual não hesito em mandar 
respo.sta d'aqui mesmo, porque nada elo que n'ella se contém pócle produzir ef
fcito tenclente a alterar a r esolução elo governo de sua magestacle. 

As tropas r eunidas em Plymouth são as mesmas a que se r eferia o marquez 
de Barbacena na nota que me dirigiu a 15 de outubro passado. São as mesmas 
tropas que eu p edi a v . ex .n em 19 de novembro removesse ele Plymouth para as 
vil_las e aldeias elas immediações . Sabemos que ha armas para ellas na ilha Ter
cen·a . 

Os Açores formam parte dos dominios ele Portugal, e sabemos que a guerra 
civil lavra actuall.Ilente n'essas ilhas, especialmente na propria ilha Terceira. Sua 
magestaele britannica é neutral n'essa contenda, e não pócle permittir que uDl 

corpo de tropas, que julgou opportuno mandar remover ele Plymouth, vá para a 
Terceira de qualquer dos portos dos seus dominios. Não pócle l1aver duvida a:l
g·uma no entendimento ele qualquer attendenclo a est.'1. circnmstancia, de qual sep 
o obj ecto ·em vista, enviando essas tropas á 'rerceira, e eu 1•epito, sr . marquez, 
que lhe não será permittido desembarcar ali. 

Poderia terminar aqui se não houvesse algnns pontos na carta ele v . ex. a, aos 
quaes cumpre r esponder. 

Diz v. ex.a que sua magestacle n[o tem direito para tmtar esses militares 
como prisioneiros, manda.nclo-os, separados dos officiaes, para as povoações que 
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:~ te~dermos. Não pi:·etenclemos tratal·os como pnswneiros1 c confesso que me 
de mn·o ~oa -ver ctue o ~spaço de dois annos foi sufficiente para apagar da ~~ruoria 

Y. ex. as d1scussoes e tn:msacções com a H espanha, de que teve notw1a por 
cansa de · 'Ih 1 •· · · · S · . , . . um Slilll ante corpo c e tropas portuguczas nao pns10ne1ras . e a reml-
llJ.scencta me não falha, o governo de sua magestade britanillca insistia então em 
que 0 rei de H espanha nfio só s<:>parasse os officiaes dos soldados, collocando só 
~~ cbrto numero. dos .ultimos e.m cada terra, p~ t·~~ que a tot~lid~cle fosse. remo• 
d Í em para o mtenor do pa1z; e que um::t dtvisao do exermto mglez fot man• 
I'~c a a Portugal, por não ter o rei ele B espauha cumprido os deveres de neutra
Ic ade, segundo foi r eclamado de sua magestade catholica

1 
visto ter permiLtido 

~11~ as tro1~as portugnezas em Hespanha praticassem o mesmo acto, que sua ma
gestade bntannica, eomo muitas vezes t enho assegurado a v. ex. a, não tolerará 
~ue _os _m!litares portuguezes em InglateiTa levem .a elfeito .. Esquece, pois, que es
I es 1IndtvJduos constituem indubitavelmente um corpo de tropas estrangeiras em 
t n~ aten·a, ácet·ca das quaes estamos em correspondencia; e em logm· d-e os tra
~r. com·o pt'isioneiros, de,)"o dizer que os ministros ele sua magestade britanni ca 
d lU pon~o :fizeram exigindo a sna r enwção ele Plyllloutb, assim como a separaçãQ 
, os offictaes e dos soldados, devendo aquelles ir para Exetm· ou para onde qui -
zessem C" . l ' 'l l'J:!C-. ~ . d' d ~ ~ . . "'11\0 111( rv~c LlOs, e estes para c Iuvrentes povoaçoes 111 tca as, nao em por-
çoes de::ngnadas como v . ex. a entende, mas com um limite quanto ao maximo nu
mero em cada povoação. Isto foi proposto para conveniencia elos militares, assim 
como d t . as erras espectfi.cadas. · 

d. .F'ui encarregado d'este debate com v. ex.a, porque o sr. visconde de Itabayana 
ISSe J l · d a ?l:c Aberdeen que era o marquez de P almella quem pagava aos menciO-

na os mllrtares. E sse cavalheiro nrio tem caracter algum político n'este paiz, e 
~:p~·ehendi esta desagradavel tarefa para não dar a esta controversia uma fórma 
e Ctal. E~tretanto a questão é a mesma, qualquer que seja a fórma ela discu.ssão, 
Ih encarec1damente peço a v . ex.a que ll1e ponha termo, removendo immediata
s . en~e ~s tropas de Plymouth segundo a minha insinuação de 19 de novembro, 
e ~o Julga proprio enviai-as ao Brazil. 

v i azendo este pedido com o espírito o mais amigavel, devo acrescentar qu e 
c · ex. a presta pouco ou nenhum serviço á causa da rainha D. lVIaria da Gloria, 
I oustrangendo sua magestade britannica a recorrer ás medidas quo se pretendem 
sevfr n, effeito no caso de se violar a neutralidade de sua magestade, e que pes
fioa mente me impõe o mais p enoso dever, obrigando-me a declarar que v. ex. a 

d ca responsavel por G que possa seguir-se da sua omissão em obedecer ás ordens 
e sua magestade que lhe transmitti . 
. C?nfesso que me admiro de que v . ex." 1 t endo por tanto tempo servido o seu 

P.a1z Junto a esta côrte n'um caracter diplomatico
1 

deixe de r econhecer ser impos
~~;cl. o· deixar o governo de sua magestade ele insisti t· na adopção .da medida que 
1 
e en a 19 de novembro, ou na substituição que foi proposta por v . ex. a mesmo. 
. ~enho a honra de ser, sr. marquez - De v . ex. a, muito humilde e obediente 

crea o. = Wellington, ·D~tqtte de Victm·ict 1. 
' . 

Officio 

IU.•uo e ex. 111 0 sr . -Tive a honra de receber varias officios dos benemeritos 
~embros do governo d'cssa ilha, com datas ele 27 de novembro, 6 e 7 clQ cor· 

0 
edte, e não me sendo possível responder a cada um em particular, por multipli

e a as e. graves occupações1 tomarei o expediente, que me parece o mais conciso 
PN~r10, de clirjg ir a minha resposta a v. ex. a como presidente da junta. 

a a~ ~em havido omissão ou descuido até agora em mandar os socco1TOS que 
a 11J.

1unctel, mas similhaute falta tem unicamente sido devida aos obstaculos que se 
vpreslntavam como insup erayeis, e com. os qnaes ainda estou luctando. Esp~ro 
yence ~os, espero até mesmo que antes de chegar ás mãos ele v. ex. a este officw, 

'~ tei·ao aportado a essa ilha alguns elos muitos auxílios que lhe destino. Os ma
gistrados que partem n 'este navio poderão informar a junta das difficuldades que 

1 
Dirigida ao tmtrqacz de Palmel!a. 
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para o conseguir me tem sido necessario vencer, acrescendo por ultimo o mau 
te mpo c1ue impediu a saída dos tra,nsportes· com emigrados . 

Se esses emigrados conscg uireh':t desembarcar em An gra, n~io só ficará a ilbn, · 
a coberto de qualquer tentativa, qlie os rebeldes queiram emprehcnder contra 
ella, mas haverá talvez meios ele fa.zei· voltar as· outras ilhas ao domínio da sna 
leg·itima soberana. 

D epois do destroço que experiinehtoh a esquadra do governo do usurpaclor, 
cujas embarcações pela maior pin·te entraram já ho T ejo desarvoracla s e com a; 
tropa amotinada, não tem essa ilha que· receiar por alguns mezes a appariçao nas 
suas costas de vasos inimigos. E sta circumstan cia feliz, ao me~mo tempo que clá 
logar á chegada dos recursos qhe, embora sej a aos poucos, irei sempre expeclind~, · · 
tambem permitte que a jimta possa coüsolitlar b seu governo e prover á acqu i s~
ção ele maiores meios de clefe.Za pat a tornar, se hão impraticavel, ao menos maiS 
diffici l ql'Íalqller a~aque . - . 

Foi presente á rainha minha senhora a ±:c prestmtação que a junta lhe dir ige, 
e sua magestacle ordenou me que lhe agradecesse a expressão dos sentimentos e 
as provas que -têein dado os seus membros ele constante aJhesão e de í1delidade. 

D eElej a a mes,nia senhora que a junta faça constar a todos os empregados mi
litares e ch' is debaixo elas silas ()rdens, e qu e tanto a têem coacljhvado na manu
tenção tlos seus clireitos n'essa illta.l o quanto aprecia taes schiços7 de que sempre 
conservará grata i·ecorclação. 

A prdveitarei a primeira occasião que sEi me oft'er ecer para agradecer ao conde 
el e Bealúepaih a boa vontade com que se ~a prestado ás requisições da j unta, e 
tratarei. com o si;. vi.sconcle de Itabayana sobre à,s ordens que se lhe elevem trans · 

· mittii; ~í.c ei:ca da entrega elo dinheiro. Conheço qüe uma v.ez que cheguem os au
x ílios de ouh·a especie qne para ahi partem, maio1: ha de se1' a necessidade de 
funclos para prover a mais crescidas cl espezas ; mas na inceHeza ele en poder 
apromptar aquelles fLi.Iidos, mÜÍtO C011Virà que a j unta faça promover COm a maÍOl' 
a cti~i clade as di,iiclas que houver a favor da r eal fazenda. 

E coi:li a maioi· sati~fação que me ctüi:Jpre infohnar v. ex . a de que a saucle ele 
sua magestade fi.clelissima 6, graças a D eus, tão boa como o pqclem des~j ar os 
seus snbclitos; e que nd dia 22 dd p1:esente mêz foi sua niagestade r ecebida por 
el-rei da G1:an-Bfetahha com a maior conlialiclacle e ebm todas as hbti ra s devidas 
a uma testa cofoacla. Os inclusos hnpressds contêein uma succÜJta narração 
cl'aquelle gratd acontecimento, c convem dar-lho ahi a rhaiór publicidade . 

D eus guarde a v. ex.a Londres, 30 de dezemb1:0 clb 1828 . - l ll. mo e ex. mo sr. 
Diocleciano L eãb Cabreira. = Mw·quez de Palm'ella. 

Á vistl 

Havendo sido prosehte a ei-i;ei nosso · sehhor que algims presos á ordem ele 
V. S . a têem sido con serv~clos em segredo .por l:nais tempo qut~ a lei permitte, não 
se obtendo nem solicitanclo para esse eft'eito, como é costume quanclo isso é inelis
pensavcl, a:nctorisação supei·i·or, e que isto ineslno acontecêra com um subdito de 
sua magestade britannica ; não poel'ei:J.clo sua magestade deixar ele estranbar esta 
falta ele observancia ela lei : é servíclo oi'cl'ehar que haja o maibr cuidado sobre 
este obj ecto, para que se nfio repitam similll.antes occon 1enciàs, principalmente 
com estrangeiros, a respeito elos quaes até n'isto t~b offende o direito ele hospita
lidade, que assim. con1o nunca se póde con.sentir qtle d'ell'e ah'usem em prejuízo 
elo paiz que os r ecebe e protege , tamb~m lhes eleve ser 1;eli·g;íosamehte guardado . 

Deus guarde a v. s . a Palacio ele Quelu z, em 30 ele dezembr'à de 1828. =Luiz 
de Paula Ftwtado ele Cast1·o do R1:o de .Ll[enclonça. = Sr. J osé Barata Freire de 
Lima. 

Oflicio 

111.mo ex.mo sr . - A demora que teve a partida cl'es tc navi'o ·dá logar a que 
r esponda ainda por es ta occasifio ao officio, que a j lmta se digno'n dirigir-me cJ)l 
data ele 18 elo corrente, ·c qu·c hoj e i:ncsmo me foi cntr guc. 
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fi . Na~a cll.rei. pelo qttc l'espe1ta a soccm'ros e aux ílios, porque os portadores in-
01~narao miudamente a junta de quanto a similhan te respeito aqui se tem pas
s~c 0> e do que intento fazer, tendo aliás toda a rasão para crer que antes de che
gar este officio á mão ele v . ex." j á terão entrado em Angra alguns dos reforços 
~ne pa1'11 lá se destinn,m. Não 111er eço ser cl'imi:nado, porque não cabe em forças 
. tunauas v•encer difficuldades insupe1'aveis, sendo a ultima o vento contrario qne 
sopra ha um mez, r etardando a saicla das emharcacões qüe se propõem seguir 
para o sul. ' 

Rb ~om a pal'ticla dos tres magistrados, Antonio da Cunha e Vasconcellos, Luiz 1 en·o de Sousa Saraiva e lVIa.n.uel Jose de l\:feirelles Guerra, fica de algum modo 

fisnppricla a falta que a j ü.nta ahi experimenta ele juizes, em quem possa ter cou
ança. 

Em quanto a clinbeil'os, cumpre-me prevenir v . ex. a, para informar a jun ta, 
qn~ tendo sido excessiva a clcspeza com os emigrados. portngnezes, já não tenho 
~u:t~ para_ onde appellar, sendo, portanto, forçoso qnc todos nós submettamos ás 

1~
1 a~01 es pr1 v ações, até que temrJos mais felizes }Jermittam a sua ma0o-es tacle ficle-
lSSima · .f' • · o sattsrazer a todos os snbchtos que se lhe conservem leaes as suas bem 

~n~t~s .. r eclamações. Não desespero, porém, de conseguir alguns meios para remet
z81 b JUnta, convindo, todavia, esperar para ver se ahi volta a fragata brazileira 
za el, a bordo da qual t em esta emba ixada 15:000 libras em prata. Em todo o 

caso, ~ff~itL~acla a ida para essa, ilha elos emigrados qne estão agora aqui, espero 
qlb cl!mmua consideravelmente a clespeza a que tenho sido obrigado, applicarei 
~ll sequentemente o dinheiro disponível para os cofres ela junta, e pó de v. ex. a 

SSE]~;urar a remessa regtllar ele fundos ~í medida que os for apurando. 
n· eus guarde a v . ex. a Londres, 31 ele dezembro de 1828.- I! I. mo e ex . mo Sl'. 

locle<:iano J_,cfio Cabreira. = JJ1w·quez ele Palmellct. 

Officio 

(Exlraclo do 11.0 54) 

Não · b c] ~ • rcptto a v. ex." as noticias de Londres e Pads, por sa. or qne vão despa-
dl~s para v. ex. a do s ministros de sua magestade n'aqneUas córtes, e só passo 2. 

~""1 conta a v . ex.a da conferencia que hoje tive com D. Manuel Goncalves Sal
n on; principiou pelo assnmpto mais interessante, que v . ex.a tanto ~1e recom
n~enda no despacho reservado n . 0 65, sobre o reconhecimen.to immediato ela sobera
q 

111 
de sua magestacle el·rei nosso senhor poí· sua magestade catholica; respondeu-me 

que UJn assumpto tão importante seria apresentado em conselho ele ministros, e 
ne eu lhe passasse uma nota no mesmo sentido em que acabava de lhe fa llar, 

para coD?- ella dar conta a seu augusto amo, e elo resultaclo me pa:rticiparia. 
racl Contrnuou clizencl ocme que· o governo ele Portugal até ag·ora não tinha clecla
D 0 qu_al era a sua tenção sobre o casamento de sua mag·estade com a senhora 

8 
· ~Iana da Gloria ; , que sem este ponto decidido, que as potenc.ias ela Europa 

t e VIam em gTancles embaraços com o reconhecimento; que lhe parecia ser j á 
emfip o de o governo ele Portugal desenvolver esta grande questão, ainda que fosse 

con den · l · l ·a d I · .1 Cla mente a este governo ; po1s que se ac 1a compromettJ o com o e n · 
~ a:terra; que, como v. ex." não ignoTa, confiou a este gabinete o persuadir ao ele 
c0°1 ngal elas grandes vantagens que resultavam elo casamento de sua magestade 
se~e sua augusta sobrinha, até mesmo desarmaria o partido rebelde, o qual se 

C de todos os meios para obstar a este enlace . , . . . 
co :D ~nto apresentar a f)a!)llon a nota que r equer, que sera dmg1da no sentido e 
pa~ 01fe. ao despacho ele v. ex.a n. 0 55, e não deixarei ele seguir este assumpto 

G 

1 S 0 )ter uma prompta resposta á minha nota. 
cl . ' uas magestades e altezas desfi·nctam a melhor sande, e tenho a honra de iu
.r Utlr aDqui a v. ex.a tres cartas que acabo de receber ela serenissima senhora in-
ran a lVI . F . 

i}) · . . an a jranCisca.d e As~is. 
vi er guarde a v. ex:' Madnc~ 31 ele dezembro de 1828. - Til. mo e ex:mo sr. 

sconc e ele Santarcm. = Conde clct Figzbeim. 
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um ilhwtre prelado, conspícuo membro do corpo legi slativo, habil estadista e 
insigne cultor da.s letras, cuja nobreza ele caracter até os proprios adversarios po.
liticos reconheciam, o bispo conde D. Fr. Francisco de S. Luiz, mais tarde car· 
cleal patriarcha de Lisboa, escr<:Jveu durante o seLl exílio na serra de Ossa uma 
memoria ácerca elo acto que servira de ftmdámento para o infante D. Miguel a~
snmir o governo absoluto i . Embora este cmioso opnsculo, redigido com o criteno 
e bella dicçao que tt-anslnz em todas as obras do emclito academico, tenha daüt 
posteri.or a 1828, foi comtuclo começado n' esse mesmo anuo, e por isso resolve
mos aclclic ional-o aqui, attendenclo tambem ~t circumstancia elo nosso tomo v com
prehender já varias anul;rses apologeticas e refutatorias que versam sobre thenw. 
tfio iri:lportantc. 

Breves reflexões 
I 

Sobre o assento chamado das côrtes dos ~res eEtados ele 1828 

PREFAÇÃO 

Não obstante serem tão fhqüentes na historia elas nações il.s moostruosiclacles 
políticas, prodttziclas pelos erros, pelas paix~es e pela maldade dos homens, não 

t Vem a proposito trauscrever pequenos :trechos do primoroso Elogio kl~;tol"'lco recitado pelo 
sr. José Marin. Latino Coelho na sessão publica da acaclcmia real clHs sciencias ern 19 ele no
vembro de 1856, impresso pouco depois, trechos qhe el e iJ er ~i só exprimem exüberantcménte.os 
meritos do homem a quem alludimos, e que, m1tes de professar a regra b enedictin>l no moste1ro 
de Santa Maria de Tibães, se chmmwa Francisco Justiniaiio Saraiva: . 

crEm D. Fr. Fmncisco ele S. Luiz os attribntos exteriores o0rtt que ti condecorou a aucton
dadP. dos pontií-ices, a liberalidade dos soberanos e o snffrag·io elo povo pbr~ugueiol, foram a1Jenas 
a sancção com que as potestades ela igreja e do estado coní-irm.ararn e:rh visíveis documentos o 
engenho, o patriotismo e as virtudes do monge e do cidadão. 

«Se não tivera trajado a purpura rorn:ma, teria tido por distincção a l10n ht inais singu1a.t· 
de a ter mcl'ecido pelos ~eüs dotes evangelicos. Se não houvera subido nunca tis prelaturas, o 
seu aspecto venerando c os seils éosturnes venlacleiramentc pastoraes, teriam feito lembrar n'elle 
a auctoridnde e a clPütrinà dos prelados. I;onge ela côrte e dos negocias, a li sura da sua 1~alavra, 
a energia elo seü esphito, a pr1.1dencia clbs seüs consel•hos, a abnegação nos triumphos , a longa
nimiclade nos revezes, a tolerancia dos sentip1entos, a ·serenidade do seu ::uúmo, e :;1; firmeza, elas 
suas r.esolüções; tel-o-íam recomrnenclado ao povo como defensor, i\. corôa como conselheiro, á 
revolução como guia e .moderador, á ordem constitucional· como n.poio e esteio inabalavel. 

«Nada ba tão bello e tão edií-icante na v ida do cardeal como o affecto e a diligencia con1 

que ell e soübe concili ar a austeridade ela clausura com o ai11br da sim jJatria, com as glorias e 
as tradiÇões da sua terra e com o cul to sincero e fervoroso ela liberdade nacio1Jal. 

«0 habito l:ieiieclictiuo, que lhe santií-icou a vida, não pôde nunca mirrar-lhe o coração, ncrn 
amesquinhar-lhe o esiJirito. Debaixo elo saial do monge vibrou sempre, em rasgos de patriotismo 
e em yôos de ambição litterari1t, a indo! e do sabio e a tempera elo cidadão. 

,,Q mosteiro qtte parti. os a.scetas é turnulo, para os indolentes ocio, para os attr ibul a~los 
coiümto, para os mundanos âmbição, foi para elle o logar ele retiro em que a ambição era licJta, 
quando fitava o bcni da suá patria, o confmto dGce, porque não ía a lliviaT o espinho ele passa· 
elos infortüníos, o tL10mlo mcda temeroso, porque se cenava apenas sobre as profuniclades elo 
éoração, sem mirrar-lhe os ::dfectos generosos, e o ocio precioso, porque era para o cardeal a 
semente dl'? ,onde bavi a.m qe brotai: no claustro as flores da mais. variacla erudição e os fructos 
dà mai s cdpiosâ l itteratura . 

.. A f'eiçlto mais ij~·o emlnente , qtte rPleva e carncterisa o vulto moral ele D. Fr. Francisco de 
S, Lüiz, é o e'utlian):mvel ca.rinlio com que elle atnOLl a sua patria ... 

" . .. a a:ff'eição ela teri·a natal manifer;.ta-se nas investigações da sua bistoría, nos esturlos 
da suá opi:i.len~a litteratura, no seu a:ffecto á antiga lJureza da linguage~ vernacula; e quando 
o pa.tl'iotisrrto solta a volt dos interesses popuhwes·, como no manifesto ás nações da Europ.,?-, 
como na cai'ta a el-1'ei D. João VI, as paixões e os odios facciosos lJassam ele longe, para uao 
deslustrar com o hábito a h1z sel'Cna e radiante da liberdade nacional." 

" . .. Nunca actuiou as tul'bas,. pttra qu~ q. ::>ua gloria F~ssoal brilhasse mais esplenclida ao 
clarão elos fachos rev.olucionarios. Não invejou a suprema n1agistratura, em que o investiu are
volução; mas sentado na éacleira do govel'110; nem a falsa tiniicl~z da consciencia, nem a bypc:
crisia ela humildade trahiram no monge os deveres do homem pnbl'ico, nem os empenhos elo Cl-

chtclão. · 
.. se a revoluçiio o foi buscar para seu caildilbo A cadeira profe8soral, onde germanava no 

ensino a philosopbia e a religião , se_ ell e in!en:o!Hpeü o ctüto das sciencias lJara vi.r ampa.rar n~ 
berço a hberclacle que apenas braceJava., nao f01 dl:l certo pata que, trocacla a t.nmca monacha. 
pela toga revolucionaria, achasse pretexto para desligar-se da austeridade ela sua regra, e c?r· 
)"er apoz as clist.incções honorificas, que ell e possuiu o raro condão ele ter ein menos, nos propl'l05 
tempos em rp.Hl lh 'as votava n gTatidão clo 15 cidadãos, on lb 'a~ impunha a p111~1ipcencia dos sobe
r~tnos . 
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poded, comtudo, deixar ele causar e ·tranheza e admiraÇão nas idades futuras, que, 
~~f uma n.a?fio civilisada, qual a po~·tugueza, cuj os povos não são .rudes, nem to

ment~ 1gnorantes e barbaros, se mtentasse no seculo XIX exclmr elo throno ele 
seus mawrcs um príncipe, filho primogenito elo rei de Portugal, nascido e CI·eado 
f~ Portug:ali e isto sob pretexto ele ser esfll·ctngei1·o; e ele ter perdido por esta qua

lC ade o eln·eito que o seu nascimento e as leis e fóros ela sua IJatria lhe afiança-
Vam. · 

O ~enso natural parece que, á primeira vista e antes ele todo o exame, se es
candalisa da estranheza cl'esta pretensão, e ainda mais, se é possível, elas rasões 
; argumentos em que a quizeram fundar . E por certo, que se todos os portugue
z~s pozessem ele parte o espírito de partido, que tanta força tem para alterar , vi
? t ~r e corromper as icléas mais sãs c mais soliclas1 não haveria uma só pessoa ele 
JlUzo

1 
que não r~jeitasse com horror u:m, absurdo tfi.o pa]pavel e tão repugnante . 

l' Comtuelo acabâmos de ver esta monstruosidade politica r ea.Jisacla nos nossos 
c las e na nossa patria·! 
't Por mor te de el-rei o senl1or D . João VI subiu ao throno seu :6lbo primoge-

1_,1 ° 0 príncipe r eal senhor D . Pedro de Alcantara, então imperaelur do Brazil. 
oclos os soberanos da E m·opa o reconheceram como r ei ele Portugal, e enviaram 

C t'~bju~lou a fundar a librrdrrcle, mas não para si, porque era monge, e monge permaneceu. 
dou 11 u.lll para a civilisaçilo d'esta nossa terra, mas não que lhe sonissem gratos os commo
hft8 da VIda, porque nas mais emincJJtes jerarchias soube sempre conciliar a simpleza do ceno-

a com o modesto decoro ela surr auctoridade e jnrisclicção. 

bl' "A _v i ~l~· ~l~ ·~~1:d·e·~l . S~~·~i·;~ f~i ~~~·i~~~ ~l~ ~~~~~1;1~~· q~~· i~t~r· ~. q~~ .s.~gt;h.: ·N~ · ~jci~ p·t; ~ 
t 

1
•
0a fo~ a modestia que governou com elle ao lado da discrição e do conselho . Na cadeira pas

e01~1 bfot. a humildade que tornou branda e proveitosa a auctoridade do prelado. Na academia, 
1?. a OnQsas investigações durante mais de eincocnta annos, fui a indefessa activiclade do es

Pil'lto que fez do cardeal o mais fervoroso cultor da linguagem e das letras 11ortuguezas." 
f·t· ? e&'regio varão, que por tantos títulos adquir iu jus á apotheose, encarregando-se de lb'a 
cl zer .o festejado esty lista e secretar io geral do primeiro estabelecimento scientifico-litterario 
q~ pab'· como vimos nas linhas precedentes, foi alvo das insidias ele espíritos mesquinhos, facto 
giLe 0 rJgou o • enerando eeclcsiastico a dirigir ao papa Grcgorio XVI t1ma r espeitosa mas encr-

ca 0 ?-rta. em latim, cuja trrrclucção põe r cma.te a estrr cxtensrr nota: 
tlo . "~antt~siL~lO padre.- Sabido é, sem duYida, ele vossa santidade que depois do fallecimento 
di"' emtn~n.tiSSimo ~artl~al Si lva, ele s.anta mcmorin, ,ratriarcha ele Lisboa, fui eu (p?sto qu~ in
ta~no ~1 1 ~nt.stro da tgre.Ja .e. desde mu1to tempo q!1as1 total.rn~n te estranho aos n~g?cJOs J?Ub.hcos, 
da .to I~ ltgw~os como polJtJcos) nomeado pela ralllha fidel1ssrma 11ara esta amphsstma dtgmclacle 
c~ rgr.eJa lnsttana por um effcito da graciosa c incomparaYel bencvolencia de sua magcstade para 

lllmrgo. . 

00 «Deus, que conhe?e o íntimo d?s corações, é te~temtlll~a de q.urrnt? contra. vo~tade e c~m 
tà m quantrr rrpugnancm do meu ammo, do meu genio, e ate da mwhrr Idade, tomc1 sobre m1m 
1 
'~0 grayc peso; e por certo que mmca a elle submetteria meus debeis hombros, se a isso me 
~ao. 0~1:1gasse, animasse . e esf?rça.ss~ o vercla~lei ro c .sincero zêl o ?a religià?, o am~r ela patria, 
1 prel'!e.lto ela augusta ramba ficlebss1ma, e as mstanCias e persuasucs de rnu1tos varues de excel 
ente vrrtucle e prudencia. · 

«Cedi emfim a quem me mandava, aconselhava e pedia uma causa nilo inj usta. E passado 
pouco. tempo, como o cabido d'csta cathedral metropolitana não procedesse dentro dos oito dias 
~.anomeos á eleição de vigrri· io, e esta nomeação ficasse assim devoluta ao suffraganeo mais an
s~go , scglludo a _determ inação do tr identino, o bispo ele .A.ngra, q ~1e t inha essa qualicla~le. e ent~o • 
d achava na corte, cumpTin o seu dever, e me encarregou a mlll1 do governo e aclmmrs traçao 

a mesma igTcja. 
«Não me eran1 por certo dcsco11heciclas as comtituições que Yedam ás pessoas Jcgitima

~~~tc nomea~lns para as igrejas ca.tuedmes tomm· a administração ~'ellas antes de obterem as 
teu as ap~stoltcas ela .sua eon:firma\,ão; mas .com? me constasse com 1g~al ~erteza o qu~ constan
co lente .se tem pratJCaclo .com esta santa JgTeJa c~esclc a sua el~vaç~~ ;~ h9nra .lJatnarcha l, e 
.·mo por outra parte eu v1ssc e attentarnente consrclerasse em quao chfl'tcd, Imphcaclo e até pc-
1 1 g~so ~staclo se achava então a igreja oli siponense e as cousas publicas, entencli e cheguei a 
r:lbJadu··me, uão só que era da minha obi·igaçiio annuir e sqjeitar-me áquella nomeação, mas 

m em que cl'cste meu obsequio viria· {L igreja e ao est.'ldo não pequena utilidade. 
ad ".L?nge pois, santíssimo padre, ele que eu· me entremettesse imprudente e temerariamente _na 
J l111 nistraç~.o d'es ta igreja, levado de algmn torpe impulso de ambição ou de avareza; ,mu~to 
~e 0 contrario nenlmma duvida te11UO em dizer que n'isso :liz relevante serviço á mcsmn 1g1'eJa, 
t 'dque cl'ella me posso, de algtml modo, julo·ar benemerito.· E confio, sem duvida, que vossa san
t1 acle, como pae prudentissimo de toda a "'igreja, aval iando ao justo o estrrclo elas co usas e dos 
empos, approvará com a sua apostolica. benção este meu procedimento. 

C!t' 1 ~~Qual t?nha sido depois d'isto a minha administração; com quanta iutei1·eza e amor ela re
I c ao e da JU:>tiça f;enlto pn;;cecl ido; com f['Jallto zêlo, emfim, e cliligencia me tenho empenhado 
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a Lisboa seus embaixadores e ministros plenipotenciarios, na tÓni1a praticada en
tre as nações amigas. Os portllguezes o r eceberam, acataram e obedeceram como 
seu rei, á excepçrio de um pequeno partido de rebeldes, o qual confiava tão pouco 
no seu numero, na sua justiça e úa cooperação dos seus compat1'iotas, que, to
mando armas, quando em Portugal não havia apparato ulgurri bellico, saíu elo 
reino e foi espreitar elas fronteiras vizinhas a opportühidade ele fazer o sa,lto, e 
ele vir despedaçar as entranhas ela patria. 

Entretanto não cessavam as machinações occultas ·ela perfidia, ela ing-rata clu
pliciclac1e, elo vil interesse, ela infame e atroz calumnia, e sobl:etuclo elo espírito ele 
fa,cção, fomentado, animado e aux iliado de forças poderosas, extensas e muito in
fluentes, que por fim conseguiram assentar no ihrono uw. príncipe, a quem elle 
não competia, e fazel-o r einar por algum tempo, no meio ele oppressõe ~, barbari
dades e tyrannias, ele qüe ha poucos exemplos na historia, e que pareceriam in
criveis, se os não víssemos com os nossos olhos. 

Cumpre que a1gmn escriptor imparcial tome a seu cargo r evelar a Portugal, 
á .Europa, á posteridade, ao mundo inteiro, este mysterio ele iniquiclacle moral e 
política, descrevendo-o com as suar> cores naturaes . Cumpr e clesaggravar a nação 
portngueza ela infamia com que a quizeram manchar, roubando-lhe o seu mais 

em 1'cstabeleccr as cousas ecclcsiasticas e em restaurar ou conservar a sagrada d.i séiplina, ou
tros o d irão i porquanto ainda que a minha consciencilt me não argue ele alg um erro ou culpa 
voluntaria, nem por isso me julgo justificado. Uma só cousa, porém, t enho para mim firm emente, 
e com toda a confiança a affirmo em presença de D eus e ele vossa santidade, e é qt1e me entre
guei todo ao governo da igreja com a mais constante ass iduidade e applicação que ·era possível 
á debiliclacle elas minhas for ças e quanto os tempos m'o permittiam, e isto não por impulso ll!l
gum estranho, nem pela esperftnça ele alg uma ut.iliclade qu e d'ahi me proviesse, mas por força 
do meu proprio gcnio natural c pelo grande ,amor que sempre (com o favor ele D eus) ti-re e pro-
fessei á r eligião, á patri"a e á virtude. . _ 

ccDigo q~wnto os tempos m'o pem~ittiam, porque não posso negar, nem a vossa santidade é 
desconhecido que muitas cousas se praticaram fóra elas r egras orclinftrias c estabelecidas ela dis
ciplina ecclesiastica, já pelos cleploraveis impedimentos políticos que occorreram, j á pelas Íll evi
taveis necessidades elos povos e d!t mesma igreja i as quaes co usas mui to desejo c nã.o deb~tlcle 
espero que sejam r elevadas pela apostolica e paternal inclulgcncia ele vossa santicla,cle, porquanto 
tenho para mim que, salva a santíssima e iuviolavel doutrina da igreja, convem algumas vezes, 
no extraordinario concurso de circumstancias elas cousas e elos tempos, afrouxar um pouco do 
rigor e severidade canonica com o fim de evitar maiores escancl~Llos e ele salva?' as almas, que 
é o principal intento e constante proposito ela igreja, ensinada, pelo Espírito Santo. 

ccAcontece n ão poucas vezes, suntissimo padre (com mag ua o digo), que n'estes turbulentis
·simos t empos e no meio ele tamanha perturbação elas cousas publicas, alguns homens, agitados 
ele sua nfttural iuquietftção, arrebatados ele varios e violentos a-fl'ectos e paixões, mRis solícitos 
dos seus interesses ou elos elo seu partido elo que dos ele J esus Cbristo, debaixo elo pretexto de 
defender a r eligião, empr egam todo o genero ele mentiras e fraudes, servem-se ele todo o genero 
ele artificiQs com o fim ele ret~rdarem ou mesmo de impossibilitar em ele todo o cl esej~tclo e in
apreciavel bem ela lJ Rz publica. E cl'aqui vem os oclios, as cli scorclias, as m9,chinações, as calu
mnias, e as maliciosas e astutas delações contra. aquelles que seguem o cftminho recto ela jus
·tiça, que não favorecem partido ou facção alguma, que amam lt verdade e a paz,· que trabalham 
incessantemente por trazer as cousas a boa ordem, fin almente que não concordam nem consen
tem com elles. Receio, santissimo padre, que mui tas . de lações tacs hajam sido levadas pela ma
levolencia, inveja e maldade de alguns homens aos ouvidos de vossa santiclftde, ás quacs, porém, 

• nem o intcgerrimo e irrefragavel juizo ele vossa santidade, nem os sagrados direitos ela verdade 
c da incorrupta justiça sofl'r em que se dê credito, visto qu e não podem ser fundadas em prova 
alg uma, nem ainda alguma verosimilhança. P elo que, prostrado ante vossa santidftcle , lhe rogo 
com a maior inst.ancia pelo Deus verdadeiro e por seu filho J esus Christo, que constituiu a vossa 
santidade na slla igr eja vignrio, não menos ela sua caridade e indulgenti ssima benevolenci.<t, qu e 
da sua ftuctoúclacle, que ni'i.o clê ouYiclos nem attenção a taes insinuações e persuasões. 

"Creia-me vo~:~sa santidade, creia em um homem quasi octogenario, que em breve t empo ba 
de deixar o mundo e compftrecer ante Deus, que ç:onstantemente tem venerado e professado a 
doutrina ele Jesus Cbristo, que nunca prctencl:eu hou'l:as nem riquezas, que nunca diligenciou 
obter o favor elos homens, nem procurou alcançar (seja dito sem jactaucia) a vã sombra ele al- . 
gumu fals a gloria . Creia-me vossa santidade, lhe rogo ! Nunca n'este reino ele Portugal, tão be
nemerito ela relig ião chri stã e clevotissimo em todo o t empo á santa sé apostolica romana, exis
tiu macbinação ftlguma tendente á elestmição e l'LlÍna ch r eli gião i nunca propensão alguma pa.ra 
a impiedade, nunca projecto ou i.ntcuto ele propagar opiniões licenciosas ou menos ortbodoxas. 
Os delírios, os enos, os nwmentaneos desvarios, e até a propria maldade e os ímprobos intentos 
ele ~tl guns poucos bomens (se algtms houve ou ha) nunca se elevem imputar a toda ft :qação, nem 
ainda ao .systemft elo seu governo (qualquer que seja a icléa que cl 'elle se faça), nem se podem 
haver, como proprios clft índole e caracter elo povo portuguez. 

. cc P elo qnc a mim pçrtcnce, tenho clito, santíssimo paclr ~?, quanto basta., sem engano, sem si· 
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glorioso timbre1 a fidelidade aos seus soberanos. Cumpre dar aos povos uma li
~ao energica., mostrando- lhes 0s artifícios da usurpação; as negras tramas ele que 
~~ :ale para enredar as snas victimas; a atroz ferocidade elos seus satellites . . . 
. as emquanto uma penua, mais habil que a nossa, não toma a si este nobre e 
gcn~roso empenho1 pagaremos nós á nossa patria, ao nosso soberano, e á verdade 
~ btnbuto ele nossas clebeis forças e limitados talentos , fazendo algumas r·eflexões 
f·~· re os principaes fundamentos com que se quiz córa.i· esta monstruosidade po
t1 tca, expendidos no Assento das chmnadas côr·tes dos tr·es estados de 1828, que se 
ranscreveu na Gazeta de Lisboc~ de sabbaLlo 2 de agosto do mesmo anno, n .0 182. 
. ~s nossas r·eflexões serão breves, pa.ra não causarem fastio aos leitores ; serão 

~tnge as e clesatfectadas, como cumpre á verdade que professâmos; e serão ela
Ias, para que todas as pessoas ele boa fé as possam facilmente comprehencler. 

ARTIGO I 
Sua lllAGESTADE BlPER rAL O SEKl.IOR D . PEDRO NÃO PÓDE SER HAYJDO POR F:STRANGEIJ!O EM P ORTUG.IIL 

SEM O MAIS IN'!'OLERAVEL ABUSO DA SiGNIFICAÇÃO n'ESTE YOCAllULO 

é dA palavra estr·angeir·o significa, e significou sempre no idioma portuguez, o que 
e outra nação ou gente, o que nasceu em terra estranha ele pc~e não por·tn~g~~ez~ 

~ que n?io pertence á grande família, a que se dá o nome collectivo de nação ou 
gente por·t:agueza. 

fuulação, sem dolo, e tambem sem intento ele captar favor ou beneficio. Ultimamente prostrado 
i ante de vossa santidade, e beijando com reverencia c amor filial os seus santos pés, estou 
q;uaJ_mente clisj)Osto a reprovar o que for mau ou injusto, e a seguir o que for bom e santo, logo 
sa e _1ntervenha o juizo ele vossa santidade, cujas egregias virtudes reconheço c venero, e cuja 

gl ada auctoriclacle com o devido respeito e acatamento profundamente adoro. , 
bc "~Com estes sentimentos, c com a mais cordial devoção, pede submissa e reverentemente a 
ci nçao a.postolica. - De vossa santidade- o seu filho clcvotissimo e obsequiosissimo = F'?·an
d:cfs4f.~:po nseTvataTio de Coirnl·m, PatTia1·clta eleito de Lisboc~. = Lisboa, 4 ele dezembro 

cc Convem conhecer a carta que o auctor dirigiu ao marquez ele Rezende quando lhe ofFere-
u 0 opusculo politico: · • 

no " li!·'~· e ex."'• sr.-Quando no armo ele 1828, c depois por seis annos inteiros, me vi em pe
tri:i e l.lllquo cles.tcrro, p1:iva~o ele quasi ~oda a c?mmrmicação elos homens, _c cntr~gue ás mais 
u1c cs c oppresstvas cogttaçocs, ]Jrocm-e1 e achcr no estudo elas letras a d1stracçao que tanto 
pa .. era necessaria; e, entre alguns opusculos que cntiio escrevi; j {L para meu entretenimento, já 
cc~a meu desafogo, lancei tambem em escri])l.tm.t o discurso que agora tenho a homa de offerc-

r a v. ex.·' 
ele cl··~cnclo, cmfim, libertado d'aqucllc captiveil·o em 1834, e vindo para Lisboa, tive lembrança 

ec car este meu pequeno trabalho a sua magcstaele imperial c real o senhor duque de Bra
~~ul~' _nosso immortal e scmp1·e saudoso libertador, não porqt!e eu ignorasse quanto a offerta 
qla lrnttacla c pouco digna da attcnção ele sua mages tadc imperial e r eal; mas porque eu sabia 
u~e a sua gr~nclc alma não havia de avaliar _a minha homeuage1~ , ne_m pelo valor ela o~er:a, 
rc!: J2Cla humilde condição elo o:ffcrcntc, mas s1m pela verdade e smcendadc elo amor, grahdao, 

PCt~o ~ l ealdade com que lbe era offcreci~la. . . . . . . · 
l "Entao é que eu soube que pcnnas mmto mats exercttaclas, mstnmlas e pohdas que a nu -

u la se t' 1 1 ~ . . l . ' · 1111am empregado em t ratar com toe a a cxtcnsao, e com m:uor cop1a c e me10s, o mesmo 
~s.sumpto, e qtle as suas obras corriam impressas pêlas mãos de todos. Immediatamente lcvan
ei m~g. do meu trabalho suspendi os meus illtentos, e o cliscmso ficou sem correcção e sem 

dPCJ_;fe1çoamcnto1 como até agora tem estado, entre outros papeis meus, de onde porventura não 
cvera saír. 

1 di «Comtud~, como fallando casualmente a v. ex.• n'cste cscripto, me pareceu que v. ex.' não se 
~e g_naria ele o ler, resolvi logo ti..ral-o a limpo, c tal, como estava, sem mais concerto, leval- o ut

1
spettosamente ás mitos ele v. ex. o, aproveitando assim a occasiào ele dar a v. ex.• um tcstemu

e 0 ele reconhecimento pela benevola confiança c amisacle com que v. ex.• me honra c favorece, 
uma demonstração elos desej os que t enho ele em tudo comprazer, agradar e servir a v. ex.• 

g ".o amor c saudade elo grande r ei e homem, cuja perda lamentfimos, dará, ainda agora, ai
um Dtercsse a este opusculo, e far:i menos sensível, ou mais toleravel, a sua impel'feição. 

0 " eus guarde a v. ex.•, como deseja quem é ele v. ex.', o mais attento vcnel'ador e fiel amigo 
servo. --:Lisboa, 5 ele dezembro ele 1835. = Bispo Conde D. F'Tanoisco., . . 

fie t9 ant1go plcuipotcnciario braziJciro armexou ambos estes csc1·iptos ás notas e }Jeças JUStt· 
J ~ lVas da segunda edição elo Elogio histm·ico elo senho1· 1·ei D . P ech·o 1 V, que oi to annos de
~ 018

1 (1875) foram. iucltüdos no tomo rv elas Obms completas elo ca·relectl Saraiva, subsistindo ali 
anncm o erro da data na cru· ta, isto é, 1837, que r ectificfimos. . 
· . Antes do titulo da obra o seu auctor cscrevetl as seguintes linhas : "C1·edenclumgue cloct?s

O~~M hominibus, guiunicum advc1'SM'11711 solatium littems putat·erunt (Qnintiliano) .- Serra de 
.. sa., 12 de outuuro ele 18.30." 
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N' este sentido dizemos li?-.g~ta estnmgwi·I'Ct qualquei· outl'a q.ue nKó sej-a a por
tugneza: chamâmos estntngei?·os os costumes, usos, leis, praticas e mochos, que n~s 
vieram ou vem ele outras nações, que não são naturaes elo nosso paiz, que nâo sao 
proprios ela gente po?'tttgttezct : e até dizemos que tem cant ele estmngei?'O o que; 
nos lineamentos, feições, figura, ou côr elo rosto, clo}l olhos, do cabello, inehcar 
não ser portuguez. . 

A mesma significação têem os vocabulos correspondentes na lingua latina. Al~e- 
nigena quer dizer o que é ele outra moção ou gente, alieni gene?·is~ alienae genmst 
exte?"liS e e;xtnmeus; o que é de fóra, forasteiro: pe?··eg?·inus; o que é de estranhas 
e r emotas gentes, etc. 

A mesma significação tem o castelhano jo?·astm·o> ou est?·cmge?·o; o francez 
étnm,qe?' i o 'inglez stnmge1·; o italiano stnmie?·e~ joTastÍe?"O~ al·ieno ?. em snmma os 
vocabulos similhantes on correspondentes em todas as lingnas ela Europa. 

D'aqui vem que chamâmos portuguezes e n ão estrangeiros os habitantes elas 
ilhas elo Atlantico q~ue pertencem a Portugal, os brazileiros, os angolistas, os goa
nezes, etc.; porque, posto não nascerem no territorio a qu~ estrictamente se cU o 
nome de Po?'tttgal) sã.o comtuclo oriundos ele Portugal, nascei'am em domínios por
tuguezcs, são filhos ou descendentes de paes po1'tug-nezes, faliam a língua })Ortn
gueza, Bmfim pertencem á nação e gente portugueza. E quando mais especifica
mente os queremos caracterisar, ctizemos que são portuguezes ilhéus, p01-tugnezes 
brazil eiros, africanos, asiaticos, etc., mas sempre po?·t~tgtwzes e mmca estrangeiro~. 

Os proprios portuguezes1 que se desnaturalisaram ela patria e foram naturah
sl.\ r-se em outros paizes são e se chamam portuguezes . Portuguez é, por exemplo, 
F emão ele Magalhães , que se foi naturalisar em Cast ella, e serviu a el-rei ele Cas
tRlla, cóui. in ui consideravel desserviço ela sua patria; portuguez é e se chama o 
bispo e depois cardeal D . Miguel ela Silva, clesnaturalisado por el-rei D . João III; 
portuguez é e se chama o duque ele Aveiro, D . Raymunclo) que, em tempo ele 
el-rei D. A:ffons'O VI, se passou a Castella, e lá ficou, e hí. acceitou e teve o com
mando de uma armada contra a sua patria; portug ueza é tambem a sua irrolt 
D. lYiaria ele ·Guadalupe, e cbm'O portug-ueza obteve por sentença) em jllizo con
t e_nciosp, a grande casa de Aveiro, posto que tivesse saído ele Bortugal, estando 
imminente a guerra com Cast elJ.a, e se fosse . pôr debaixo ela protecção e vassalla
gem ele el-rei de Castella, e 14 casasse. com senhor castelhano, e lá estivesse e 
fosse domiciliaria. <<E cleclctm?n (dizem os juizes IJ.a sentença proferida em 1697) 
q1te a ellct ]Je1·tence a clita casa e estado éle Avei?·o) não obstunte esta?" e te?" domici
l·io em Oastella~ visto constm· que é nat'Ltnd d' este nino''. Finalmente, portug·uez é, 
e como tal se respeitou, sem controversia alguma, o infante D. Affonso, depois 
rei D. Affonso III, o qual sendo conde soberano ele Bolonha, e estando por este 
titulo no mais alto grau ela naturalisação bolonheza, nem por isso foi julgado es
t?·angei?·o em Portugal, nem essa qualiclaciie lhe poz embaraço algum á snccessão 
ela corôa ele Po rtugal, como adiante mostraremos. . 

P elo contrario, mas por iclentica rasão, não chamâmos portnguez o estran· 
geiro que cá vem naturalisar-se1 antes o denominâmos sempre e a:s leis o deno
minam, v. g. : castelhano, francez, ou inglez ncttw·az.isado, ou em geral -est?·an
gei?·o natu?·alisaclo~ mas nunca po?'ttbgtwz, porque o· não é. E elo mesmo modo 
reciprocamente se explicam as outras nações, quando faliam elos portuguezes que 
lá vão naturalii!ar-se, clanclo-lhes sempre o nom e nacional; que lhes compete, ·o 
nome càracteristico e proprio ela nw:;ão e gente (le que procedem, e ela terra ele 
que são ncttuntes . · 

Por onde se vê que a nattwctlisação em outro paiz não importa mudança de 
natnml;. ou de p atricb; ele maneira que o sujeito, ou perca a natund·idacle e pat?·i.ct 
verdacleu·a, ou tenha duas ao mesmo t empo. Importa, sim, e tão sómente a fnn
ção ele certos elireitos, pri vilegios, isenções ou prerogativas, qtte as leis conceclew 
aos ncdttme.ç) e se appli cam com mais ou menos extensão aos natuntUsctdos; como 
cbssimilhaclos c~os ?Wt'l.t?·aes) por disposição das mesmas leis, ficando comtuclo poq·tM
guez~ fmncez; ou inglez o que tal era por nascimento . Observando-se n'isto ~malo
g.amente o que sncceclc nos filhos illegitimos que são legitimados; os quaes nunc~t 
são, n em podem ser, nem se chamam legit imas~ nem eomo taes se contam entre 
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08 
filhos legítimos, e sómente pela. legitimação ficam assimilhados aos legitimas 

para gosal'em certos direitos qu e as leis lhes concedem. 
u b As .nossas leis patrias, em conformidade com os principias que deixâmos es-
a elec1dos, chamam sempr e nat:untes~ isto é, verdadeiramente po?·tuguezes~ os que 

nascem n' est · 1, • N • t , . es ?'etnos e se~Gs sentW?'tos~ e constantemente oppoem est1·ang&~1·os a na-
du~aes .. VeJa ordenação, livro v, titulo XLTII , pag. 106, 107, 108, 109 e 112, e 

e ermllladamente o livro n, titulo LV, aonde firma a r egra geral: « 01·denârnos 
q~Ge as 1Jessoas que não nasce?· em n' estes 1·einos e senho1·ios d' elles não sejam haviclos 1°7

' natnwaes d' elles~ posto que n' elles nw?·em e 1·esidmn~ e casem c01n mullze9·es na
w·Ss cl'elles~ ~ n'elles-'Vivcwn contimtaclamente~ e tenham s~tt don_~icilio e bens» . 

D endo, pOJs , certo e notorio, que sua mag·estacle 1rnpenal e l'eal o senhor 
· ~edro IV é filho primogenito ele el-rei de Portugal, natuntl cl'este ?·eino) como 

~::ciclo. e OJ·eado na côrte e no pala cio de seu augusto pae; que falia e fallou sem
I a lmgua portugueza; que viveu sempre com p o1•tuguezes e entre portuguezes; 
fomo é possivel que, sem o mais intoleravel abuso e impropriedade · dos vocabu-
os, sem o mais escandaloso desprezo da rasão e das leis, se lhe queira impor 
a~ nota ele estntngei?·o e se tome tão absurdo pretexto para o excluir da succes
sao ao throno de seu pae e de seus maiores ? 

}e. algnem disser (como pretende o a.uctor do Assento) que pela acceitação da 
COi oa nnperial elo Brazil ficou o senhor D. P edro naturalisado n 'aquelle paiz, res
ponder emos segundo os princípios estabelecidos : 

1.o Q.ue o ser naturalisaclo em outro paiz não é o mesmo que ser est1·angei1·o 
~o slu; nem a natura.lisação tira ao portuguez natura.Jisaclo o ser natuml de Por
nga' o ser po1·tu,quez. 

l b ~ · 0 
Que os estados do Brazil são parte ela nação e gente po1·tuguezct~ e os seus 

la ltantes JJO?·tuguezes e não estnmgei?·os :f.. 

3.o .Que o nctt:w·aZ.isaclo adquire, na verdade, certos direitos no paiz em que se 
~atura.hsou, e perde outros no seu paiz natural; PlaS tudo isto por determinação 
a~ z~~s civis~ que não são as que regulam a successão aos tlZ?"onos~ e por motivos 

e l asoes qne se nào verificam nos príncipes soberanos, nem lhes são applicaveis. 

b
4; 

0 

Que devendo a successão aos th ronos r egular-se, não pelas l<:is civis (como 
aca ~~mos de dizer), mas sim pelas leis e fóros particulares ele cada nação, que 
~~nstitnem o seu pacto ji.bndmnentctl~ ou, em falta cl'este, pelo cli?·eito elas gentes~ r um nem outro excln e o senhor D. P edro de succecler ao throno de fortugq.l 
pe a r_:,asão ele se ter n aturalisado em outro paiz;. • 

N~o o pacto f mulamental portugucz; porque as côrtes de Lamego, que gosam 
esse titulo, e de que logo fallareu:~os com mais extensão, não excluimm do throno 
0 natu?·ctlisaclo em outro paiz, nem cl'isso ·se lembraram, excluindo tão sómente o 
~e?·c~adei?·o estm;ngei·ro~ isto é, o que não fosse ele Po?·tugal~ o que, sendo rei, le
'IJctnct o 1·einú fónt ele po?'tMguezes. 
ti Não o cli?·&ito claiJ gentes~ que nunca excluin príncipe algum da Europa de 

ll'ono que lhe pertencesse por herança, ou por outro algum titulo legitimo, com 
O· fundamento de estar assentado em· outro throno, ou ele estar governando outro 
povo Otl outra cliffer ente nação, ou de estar naturalisado n' ella. 
t I Se o senhor D. Pedro IV fosse ou devesse ser havido por est1·angei?·o~ e como 
.~ excluido ele Por tugal, era esta exclusiva tão manifesta, tão publica e tão noto

\ra, que de nenhum modo podia deixar de ser advertida pelos príncipes e estados 
~ a E:u·opa, para suspenderem, ou pelo menos r etardarem o r econhecimento, que 
ogo fi zeram, ela soberania do clito senhor; como rei de Portug·al. 

O auctor do Assento elas chamadas côrtes éle -1828 parece que quiz occorrer a 
esta reflexão, dizendo: 

se 
1
. O! br•azlleiros n.em perderam a qualidade ele 1Jort:uguezes, nem se fizeram estrangei1·os pela 

pr~~laça~ ~!,o gover~~· Nenhum allemão dá a outro .all~mào a denominação. ele estrang~i·ro yela 
a· d sa l'asao ela cldfel'ença elo governo. Nenhum rtahano chama PSt1'Q17gez1'o a outro rtahano, 
cl~ a. que a Italia esteja governada por differentes IJrincipes, que não têem clepenclencia uns 
~ o~tros .. Os inglezes não chamam estrangeiros, mas innãos, os povos dos Estados Unidos ela 
te . . er~ea, os quaes, posto que serJarados emqua.nto ao governo, são com tudo oriundos ele Ingla.
ol Ira , descendentes de inglezes, faliam a língua ingleza, e pertencem ao que propriamente se 

l:J.m~ nq.çã·• e ge?~te ingleza., etc. (Esta e as mais not~s a seguir são do ;tuctor.) 
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\\: Que a facção turbulenta e temeraria, com as p a.lavras, cavi.llosameute e~u
pregadas, leis antigas, natuntl, filho p?·i?nogenito, enleou e allucinou as poten01as 
europêas q1íe, adherinclo discretamente ao seu nobre systema ·de legitimidade, re
conheceram e q uizeram, sem o p e?·cebe?Y3m1 corroborar por seu reconhecimento o 
mais enorme desvio das leis, o mctis a?'? 'Ojaclo insulto que se fez até agora aos 
g mndes e respeitaveis principias da legitimidade.» 

lVIas este descll-rtc elo escriptor faria rir, se o obj ecto não fosse tão seria, e s_e 
a incivil e insolente temeridade com que se explica, não excitasse antes a ioclt
g oação elo que o ri so. 

lVIuito obrigadas lhe elevem estar, por certo, as potencias europêas (e que po
tencias! a Inglaterra, a França, a Austria e a Russia !) pelas sup por: 1. 0 , trio le
ves e ineousideraclas, que se deixaram embaír e embelecar de algumas palavras 
cavillosam,ente fJ?1?:fJ?'egaclas por facciosos; 2. 0 , tão ignorantes e desleixadas, que 
nem soub eram lil.em quizeram examinar o que era filho pr·imogen·ito, o que era ?W
ttwcdiclctcle, e o qne ordenavam as leis antigas ácerca ela successão ao throno ele 
Portugal; 3.0

, tão imprudentemente contraclictorias e iníquas, que, adherinclo ao 
nobre systema da legiti1niclade, não só a não defenderam e sustentaram, mas .a,té 
lhe ·fizeram, sem o sabe?~em, o mais çw·rrjado insttlto ! 

Pocléra hoje acrescentar o auctor do Assento, que as potencias europêas, mos
tl·ando )l'aqnelle tempo tanta ignorancia, it1consideração e Jeveza em acloptar o 
erro, e se deixarem cnl.ecw e allucincw elas cavillações dos f acciosos, não se mos
traram depois menos pertinazes, recusando por seis annos inteiros mudar ele con· 
coito, reconhecer o el'l'D, desdize1·-se d'elle, e r eparar o insulto que tinham feito 4 
legiti:midade ~ ... 

U,rn dücurso, ele qu.ü se seguem taes ahsurcl<ls, por si mesmo se refuta. 

ARTIGO li 

A LETRA Di>.S CO!IlTES 'llE LA:MJilGO NÃ O EXOLUE DO TBRONO A SUA MAGESTADE lMPERJAf, 
O SENHOR D. PEDRO lV 

O natural e invencivel amm· que professâmos á verdade e sinceridade, e o 
desejo que temos de que uma e outra seja.m sempre a alma ele nossos discursos, 
nos obriga a dizer aqni, que temos por mui provavel que as côrtes de Lamego 
nunca existiram; e que estamos convencidos que a serenissima casa ele Bragança 
não necessitava do auxilio cl'ellas para fundar em rasões soliclas o incontestave! 
direito que tinha á successão do throno ele Portug·al por morte do carcleal rel 
D . Henrique. Comtuclo, como essas côrtes ele L amego foram allegadas em outras 
côrtes desde o anuo ele 164 1 _em diante, sem contraelicção dos nossos r eis nem 
dos povos ; e até nn.s ·de 1679 e nas ele 1G98 se julgou necessário dispensar o:t 
clerogar alguns artigos elas de Lamego, e l)or es te facto muitos escriptores as consi
deram como valiosas e em vigor no dt1·eito publico po?·t~tguez) por isso não eleve
mos oppor-nos aqui a essa opinião, nem o julgâmos necessario, antes procedere
mos em todas as nossas reflexões, supponclo as côrtes ele L amego existentes e 
obrigatorias, e discorrendo debaixo d' esta hypothcse. 

Dois são os artigos elas côrtes ele Lamego que dizem respeito ao nosso assutn· 
pto, e que j ulgâmos dever produzir aqui fielmente e em termos formaes, para so
b re elles fundarmos o nosso discurso. São tirados do tomo r elas P?··ovas ela hís
to?·ia genealogica, livro r, n.0 5, pag. 9. Dizem assim: 

1.0 aSi re~ Portugaliae non habuerit masculum, et habucrit filiam, ista erit . 
r egina postqu.am rex fuerit mortuus, ele isto modo . N on ctccipiet vi?"tl?J'Ii nisi ele Po?'
tugalle) nobilis, et talis non vocabitur r ex, nisi postquam habuerit de regina filium 
varonem, et quando fuerit in congregatione maritus reginae ibit in man.u manca, 
et maritus uon ponet in capite corou a regis. » 

2.0 «Sit ista lex in sempiternum, qnocl prima filia r egis cu:.c;ipiat mcwitttm de 
Po?'útgalle, ut non veniat 1·egnum. ad ext?·aneos : Et si casaverit cum príncipe e-x
tranco non sít regina; quia nwrnqzta?n vol~tnnts nost?·wn ?"egn~mn i?·e f o?' de po?·tttga
lensibz~s, qui nos sua fortitucline r eges fecernnt, sine adjutorio alieno , per sualll 
fort ituclinem, et cur,n sanguine nostro. >> 
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Quer dizer litteralmente em vulgat•: 
l 1:

0 
«Se o rei ele Portugal não ti ver filho varão, e ti ver fi lha, esta será rainha 

c epols da morte elo rei, d 'cste modo : não toma1·á ma;rido senão de P01 ·t~•gal~ nobre, 
0 qual se ·não charqar{L rei, se11-ão depois que tiver da rainha um fi lho varão; e 
Jubanclo for~ em ajuntamento publico irá á mão esquerda ela rainha, e não porá na 
a eç~ coroa de r ei. >> 

z·2 · (\ «Seja lei para sempre : g ue a filha primeiPa elo 1•ei tome nuwiclq ele- Po1·tu
~:~) ele ~~an~ira ~ue o :reino nã~ venhc• cG estnmhos i e se ca~ar c~m princiJ;e es

~•ho nao seJa rmnha; }JOl'que nao queremos que o nosso remo l;Co nunw fon• d~ 
po? ~•guezes, que com seu valor nos fízer~m rei, pelo seu valor e á custa do nosso 
sangue .» 

Quatro phrases se lêem n' es tes dois artigos, das quaes se pó ele fazer argu-
mento para a nossa questão : · 

~ · a A fi lha do rei não tomcwá mcwido Sf31zão de Po1·~•gçtl. 
·: A filha d~ :rei tome mcwido ele Po1·tzogal . 

t 3 · De manej.l·a que o reino nrio venha a est1·anlws : e se casar com prmc1pe 
es ?'anho não seja rain.ha. t:1 

Porque 11-ão queremos qne o nosso reino vá nunca jó.1·•c• elos po1·t~~gtoezes . 
cl estas quatro phrases se comprehencle o dec1'eto ela lei e a 1·asão da lei. O 

ec?·eto é que a fi lha do rei não tome marido s'enão ele Po1·rugal; a msão da lei é 
porqt ~· · i d Ie nao q ueremos que o reino ven4a a est1•anhos ,' não queremos que vá J'41·a 

e PO?'itogz•ezes. · 

ra· J.Vlcwi~o de Fo?'ÚL?gal não IJMe ter outra intelligencia, senl!.o que o mar~do cl~ 
p~nha SeJa portuguez por .nascimento, fil4o de pae portnguez, natural elo r emo ele 

N rtu~al. Logo, quando exclne o;; est1·anhos~ eleve entender-se que exclue os qu!'l 
nao s~o de Po?·tztgal) em conformidade com as dnas phrases, que :qão admittem 
outra Intellig-encia. . 

A ~·asão ela lei mos tra tambem que este é o seu genuino e unico senticlo·, por, 
que eliz e repete a que não queremos qt1e o nosso r eino venha C? est1·anhos i não 
q~eremos que o nosso reino vá ntoncajó?'et depo?1Ütgttezeso, aonde se vê que chama 
~~?·anhos os que não são jJO?'tt•gzoezes~ e que aos que o sao nem os qualifica ele esl anhos) . n em os exclue elo reino, servindo a palavra po1·tu,guezes ela u ltima phrase 
c e ;xpli car o verdadeiro sentido elo vocabulo estnmhos~ ele que pouco antes usára , 

•. i or?1alisemos ago ra o nosso arg u1:qento. A- lei ele L amego quer e ordena que 
j;!-e1 seJa sempre ele Po?'ttogal; que o reino nunea vá a estnmhos~ istó é, nuncct vá 
tora de po1·tt•gnezes.-O senhor D . Pedro é ele Po1·tugal; é filho de el.rei de Por-
nga.l i 6 natural de P01·tt•gal) e se elle for r ei, não vae o reino fóm ele po?·tugtoe

:1:8· L?go o s~nhor D. Pe~lro não pócle ser exclnicl? elo ~hPono por estmnho ou es
. c_•ng~~?·o~ senao com mamfesto despr ezo elas propnas lelS ele L amego, e com uma 
1Il.JustJça tão clara como a luz elo meio clia. 
l O a.uctor elo Assento ele 1828, que quiz interpretar de differente modo as leis 
c e Lamego, t omou para isso a liberdade de alteTar o seu texto . Diz elle : 
t «Os tres estados allegam on lembram a. resolução litte'ral e clw·issima. elas côr-
es ele Lamego por aquelJas palavras não venha o ?'eino a est1·angei?·os . . . não qz•e-

rernos . l t . . t'd é N l - qzoe o 1·e~1w em tempo a .gwn pcGSse a es 1·angewos j -CUJo sen 1 o t.ao 
c esem~araçado e corrente, que tornar ia escusado, e mesmo inepto, qualquer com
lllentarJO . » 

.~or,é~~, com o respeito devido ao auctor elo Assento) e sem animo de offencler · 
a .;mceridade, boa fé, amor ela verdade e exacção ele discurso, ele que clle se 
PU za~. nós 0usâmos dizer-lhe que as palavras das côrtes de Lamego foram por 
e e Citadas com po?-.oca fidelidcodei que não é litte1·al nem cltwissimc• a resolução 
çue lhes ~ttribue; que não é clesembctnoçado~ nem co?Tente o sentido em que as 
t 
01~a.; e consequentemente que não é. esctJsaclo, nem seria inepto o seu commen-
a11~? antes se~·ia imprudente e inepta a confiança qne se pozesse, sem mais exame, 

no ~:scnrso d.o auctor . 
. E }Jrimeir amente : o auctor do Assento deix:ou em cauteloso silencio as du.a. s pn . 
merras phrases, acima notadas, elas côrtes de La.mego : 
a Que a ;rainha n}'j:o tome ).)larido senão de Portugal. » 
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«Que a {i.Jha elo r ei tome marido ele Portug~1h , porque a palav ra r epeticb de 
Portur;al o encommodava, e não servia ao . seu systema, antes o desmentia e des
truía, sendo certo que por essa palavra se conhece li.tteral e clan.~mente que ~s 
est?·anlws excluídos pela lei não são os que regem o throno de outra gente; ~ao 
são os naút?·aUsaclos em outro paiz; não são os que acceitaram outra corôa.; s~, 
s im, tão sómente e precisamente, aquelles que não são ele Pm·tugalj que não sao 
p o? ·tuguezes j que são est?·angci?·os no rigoroso e genuíno senti elo elo vocabulo . . 

Em segundo log·ar: cita o auctor com pouca fidel idade as palavras ela quarta 
phrase, tambem acima notada, das côrtes ele L amego ; porque dizendo ell::t: 

«Não queremos qu e o nosso r eino vá nunca fónt de pO?·tug~tezes .>> 
O auctor traduz: 
«Não queremos que o r eino em tempo algum passe a estrangei?·o. >> 

E a r asão cl' esta infidelidade é porque as palaV1·as vá fón:t de pm·tztgztezes tam
b em encommoclavam o ::mctor, e desarranjavam o seu systema; não só porque 
essas palavras declaram quem são os estrangeiros exclui elos ; mas tambem porque 
bem via o escriptor, que sendo o senhor D. P edro r ei ele Portugal não ía o reino 
jó?·a ele poTtu,q~tezes . 

De maneira que combinadas todas as phrases éla lei, e r estituídas à sua ver
dadeira li ção, e interpretadas logicamente, vem a concluir-se: 

L 0 Que é litte1'Ctl e claq·issima1 não a r esolução que o escriptor lhes a.ttribue, 
mas a contraria. 

2. 0 Que o sentido ela' lei sómente fica clesembcwaçctdo e co?Tente1 porque a pri
meira, segunda e quarta phrase eRplicam a t erceira, e não deixam a menor du-
vida na sua intelligencia. · 

3/' Que como o senhor D. P ech·o é ele PO?·t~tgal1 e como o r eino, pela sua 
snccessão ao throno, não vae fónt de po?·tuguezes1 e fica em um poTtug~tez1 vem a 
ser jnepta í1 e;x:chH>iv;:t, que se lhe pretencle dar, fundada no texto elas côrtes ele 
Lamego, 

ARTIGO III 

O ESPllliTO DAS CORTES Dg L~MEGO TAMBEM NÃO EXCLUE DO 'l.HRONO DE POR'l 'G(j A'L 

A SUA MAGESTADE IMPERIAL O ~ENIIOR D. PIWRO 

Se, depois de examinada a let?·a elas leis ele Lamego, passarn:ws ao e~ame e 
indagação elo seu espi?·ito, tambem o acharemos conforme, e cl 'e lle ti1•aremos um 
novo arg·urnento a favor ela verdade que pl•etendetuos estabeiecer. 

Consiste o espirito ele qualquer leí nas motivos e ?'asões que inspi1•araJ+l e aGOll-

selharam ao legislador a sua resolução . · 
E stes motivos e rasões, e1uquanto ~1. lei que exclue elo throno Of:> estt•~pgeiros , 

póclem reduzir-se ás seguintes: 
1.a Que o príncipe es tra-qge iro, que v·iesse r einar em Portugal, não teria nunca 

aquelle amo?· elos ncttnnws e dct p at1·ia1 qne é absolutamente necessa.11io pan1 bem 
. o~ r eger e governat' , e para promover, co m zêlu, assicluiclacle e empenho, a sna 

prosperidade . 
2. • Que o príncipe estrangeiro fallavia clijfm,ente l·ing·ttagem1 qne é uma grande 

COLusa de separação, e talvez ele desaffeição e aver3ão entre os inclividnos e as na
ções; e rompe, ou pelo menos enfraquece considemvelmente os vinClulos e r ela
~ões de união e amisacle entre elles . 

3. a Que o principe estrangeiro, tendo eclttcação clivm·sct elos naturaes, t em con
trahiclo com ella, quasi invencivelmente, os clifferentes affectos, propensões, opi
niões, gostos, e até preoccupações que cl'ella r esultam, e nunca, ou quasi nunca, 
póde depois corrigir ou pôr ele parte estas primeiras, e quasi co-uaturaes impres
sões, para se conformm: e amoldar aos gostos, affectos, opi:q_iões e preocc~lpações 
nacionaes. · 

4 . a Qtle o príncipe estrangeiro ignora ordinariamente os costnmes nacionaes1 e 
t em o habito elos cQst~tmes dive?·sos ott cont?·arios. As qua.es clnas causas, induzindo 
grande clesconformiclacle entre elle e os naturaes, poclem influir mni poderosa
.mente, tanto na ordem ela vida particular e publica, como principalm f:lnt~ n~ pru-
qenClÍ::j. do govenlQ e no gcerto de SJ.las resoluçõe~S , · · · 
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5·" Que o priuc ipc estrangeiro ignora tam!Jem, pela maior parte, as leis~ usos 
e_ ~st.1;lvs pat1·ios1 vendo-se consequentemente na forçosa e quasi inevitavel neces-
8 1 acle de se con fi ar e suj eitar ao arbítrio dos mini tros, conselheiros, ou validos ; 
0~ -~naes, se tambem forem estrangeiros, como muitas vezes tem acontecido, lan
ç~1 '10 a republica nas desgraças de um mau governo, e talvez por ult imo no 
a ysmo das revoluções. 

(i ·", F ina lmente, que, suppondo-se sempre entre o príncipe estrangeiro, e os 
~at~u·aes que elle vem governar, uma certa falta d 'aquella cmnmunidade e zunida de 
s~ ZJ~te?·e~ses) qn e liga estreitamente os homens uns aos outros, vem, por esta per

.asao _ ou suspeita, a crea t·-se no auimo dos povos alguma desconfiança sobre os 
P!o.cedunentos, intenções e fi ns do príncipe qLle os governai a qual incluz ao priu
~1P10. pouca fidel idade e gosto na obediencia, e talvez acaba em manifesta resis-
enc1a e rebellião. 

t Com e~tas rasões ge~·aes de excluir um príncipe estrangeiro do throno de Por
tga~, po;l1am as côrtes de Lamego ter outra mais particular, que consistia em 
c esvtar d e lle qualquer princir)e da casa e família dos reis de L eão, ou de algum 
outro l d.Jr c os tuerentes estados da península .. 
h Mas nada d'isto, nenhum d'estes motivos ou rasões se podia verificar no se

~ or D . P edro : porque elle é, como tant.o'ts vezes temos dito, portuguez, natural 
0 nosso r eino, Cl'eado e educado em Portugal, por portuguezes, e no palacio de 

; etl augusto pae; falla língua portugueza; conhece as leis, costum es, usos e esty
.. ~~ · p_orttlguezes, tanto pelo tempo que viveu em .Portugal, como pelo tempo que 
I Sidm no Brazil, aonde são identicos ou analogos os usos e costumes, que de cá 
evar:_m os primeiros povoadores d'aquelles estados. 

t NfLO pócle ter interesses diversos elos portuguezes, que são seus subditos na-
Lu:aes i nem deixar de os amar e governar com amor paternal, como filhos, se-

1~lindo os exemplos de tantos gloriosos avós, em cuja historia terá achado e apren
c lclo as maximas de g-overno, com que ell es fizeram prosperar e levantaram a um 
a toÉg-rau ele grandeza, ele g loria e de poder, esta pequena mas hci·oica nação . 
h ' portanto, claro e manifesto que, pelo espírito elas rôrtes ele Lamego, tam 
s em se não póde julgar excluído o senhor D. Pedro da successão a.o tbrono de 
eu ang usto pae e de seus maiores . 

ARTIGO IV 

O EXEMPLO DO CONDE DE BOLONHA, DEPOIS REI DE PORTUGAL, NÃO FAVORECE OS INIM IGO S 

DO SENHOR D. PEDnu, ANTES LHES É CONTRARIO 

co O infante de Pol"tugal D. Affonso, filho segundo de el-rei D . Affonso II, foi 
l'ende sobe?·ano ele Bolonha, polo se.u casamento com a condessa lVIatbilde. Que
f nclo, porém, o papa tirar o governo ele Portugal a el-rei D. Sancho II, por mo-
rvos que não são para este logar, encarregou elo mesmo governo a seu irmão o 

L?ncle de Bolonha, o qual tres annos depois, por fallecimento ele D. Sancho, su
lll ao throno, que j á entfio lhe competia, e reinou sem contradicção alguma, e ::m. que a sobe1·anict de Bolonha, e a natu11·alisação1 que p01: ella tinha adquirido, 
l'VJ sse de obstacnlo ~í sua successão em P ortugal. 

Este facto parece mostrar claramente que, nem o infante D. Affonso por &e l' 

con~le ele Bolonha era r eputado estm ngeil·o em Portugal, nem pela sua natzwali
d~t~a.o n'aquelle paiz tinha perdido a qualidade de po?·tu.c;uez1 e ainda menos o seu 

neito ao throno que, por legi tima herança, lhe competia. E parece tambem que 
~te : exemplo nunca deveria ser · allegaclo contra o senhor D . P edro, a quem tão 

antfestamente favorece. - · 
. ComtLlelo o anctor elo Ass.ento das chamadas cô?·tes dos t1·es estados de 1828 

qn!z auctorisar, com este mesmo exémplo, o seu errado systema., e para o conse
futr não duvidou a lterar os factos da bistoria e todas as circumstancias d'este no
d"Wel acontecimento, aclmittinclo os mais grosseiros e palpaveis erros, e persuadiu-

O-se,. acaso, qlle n inguem ousaria contradizel-os . 
P rz, 1.0

, que o conde ele Bolonha não 1·einmt por· successão ; mas sim extntordi
nCI/ru;!'me.nte p o1· eleição. Esquece11-se porém de dar-nos a prova d'este dicto, e ele 
nos mdrcar em que côrtes se fez a eleição, qt1anclo se fez, e por quem foi feita; 

S•l 
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porque nos documentos e nu h istoria contemporanea é totalmente clesconheeiclo este 
facto. -

A eleição de um rei é um acontecimento tão extr:wrdinario na historia das 
monarchias he1·eclitm·ias1 é um acto tão solemne e tão importante, qne necessaria
mente deveria esta (se tivesse existido) constar, ou por algum instrumento anthen
tico, como ·a qHe tmnos ela eleiçtio elo se11h01' D. Jaâ·o I, ou ao menos por testemu
nhos fidedignos, conservados na historia. Mas, nem se aponta documento algum 
que abone a Stlpposta· elr:ição1 ele que aqui se trata, n em testemunhos que l11e s~
jam favoraveis, antes se podem apontar muit0s que a desmentem, como depo1s 
diremos. 

Diz, 2. 0
,- que os rnctgnatas do 1·~:ino fo?·ctm p?'OCtt?'Ct?' ct França· o conde de Bolo· 

nha) quasi quer endo por este modo persuadir que ell e não veiu governar, nem 
reinar em Portugal, senão porque foi para isso buscado e chamado p1·la 1wção. 
l\fas o que sómente consta pela historia é que a França foram dois bispos, que 
se dizem acceitantes (em seu proprio nome) do juramento elo conde; dois portu
guezes seculares, que se qualificam cavallei1·os, e dois frades, um ela ordem elos 
prégaclores, outro ela ordem dos menores. Nenhum cl'estes magnatas foi mandado 
pelo reino, nem . por elle auctorisaclo. Eram, sim, queixosos de el-rei , accusaclo
res do seu soberano, e informantes contra elle perante o papa Innocencio IV no 
concilio de Leão 1. (Veja-se o acto cl'es te juramento no tomo I das P1·ovas ela his
to?·ia genealogica1 n .0 26, pag. 51.) 

D iz, 3 .0
, que a a'ucto1·isação pontificia cO?'?·obo?'Olt a escolhct. Mas a auctoridade 

pontificia não poclia corroborar uma escolha que não existiu . O santo padre, na 
sua bulia, nem falla de eleição og escolha, nem diz Oll suppõe que a tivesse ha~ 
viclo, nem usa de palavra ou pbrase alguma que a isso se refira : antes toma a s1 
todo o negocío, dizendo· que tinha tid() varias queixas ácerca do mau governo do 
reino, e que por bem cl'elle, por clefensão elas liberdades ecclesiasticas, e por ser 
o r eino censt~al êí sé ctpostol·ioa1 tomára a resolução ele mandar , e mandava o conde 
ele Bolonha 2, etc . 

Diz, 4.0
1 que o conde, passcbndo immediatamente pcwa Po1·t:ugal1 1·eoobrm~ a na

tm·alidacle. Mas o conde era e continuou a ser e a clenom1nar-se conde de Bolonha/ 
~inda depois ele estar governando Portugal, e el'este titulo usou no seu clictado 
até o a.nno de 1259 3. Do mesmo titulo usou na legenda elo s€llo 1·eal) já depois 
ele rei"· Igualmente usou elo sêllo de conde ele Bolonha, durante o seu governo, e 
antes da morte ele seu irmão 5 • Por estes títulos se vê que elle conservava a so
berania, e consequentemente a nattt?·alidade, ou antes a nattwaUsação bolonbeza; 
e, se ?"ecobro<~ ct de po1·tuguez logo 9_tte passou ct Po1·tttgal1 como pretende o auctor 
elo Assento~ segue-se que teve j untas dttas ncdtwalidaeles, isto é, que foi estncn
gei?·o e pO?'t1tg'l,~ez ao mesmo tempo! E se isto não envolve implicancia, nem pa
rece absurclo no conde ele Bolonha, porque se ba ele discorrer de differente modo 
a re~peito dq_ senhor D . Pedro? 

1 Alguns escriptores modernos, ou por mal informados, ou por quererem cobonestar o pro
cedimento do santo padre Innocencio 1V n'este ponto; ou (o que parece mais provavel) por sal
varem o decoro da nação, .desviando d'ella o desa1· da influencia pontificia nos negocios 
meramente políticos do reino, disseram, na verdade, que os bispos, cavalleiros e frades, que em 

. Pàrís assistiram ao jmamento do conde ele Bolonha, eram embaixadons elo 1·eino, jo1·am man
dados pelo reino, e acceitaram o juramento em nome do 1·eino. Mas tnclo isto é falso e conh-ario 
á verdade ela histeria e ao teor dos documentos. Nem a bulla elo pa1m, nem o acto el e París, nem 
outro algum doctunento authentico, fazem menção ele emba1xado?·es do reino, nem le acceitação 
do jtuamento em nome do 1·eino, nem de r epresentação alguma que o 1·eino ou os tres estados íi
zessem contra o seu solJerano. A deposição de el-rei D . Sancho foi obra de alguns poucos ,gran
des ecclesiasticos e seculares descontentes, invejosos e clesleaes, fomentada e a]JOiada pela am
bição do conde e pelas respeitaveis e poderosas protecções que elle soube conciliar perante o 
papa. Dos bispos do reino sómente tres entraram no conluio. O ele Lisboa orou a favor de el-rei 
em L eão. Os de Evora, Vizeu, Lamegn c Idanha não sabemos que tomassem parte no enredo. 
Não houve côrtes, nem ajuntamento elo reino, que pedisse a deposição de el-rei, nem ella foi 
bem recebida, antes resistida. Os que entregaram as praças fortes ao concle, sem resistcncia, 
foram mui poucos, e ficaram notados na histeria por traidores, etc. 

2 Veja-se a bulla no tomo 1 das PTovas da historia _qenealogica, livro Lo, n.o 23, pag. 45. 
3 Dissertações chronolo.qioas e criticas, tomo n, pag. ~06, 1.• edição. 
4 lbid., tomo r, pag. 114. 
á Ibicl., tomo r, pag. 1<.8. 
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Diz~ 5.o-, que o conde de Bolonha não tomotb o titulo ele re-i senão depois que, 
como po~· ~-ispensa, foi lJCura isso hab-ilitado pelos estados . O conde não tomou logo 
a~. pnuc1p10 o- titulo ele r ei, porq ne o n?Lo devia nem podia tomar (segundo a pro-, 
Plla letra ela 'bulla) emquanto el-rei seu irmão fosse vivo . Não o tomou tambem, 
to~·9-;le, pretendendo os inimigos elo senhor D. Sancho auctorisar mais a sua r e-

e bao e cleslealdacle, ou lisonjear o r egente com lhe darem esse titulo, acharam 
P?rtugnezes fieis que com armas lh'o estorvaram"-, e o senhor D. Affonso, que se 
Vta_ fortemente resistlclo. na sua empreza 2, não houve por conveniente exasperar 
~ll!ls os animos, nem transgredir os limites que lhe tiu~a prescripto _quem o ma_n-

u governar Portugal. Tomou, porém, o titulo ele ret , sem necessidade ele chs
p~usa, nem habilitação algt1ma, logo crue seu irmão falleceu sem filhos; porque 
n esse caso era elle o successo?· immedicbto e legitimo, como os portuguezes, sem 
controversi·a, r eco nheceram, e como tinha reconhecido o papa na sua bulia, di
zendo que a elle conde l!Ompetia r einar , }tb?"e 'f"egni, no caso que seu irmão falle
c;_sse sem filhos. Não houve (tornâmos a r eJJ etir) para isto dispensa alguma, qt1e 
~ao era necessaria; não houve habilitação, como por dispensa, que se não entende 

em o que é ; não houve o81'tes ou ajuntamentos dos estados, em que ella se fi
zesse, como o Assm1to s~1ppõe sem prova nem fundamento algum, etc. 
_ Os_ nossos chronistas uniformemente dizem : que fallecendo el-rei D. Sancho II 

~~. ~nnc~pio ele 1248, porque d'elle n3'o ficou :filho algum legitimo que o succé
p s~e, fo1 aleYantaclo e obedecido por r ei o senhor D. Affonso, a CflbO?n o 1·eino de 

01 t~~gal, po1· successà·o, di?·eúamente pe?-tencia 3 • 

Que nã.o tendo el-rei D. Sancho :filhos, passára a successào a seu irmão, e fôra 
este saudado r ei 4. 

Que por morte ele el-rei D. Sancho ficou seu irmão absoluto senha?· de P o?·ta
,ga~, a quem loo·o deviclmnente, e com muita satisfaçã-o ele todos, s~bccecleu em o 
?'e?,no u. o 

d . Que foi aleYautaclo r ei por ser immed·ictto successO?·, e o mais propinquo he?·
ez?·o de el-rei seu irmão o. 
. Duarte Nunes diz mais: porque argue de pouca verdade, e até . de in'I!}_Juclen

c~ct:' a um escriptor elo seu tempo,- que ousou dizer que o conde de Bolonha jô1·a 
e ;zto J~elo povo para governador do r eino, e que depois ela morte de ~l-rei seu ir
~lao f~1·a tarnbern eleito r e i; sendo ce?·to (diz o douto chronista) que pa?"Ct gove?"?zet-
0?' foz resistido, ti?·anclo dois mt t?·es escandalisaclos, qtw cta papa o ?·eqttO?"e?'am j e 

lJCt?'~t succecle?' a set~ Í?·mão ?úio podüt nem clevict se1· eleito, porque não era· neces-
sano . -

O auctor do Assento, para não dizer n'este artigo cousa alguma fundada em 
verdade, ainda acrescenta que é rnmito pct?"a nota?·, que não havia então no 1·ei?w 
~~t? ·a pessoa da ?'eal famil-ict j pois que o infcmte D. Fm·nando em casctdo em C as
. e la, e a irifanta D. LeonO?' e?'ct casctda em petiz ainda mctis 1·emoto, querendo com 
Pto (ao que parece) dar-nos a entender que- o conde de Bolonha veiu govemar 

ortugal e ser r ei quasí por necessidade, por não haver mais onde pôr os olhos! 
Mas é falso que não houvesse no r eÍI)_o outr a pessoa ela real famüia, e admira 

que o erudito auctor do Assento assim ousasse affir mal-o. Havia o infante D. P e_ 

~ Fa~·ia_ e Sot~sa, E~wopa 1Jort?tgzteza, tomo u, parte r, ca_~?itu l o v m. . . 
pel· . A re~rstenma que o conc~e- ele Bolonha encoutr~u no remo é attestacla p ela lnsto1;ra, e até 
ent~ mfauua com que n'ella ficatam notados de t1·azdo1·es alguns poucos, que, sem guerra, lhe 
m l egaram os castellos fort.es, de que tinham feito homenagem ao seu rei. JI;Ias collige-se ainda 
lu \hor da honrada fama e glotioso nome, com que ficaram recommendaelos á poster idade os ilP: i'es governadores de Coimbra e de Celorico ela Beira, Martiw ele Freitas e Femão Rodrigues 
8~? leco, os quaes, sem se acobarelar em com as ameaças e ~ras elo conde, nem tetnetem as cen
ga~-~18 de Roma, de que elle viera, munido, recusaram con:: heroica lealdade e _constancia entre
na he aquellas duas praças; e somente se r enderam (ultrmos ele todos) depois que for!lim ple" 
ai mente certificados da morte elo seu soberano .- pon{ue então, sem mais duvida nem resistencia 
DgAff1.' obedeceram ao que por direi to era seu legitimo successor. E uote-se qtte o proprio rei 
re~ia onso ~II, não s.ó os não p'unitt pela r esistcncia, mas antes c~nsta que _os honrou como me-3\ (V (\]a -se Fana e Sousa, Em·opa 1J01"t'lt,quezc~, tomo rr; capitulo r, § 358.) -

4 F 11Y: de \ina, Clwonica de D . A.tJ'onso lii, c&pitulo r. 
;, Mar~a e Sousa, Eu1·opct J?Ort1t,qucza. 
G Ib~ri z, Dialogo II, capitulo xrv, in fine. 

1cl. , Dialo,c;o II, capitnlo xv, 
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dro, t io de el-rei D. Sancho e do conde de Bolonha ; elo qual infante D . Pedro, 
até dizem alguns l., que entrava ?ws conventiculos dos descontentes contra el·?·ei se1~ 
sob1·inho, e Jomentc~vc~ os seus bulicios, espe1·ando chegm·. ct se?' 1·egente ou talvez ?"e1· 
de Po1·tugal. E é tão certo haver no reino este príncipe, que o papa Innocencio IV 
lhe escr eveu encommendanclo-lhe que auxiliasse o ontro seu sobrinho conde de 
Bolonha , Da empr eza a que vinha a PoTtugal 2• lVIas dado que não houvesse no 
1·eino outra pessoa ela real família, que consequencia pócle cl'abi tirar o escr iptor, 
que seja util ao seu systema? O infante D. Fernando casou na verdade em Cas
tella; mas não consta que perdesse por isso, ou renunciasse a natit?·aliclade de 
portuguez e se fizesse estrcmgei?·o . Pelo que, se o C()ncle ele Bolonha era est?·an
gei?·o1 po1· ser soberano de outro paiz, bem podia preferi r -lho o infante D. Fer
nando, que o não era, e estava cá mais per to . Assim, o fundamento d'esta refl e
xão do auctor é falso, e a sua consequoncia contmp1·odwentem. 

ARTIGO V 

OS ~WTIVOS POR Ql'E A SENHORA D. DEATitlZ1 PILHA DE EJ.· REI D . FERNANDO E RAlNIJA DE CASTfi J.J,A 

FOI EXCLUlDA DO 'l' II RONO DE PORTUGA L 

NÃO SÃO DE MANEIRA ALGUMA APPLlCAVEIS .AO 8ENliOR D. PEDRO 

Com iguaes erros aos que notámos no artigo antecedente, falla o auctor do 
Assento1 quando se vale do exemplo da senhora .D. Beatriz, que foi exchúcla elo 
d ireito ao throno pelas côrtes ele Coimbra ele 1385, dizendo com a mais repre
hensivel temeridade e falsidade, que : D. Beat1·iz se achavct nas mesmas ci?·cv.m
stancias elo senho1· D. P ed1·o1 e que por isso sojf1·ett1 quanto á ?'eal Sttccessão1 a 
niesma 1·epulsa. Quer dizer em substancia, que a senhora .D. Beatriz foi excluída 
do throno por est1·angei?·a1 e que esta mesma exclusiva milita no senhor D . · Pe
dro . Mas vejamos. como o oscriptor tece o seu discurso, e como chega itquelle re
sultado. 

D . Beat?·iz) diz elle1 nascett e1n Po?'titgal1 e1·a fillw p?·imogenitct e m~ica do an
tecedente mona1·cha1 e foi comtitdo excltticlct do th1·ono . Que motivo a exclu-iu~ A ?'a
são do sexo~ ~1cts mtccedem as mulhe1·es â co?·ôct nas 1-lespctnhas . E sta resposta, que 
o escriptor dá ::'t sua propria pergunta, é boa, justa e concludente, e nós a conce
demos sem restricção alguma. Não foi por certo pela rasão elo sexo1 nem por ser 
ella mtdhe1· que as côrtes de Coimbra excluíram elo throno a senhora D. Beatriz, 
posto que alguns escriptores imprudentemente e sem fundamento assim o tenhalll 
affirrnaclo . Mas nós não vemos que n'esta parte haja entre ella e o senhor D. Pe
dro identidade alguma que faça . util a reflexão . 

Se·riam 'rnoti·vo ela exclusãa1 continúa o escriptor, os escnpulos sou1·e o wsamento 
ela 1·ainha D . Leono1·~ Mas estes escnqntlos1 como é patente na histo1ia1 só tomct?'cb?n 
algum, co1po e vulto ncts cô1·tes ele Coimb?·ct. N'esta segunda reflexão j à não pode
mos ser tão condescendentes com o auctor do Assento . ü qu e é patente da histo: 
'ria é que o casamento ele el-re i D . Fernando · com a rainha D . Leonor Telles fo1 
murmm·aclo, impugnado e resistido logo ao principio, e que as severas execuções 
que se fizeram DOS que o impugnavam, foram as que reduziram ao silencio os 
portuguezes, os quaes, mau grado seu, obedeceram e acatar am a rainha, sem 
nunca lhe terem o amor, veneração e cordial respeito que, pelo titulo ele rainha, 
se lhe devia. Sabiclo é tambem ela historia, que o infante D. Diniz se retirou 
para Castella por não querer be~j ar a mão á rainha como tal ; e quo não faltou 
muito que el-rei D. Fernando (aliás bom e benig"no) lhe não til·asse a vida por 
esse motivo e n'essa occasião . Sabido é que o verdadeiro marido ela rainha sere
tírot1. tambem para Castella, e que lá andava ostentando as insígnias ela cleshoma 
e da ínfamía de sua mulher. Isto prova que os escnpulos sob1·e o casctmento come
çaram logo clesde o p~incipio a t' .mct?' co1po e mLlto . . Como tem pois o auctor do 

1 Hisloría ele Portugal, ti t·acla do inglez, ecliçõ.o ele 1828, tomo r, pag. 181. 
2 O breve do papa é datado de Leão, a 17 ele agosto ele 1246, e vem no tomo r das Pr_o

vas da historia genealogiea, livro r, n.• 13, pag. 27. O infante D. PedTo fallecP-u muito depo1s, 
em 1258, segundo o aucto r .da Historia ,genealogicct. S~1a irmã Santa Mafalcla ainda se lembra 
d 'elle no seu .testamento feito em 1256, etc. 
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Assento a ousadia ele affirmar o contrario, e de dizer que assim é patente na his
to?·ia? 

C _lVIas dado que esses esc?'UJnblos sómente tomassem co1po e mdto nas côrtes de 
OJmbra, é certo e inquestionavel (e é isto o ele que aqui se trata) que foi essa 

~ma das rasões que lá se allegaram para exclusão ela ra.inha D. Beatriz, clizen
o~te que como filha ctdultm·inct nascida de um matrimonio adulterino e nullo, não 

~lo_ la herdar o reino . E tambem n'este ponto não vemos que a senhora D. Bea
nz se achasse nas mesma.s ci?·cumstcr.ncias do senhm· D. Ped1·o . 

Se?·ia mot~'vo da exclusão cliz ainda o escriptor entnl?' com m·n1.as em Pm·tu-
gal'Z Ma t l J .f!. "' d ' l · · S · a· s es a entntc a corn annas .; o~ ;a pr01:oca a pe a a·eswtencut. ena provo-
~a a, se assim o quer o auctor, contra toda a verdade historica; mas nem por isso 
~>~~nos ~erto e inquestionavel, que foi essa outra das rasões aUegadas nas côr
es e Co1mbra para a e:s:clusfio ela senhora D. Beatriz i . 

E se quizermos ouvir a este respeito os proprios auctores castelhanos, achare
IDos q ne. todos elles reconhecem a pouca prudencia e gTancle precipitação com 
que el-re1 d~ Castella se houve n'aquelle tempo ácerca elos negocios de P01;tugal, 
âoneuhun~ d1z que a sua invasão tivesse sido p1·ovocacla pelos portuguezes . A vista 

que nao podemos deixar de estranhar; que um portuguez que se c.onta entre 
os Ve?·dadei?·os amado1·es da pat>·ictJ ache justa., ou ao menos pretenda fazer clescul
pavel, a entrada de el-rei ele Castella em Portugal com armas1 não duvidando di
zer que fôra p?·ovocada pelct 1·esistencict. 
e ~verdade é que el-rei de Castella, antes ele p?·ovocação cdgumctJ se fez chamar 
refcc amar em Toledo 1·ei ele Po?·tltgal; tomando em suas bandeiras as armas d'este 

no, contra o que pouco antes se tinha ajustado no tratado ele Salvate?'?'Ct de Ma
~s .. Antes _de p1·ovocação al,c;zbma fez pôr em prisão o infante D. João, sem outro 

8 ~ Obvo mms que o receio ele que elle pozesse estorvo a suas ambiciosas preten
noes. Antes de provocação alguma, marchou para a fronteira a.cprnpanhaclo çle um 

nmeroso exercito, e desprezando sabias e prudentes avisos dos seus melhores 
~onselheiros, entrou em Portugal e se apossou ela cidade da Guarda. Ahi é que 
t?.ece~eu a primeira noticia ele que o ::mctor elo Assento chama p1·ovocações de Po?'
dt,gci ' por carta que a r ainha D. Leonpr lhe escreveu de Santarern, j á em janeiro 
e e 384, e então continuou a sua entrada no reino até Santarem, com os e:ffeitos 

consequencias que refere a historia, e que niio são para este log·ar. 
eff E_mnm o aLtctor elo Assento; passando por alto as mais rasões ele exclusiva que 
c ecttvamente se allegaram nas côrtes ele Coimbra contra a senhora D. Beatriz, 
e on~ue em ?r dogmatico : Na qualidade de estmngei1·o este"Ue claTarnente o motivo 
G 

0{'1.mdarnento da ?·esistencict. Aq?.ti topava; s·im, posto que o não apontem os alle
gaG "S )J'I.tblicos elo temJ_JOJ ct ?'eJn6gnctncia e a ?'esistencict elos JJOvos. 
p d_Estranho modo ele discorrer, por certo! Pois que motivo liavia, ou que motivo 
l ~- u~:m ter os allegctclos pltblicos do te?npo para não apontarem mna rasão forte, 
~llncrpal, decisiva, fundada, como se suppõe, na lei fundamental do reino, e que 
mm nada offenclia o decoro pessoal da senhora D. Beatriz, nem o de sua mãe, ao 
J esmo tempo que se davam e allegavaru outras rasões, que o escriptor suppõe ele l Ottc

1
o
1 

ou nenhum valor, e algumas elas quaes eram, sem duvida, pouco decorosas 
c que as duas senhoras, e até a el-rei ·n. Fernando? 
c .· E se os allegados publicas do tempo o não dizem, por onde conheceu o es
cl'~~or! on adivinhou a verdadeira rasão ela exclusiva, para a cla.r por certa e 
leet?~s~ma? Como é possível acreditar-se e escrever -se que, em urnas côrtes so
v/nne~ aonde se tratava um dos neg·ocios mais importantes elo estado, e que ha
~t ~;~i ~e servir de ti tnlo . ele exclusão dos pretendentes ao thron~, e de f~m~aT?~nto 
a 9cto ele um novo re1, se occultasse e callasse a melhor rasao, a mais JUnclJCa7 

damars notaria_ e a mais terminante, e se dessem outrafl menos boas, menos soli
ch~ito a~em cl'~sso pouco honrosas ás duas rainhas?' Quem jamais, alleganclo o seu 
111 . t 0 n t:rna Importante demanda, despreza, on põe de parte a rasão e o argu-

en ° mms legal, mais favora.vel á sua pretensão, para deduzir outros menos va-
- 1 v. ' 

'l!ealo ,. _eJa-.se o auto das cô~·tes de Coimbra de 1385, no tomo z das P1·ovas de' Historia ge
triz ,ftca, ltv~o u, n.o 2, aonde se lêem, uma por uma, as rasõcs da exclusi'io da senhora D. Bea.

' successao do throno portugnez. 
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liosos ou totalmente ins ignificantes? Seria este singular e extravagante procecli· 
.ruento digno elas luz;es, da erudição e da eloqucncia elo grande jurisconsulto Jo~o 
elas Hegras? Seria digno das pessoas a quem elle dil'igia os seus discursos? Sena · 
dig·no dos portuguezes e da posteridade? 
· Concluamos, pois, -1.0

: que a r epugnancia e a resistencia dos povos c das côr
tcs de Coimbra não . topcuva (como se explica o auctor) em ser estntmgeint a se
nhora D . Beatriz, nem esse foi o fundamento e o motivo, real ou apparente, da 
sua exclus~o . Antes, no tempo em que se celebravam aquellas côrtes, lembrava 
tão pouco a exclusiva fundada na qualidade de est1·angeiro, que n'ellas mesmas ~e 
dizia que s-ucceder podia ao th1·o1W o proprio rei de Castella por ser primo com M'

rnão de el-1·ei D . Fe1·nando; dando-se-lhe, comtudo, exclusiva, não po1· estnmge'Í?'O; 
mas por outros mui di:ffercntes motivos, que se podem ver no auto já citado. 

Concluamos, 2.0
: que se os mechanicos de Lisboa e Santcwem ·se recusavam com 

ho1'1'01' ao perigo de estrcmlw dominação; nrio era por t erem a senhora D. Bea· 
triz por cstrangeü·a; mas sim por saberem que estando ella casada com el-rei ele 
Castella; era de quasi infallivel consequencia, n}to só a união elas reinos, ruas ta.m
bem a reclucção de Portugal, como reino mais pequeno, à condição ele província: 
c.ousa que os povos portugttezes sempre receiaram, sempre repug naram e sempre 
resistil'am, como é constante ela nos;;a historia, n'esta e em outras epochas. Em 
summa, não era a qna1ic1acle ele est1'Cmgei1·u q ne se temia, era a qnaliclacle de cas · 
telhano e a condição de p1·ovincict castelhana. 

Concluamos, fiDalmente, 3. 0
: que não faz bem o escriptor e auctor elo Assento 

em . dize1·, que esses mechanicos ?nr;stnt?'Ct?n mais pttnclonO?' e ace1·to; elo qtte alg~ms 
p?·estt?nidos sabias elo seculo XIX; porque, fallanclo cl'cste moclo, e com tão c1escome
c1ida levezaf expõe-se a lhe responderem, que os presumidos sabios, no ponto de 
que tratâmos, defendiam e clefendCJn o legítimo e incQntestavel clú·eito elo seu sobe
?'et?w, e a justa liberdade ela sua patria contra a usurpação e tyrannia ele um prir:
cipe pe1:juro e ingrato, e o fazem com o mesmo acerto com que aquelles mechaD1-
cos defendiam a iuclependencia nacional contra o perigo ela dominação castellwna. 
Que elle escriptor ainda não refutou as rasões cl'csses p1·etenclidos sa~ios; senão 
com erros palpaveis, com falsidades historicas e com cavillações e sophismas: e, 
:finalmente, q ne os mesmos p1·eswniclus sctbios tê em, ao menos, o nobre lJtmclonor ele 
se não dobrarem á servil complacencia e baixa adulação, e ele não empregarem 
para esse :fim ra sões frívolas ou falsas, nem lindas palavras e phrases sem sub
stancia. 

ARTIGO VI 

AINDA Q.Ul!: O SENUOll D . PEDllO l!' OSSE E:XCLUIDO DA SUCCl!:SSÃO AO TllllONÓ DE POllTUGAL 

NEM POU ISSO DEVIA SUCCEDEU O INFANTE D. MIGUEL 

Quando mn escriptor tem abandonado ·os princípios ela verdade e ela moral, não 
admira que vá caindo de preciiJÍcio em precipic~o1 ele erro em erro, até chegar ás 
ultimas raias ela injusti ça e do absurdo. 

Isto se vê claramente no ponto de que vamos a tratar, no qual o auctor elo 
.Assento falia, não só pouco exactamente, mas até com manifesto desprezo (porque 
se não eleve suppor ignorancía) elos princípios mais triviaes de cli?·eito pttblico; e 
com gravíssima e escandalosa offensa dos direitos partictuares mais respeitaveis e 
sagrados. 

Começa elle o seu discurso, e diz : 
«Sendo os dois príncipes (o senhor D . Pedro e o infante D . lVIiguel) clwm.ctdos 

wn depois elo Ottt1·o; exclu.ido legalmente o primogenito, a corôa por esta exclusão 
legal, necesscwiamente foi devolvida ao i?·mão seg-undo.» 

E logo immediatamente continúa: 
«Em vão se p1·octwciJI"ict ent?·e elles 01tt1·o 1n·inC'ipe ou p1·inceza com direitos á sue

cessão, depois de excluído legalmente o primogenito, porque, não podendo ser se
não descendente do senhor D. Pedro, ou se ha de dizer (o que repugna á rasão, 
e até á no~ão elos termos), que clepo·is de exclui.clo possuia direüos á successão; ou 
se ha ele aclmittir, o que seria um abslU'do igual, e ainda mais manifesto, que elle 
podia em 10 ele março tmnsmitti·r-lhe clú·dtos que já, pela supposição, não possuía.>> 
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E ainda mais : 
«Não 1· · t. . poc ~a este pnncipe on princeza, mnqttamto meno1·, e em podm· ele paes es-

1 ange111:os, cleux:cw ele se ?·eputa?· tctmbem est1-cmgei?·o pa1·ct Po1·tttgal: mas, dado ainda, 
qu~ assim se. não reputasse, nem por isso pocléra receber direitos, ele que aquelle, 
11'

01 
1q~tem umcamm~te lhe podiam ·se?· tntnsmittidos, j á então se achava privado p e. 

as e1s . >> 

prin ~a n'estes períodos quasi tantos erro~, como são as clausul~s ; mas dois são os 
CI pa~s e. fi.mclamentaes de que se den vam todos os outros. 

Uh ? pnmeJro consiste em suppor e dizer, que os dois príncipes (a saber, o se-

p ?1 doD. P edro e o infante D. Miguel) são chamados ao th1·ono de Po1·tttgal, 1~1n de-
Ots OUt?'O. 

clr O ~segun~lo consiste em suppor e dizer, que o filho ou :filha elo senhor D. Pe
tis~/Uto podw subi?· ao th1·o1w, senão JJelo cli?·eito qtte sett augusto pae lhe tmnsmit-

co ;j pr~meiro .erro é manifestamente contrario ús leis ftmdam.entaes, aos fóros e 
"" ~d liDes elo remo, e á oruem ela successão que n 'elle se tem constantemente se
;f11 ~· ~stas leis e esta ordem chamam ao throno o filho primog-enito do rei, e 
r e~ois cl elle o neto, o bisneto, o terceiro neto, e assim indefinidamente na linha 

_
0 
ec ~ desce"?-clente da lJrimogenitma, e só extincta totalmente esta linha, ou quando 

flltllrnogemto não tem filho3 legítimos que a formem, é que entra a segunda do 
0

, segundo elo rei e seus descendentes na mesma ordem. 
E expresso a este respeito o artigo das côrtes de Lamego, que diz: 

p << Pat~r si habuçrit regnum, com fuerit mortuus, filius habeat, postea nepos, 
ostEa fil~us nepotis, et postea filius filiorum in secula seculormn per sem per.>> 

m vulgar : 
do q D epois de morrer o rei, terá seu ·:filho o r eino, depois o neto, depm's o fillw. 

neto, e depois os filhos elos filhos para todo o sempre.» · . 
e l-r~m conformidade com e~ta !ei, e com os fóros e costumes do reino, fazeuclo 
v 1 D · Sancho I o se11 pnmerro testamento no auno ele 1188 ou 1189, prova
o e~ente quando se preparava para a expecliçfio de Silves, declarou que deixava 
(sir ~mo a . seu filho primogenito D. Affonso, e no caso de fallecer este sem filhos 
q ne sem~ne legitivw), lhe succecleria o infante D. P edro (que .era o seg-undo); e 

ne Ne tambem este fallecesse sem filhos, lhe succeeleria o terceiro, etc. 
l9.9. a mesma confol·midacle declarou el-rci D. Affonso li no seu testamento em 
st'"'l, q~e seu fillto. D . Sancho teria o reino depois d'elle; e que se este morresse 
fal~te sdmmne legitimo, passar ia o reino ao segundo filho, e assim por diante, e, em 

a e nus e outros varões, passaria fL filha, etc. · 
c] .Na mesma conformidade el-rei D. Sancho II, em seu primeiro testamento, ele· 
á aro~l que o r eino passaria ao mais velho elos seus filhos varões, e, nfio os tendo, 
D lUars velha das filhas ; e que não tendo filho, nem filha, iria o reino a seu irmão 
u · dAffouso, c, morrendo este, sem filho nem filha legitinw, a seu irmão D. F er-

an o, etc . 

8 Na mesma conformidade, e com mais clareza, declarou o senhor D. João I em 
deu testamento, que o infante D. Dúarte· seu .filho p1·i?nor;enito e henlei?·o .. . hctvia 

ge filca?· em ee:~ Z.Jgcw ... ot~ seu fillw, ou neto, lidimo, descendente po1· linha di?·eita, se-
ltnu> se n z· . ~ d' . h . l g ,·eque?· po1· c wezto e co.~tume em S'ltccesscw estes 1·ewos e sen onos; ou a -

0 l:~ dos filhos c1:eue testador por sua direita ordenança, a saber, primeiramente 
ct ru ~nte D. ~edro, e depois clct sztct mm·te seH filho ott neto ?W nwnei1·ct sttso ditct) 
ex~·. e maneu·a que chama o primeiro filho co?n ct sttct descenclencia ler;itimct, e só 

Neta esta vae buscar a segunda, e, extincta esta, a terceira, etc. 
e . t" mesma couformidacle estando el-rei D. Affonso V para entrar em Castella, 
ro rea, Isar o seu segundo casamento com sua sobrinha a rainha D. Joauna, clecla
au~ por, carta sua, que se acontecesse que seu filho o príncipe D. João fallecesse 
re· es d elle, deixando filhos ou filhas legi timas, estes ou estas herdassem estes 
ou1t~os, e não outro algum filho ou :filha que el 'elle rei e ele sua sobrinha, ou de 

ra sua l ·t· Ih h ' · d a· ·t .E · ' egr rma mu er, ouvesse, ou podesse nascer . .. por ser assrm e n·e1 o. 
d· Isto mesmo confirmou depois de lhe nascer o neto D. Affonso, por carta regia 

ac a 01U Touro a 16 ele fevereiro ele 1476. 
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:ta mesma conformíclado, e <·-om analogia á suecess~to do throno : 1. 0 , el-reí 
D . Manuel instituindo a casa de Ave.i.ro, e regulando a sua sueeessão, chamou o 
neto filho elo JWÍmogenito fall eciclo em vide~ ele sw pae~ excluindo o filho segundo, 
qne1 n'aquelle t empo, e pela lei mental, preferia ao sobrinho no referíclo caso; 
2. 0

1 el-rei D. Sebastião, pela extravagante de que se fo1·mou a orclena.ção do li
vro IV, titulo c, mandou que nos morgados pTeferisse ao tio o neto filho do pq"i
nwgenito~ mm·to em viela elo pae possuidor; 3.0

1 el-re i D. João IV, nas côrtes ele 
164 7, fez lei a favm· elo neto filho elo p1·imogenito fctll ec·icl•,, com preferencia ao tio 
irmão do pae, derogando n'esta parte a lei mental, que, como dissemos, clava pre
fcrencia ao filho segundo, excluindo o neto. 

Emfim, na mesma conformiclacle, por fal lecimento ele el-rei b. João III, en
trou a reinar seu neto o senhor D . Sebastião, não obstante ter fall eciclo o príncipe 
D. João ~eu pae, sem chega e a r eina1·1 e havendo então no reino irmãos leg·itímos 
ele el-rei, como é sabido. 

JTica, portanto, inclubitavel que, ou o senhor D. Peclro sobrevivesse a seu au
güsto pae, ou não sobrevivesse; ou chegasse a reinar, ou não chegasse, o chamado 
depois cl'elle é o seu filho ou filha, e clepoi;; o neto ou neta, bisneto ou bisneta, 
etc ., ele maneira que, só extlncta toda esta linha descendente cl 'aqnclie tronco, e 
todos os ramos legítimos cl'ella, viria o throno ao infante D . :M:ig·ue], ou a descen
dentes seus pela mesma m·clem. Sendo consequentemeute um erro gravíss imo, e 
uma cntssa ignora.ncia elo direito publico, dizer que os dois príncipes senhor D. Pe
dro e infante D. Miguel são chcumados t~m depois do ot~t1 · o, e qu e em vão se procura
ria ent1·e elles outro príncipe ou princeza que succeclesse no throno; porque, se~ 
fallar do senhor D. Pedro Carlos, que não po1· estnmgei1·o, mas 110r outros mui di
versos princípios se eleve julgar exclniclo, havia não menos que quatro princezas 
filhas ele el-rei o senhor D . Pedro IV, todas, sem controversia, portngnezas, as 
quaes podiam e deviam succecler-lh e na fó:Fma sobredita, antes que o tbrono po
clesse pasoar legalmente ao infante D. Miguel seu tio, ou aos seus descenden
tes "-

0 segundo erro que acima aponM.mos, e cons iste em suppor que o filho ou~
lha elo senhor D. Pedro nr;o podia succecler no throno ele Portugal, senão pelo d~
q·eito qt~e seg a~tgusto pae lhe tnmsmittisse~ não é menos digno ele eensm·a, nem me-
nos contrario aos principias de d.i.reito publico. . 

Os pnblicistas faz em alguma clifferença entre successão elo t.hrono po1· cli? ·e~to 
he?·ed·itcwio, e successão do throno pm· clú·eito de sang'Lw; e variam em opinião 
quando querem qualificar o nosso reino com r espeito a esta cliiferença. Nós, po
rém~ nã.o jnlgfLmos necessaTio entrar aqui n'essa questão, que nos parece mais cu
riosa qne importante, 11m·que, em realiclacle, os mesmos que dizem que o reino de 
Portugal é ht?'ecl'Ítcm-io) concorclam com os outros no essencial, e nenhum aclmitte 
a successão pu?'C~ e ?'igo?·oscmnente hm·editcw-ic~, ele maneira que o rei possa, com do
mínio pleno e perfeito, dispor elo reino, ou elos bens d'elle a seu arbítrio, nem 
alienai-o ou clesmembral-õ, ou cleixal-o por herança a quem bem lhe parecer n~o 
tendo filhos; nem tão pouco alterar a ordem ela successão, estabelecida po1; le1s, 
fóros ou costumes. 

Antes, mui adequadamente, comparam a differença que ha entre o re-ino e os 
bens pura e rigorosamente hereclita.tios, ::t clifferença qüe ha entre os morgaclos e 
os bens patrimon1aes hereclitarios de qualquer famiJia; porqne elos bens hcre_cli~a 
rios pócle o possuidor, como pleno senhor d'elles, dispor a seu prazer e arb1tno, 
não tendo filhos; pó ele doar, vender, empenhar, clesmem brar, tanto em viela corno 
por testamento, etc., guaeclanclo tão sómente as leis geraes que t êem posto algnl11 
limite ao uso da propriedade . Dos morgaclol'l, porém, não é senhor quem os pos
sue, mas administraclor, e não pócle consequentemente exeTcitar sobre elles al
gum cl'aqueJles actos que suppõem clominio pleno, perfeito e absolut9. Não os 
pócle transmittir a qualquer elos filhos, com prejuízo cl'aqt1elle a qnem pertenceJl1 

l Quando isto escrevíamos, ainda não tínhamos noticia elo nascimento da augusta prince~a. 
senhora D. Maria Arnelia, filha do segundo matrimonio tle cl-rci D. Pedro. E sta senhora V

01 0 

fnzer outro ramo na linha elos descendentes elo sen bor D. Pedro, e tem, JJOr esse titulo, o mes]JlO 
direito ele prefcr encia a respeito elo inütnt(3 D. Miguel e dos seus clescenclcntes. 
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}twe sctngui? .· l .. d l . . , . ~· . d N t 1 :6. llt , us) segunc o a vocaç11o a e~ o1t ~nstü:uu_;ao j e, am a que nao en H1. -
08D~ao _os póde de ixar a qualquer. estranho ou parente, a seu arbítrio, etc. 

q f
, aqm se deduzem muitas consenuencias, entre as quaes notaremos algmnas, 

lle azem . '1 I. . 
C

. • mms ao nosso assum}Jto, e que, ao mesmo passo que exp 1cam os prm-
1PJos t b · ' a_m ~m os confirmam, mostrando a sua certeza e a sua pratica. 

e A Pl'lme1ra conseqnencia é que o rei não póde de maneira alguma por si só, 
th ~elo seu ar~itrio 1 revogar as leis fundamentaes que regularam a successão do 
q 10110

' nem dispensar em algnm caso cl'ellas, nem alterar a ordem da snecessão, 
t ~~el achou estabelecida, e que não é obra sua : bem como o possuidor e adminis
c11,a~t· elo morg~do não pócle revogar, dispensar, nem alterar a lei ftmdamental 
st~ ~: 

1
que é a mstituição, nem preteri r as pessoas por ella chamadas, nem sub

o .
1 

un - he outras , etc. E com e:fl'eito ninguem até hoj e se lembrou ele dizer, que 
/ noss?s reis, ainda no caso de não ter em filhos nem irmãos, podessem transmit
lh1 ? re Jno a quem lhes parecesse, ou que tendo :filhos ou irmãos, poclessem esco
e] e~ yualquer cl'elles a seu arbítrio para lhes sltcceder no reino. Por onde se vê 
c aio; que não é a vontade ou o arbítrio elo rei qne t1·ansmitte o reino ao seu suc
r:fso~·, m~s sim a vocação ela lei, segundo a ordem por ella estabelecida, que o 

nao pode alterar. 
E cl' · h aqUI vem, que, na successão dos reinos, elos morgados, elos usufructos; el os 

men.s da corôa, e, em geTal, na successão de todos e quaesquer bens, que por 
t , 

01 te ela pessoa que os administra devem por Jei ou po1· instituição passar a ou
t 

1 
a ~t'ta e detm ·minadct pessoa) esta não entra na successão nem pelo· direito elo an

hec.e ~nte possuidor, nem pelo arbítrio, escolha e vontade cl 'elle, nem como seu 
t 1Ideu·o ; mas sim pela vontade e vocação- ela ] ~i, que o chamou e substituiu ; de 
. a sorte que, ainda que na ordem da successão caduque algum grau, nem por 
18~? caducam os outros, porque cada um succede ex JY1·op1·ia persona'> e }u·re pro
~1 to, pel_o facto simples e preciso da instituição primordial, e como se tantas fos-

em as lU t' t ' N b ' ' ~ N t N h • a 
0 

< · s 1 tuçoes, su stlttuçoes ou vocaçoe.·, quan as sao as pessoas c ama as 
rhl substituídas. Pelo que, dizem uniformemente os j urisconsultos, que, em simi
r antes bens, se nEI:o succecle ao ultimo possuidor, mas sim ou ao primeiro acqui
s ente, de quem nascem todas as linhas, e que em si firmou o direito de todos os 
u ens successores ; ou ao proprio fundador e instituidor, que os chamou, como se 

lU por um os nomeasse. 
m· ~ segunda consequencict é que o facto peasoal do rei, ou ele qualquer outro ad
s •n•strador, e ainda o caso julgado contra elle, não póde prejudicar o direito do 
uccessor, e ainda menos prival-o da successr:o, que lhe dá a lei . A rasão é, por

ql\e 0 _su?cessor succede (como dissemos) ex p1·op?ict penona) ju1·e p1·op1·io, e não 
)e 0 cln·elto ele seu pae ou antecessor. Po1· onde, ainda qtle o rei decaísse ou po
c :sse clecaír por qualquer facto pessoal, elo direito que tem ao governo e admi
ll1straç~o do r eino, ou d'clle poclesse ser e .fosse privado , nem por isso o seu pri
mogemto e snccessor perderia o direito de succecler-lhe, porqué o não r ecebe elo 
P~e ou elo antecessor, nem é este q1:1em lh'o t1'Cmsrnitte) mas sim a lei, segundo 
0 

ogar em que está pelo scmgtte na ordem primordialmente estabelecida para a 
DlcSessão. E isto foi o que se praticou entre nós no memoravel facto de el re i 
t .' _ancho II quanLlo foi privado pelo papa Innocencio IV elo governo e adminis
l~çao cl~ r eino, pois o mesmo papa declarou na sua buJJa., que não queria., nem E a sua mtenção despo}m· o filho elo rei (se o tivefse) elo dinito que lhe competict. 
b commettenclõ ao infante conde ele Bolonha o regimento do reino, declarou tam-
1yn que o nomeava, porque se el-1·ei seu innão fallecesse sem filhos legítimos) a 

e J competia jzwe 1·egni o succecler -lhe, como com effeito depois succecleu, verifi
ca a a condição . 

. ~ te?·cei?·a consequencict é que o rei, como administrador (e não senl1or com do
~~E~o pleno e absoluto) ni'i~ J?Ó~e desmembrar o reino, que é indivi~ivel, ~em alie
. ' nem doar , vender, ch v1cln·, ou por qualquer modo alterar a mtegn dacle ele 
seus bens 1 · · · c1 I cl ' ·a " ~ · t · e c ommws, nem am a onera -os com 1v1 as, senao para conservaçao; 
~~1. eresse e ut ilidade do todo. E cl'aqc1Í vem que ainda que os reis façam e possam 
<~~cr doações cl.e ~c~s da cm:ô~, estas COJ_Dtlldo devem ser reguladas e moderadas 

P 0 mesmo p rmc1p10 da utd1dacle ptibJ Jca; como succccle, por exemplo; quando 
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as fazem em remuneração de serviços, etc .; e ainda assim s[Lo SL~ eitas lot conji•J'· 
mação e 1·evisão ele seus successores, que as podem 1·evogcw·; alterar ou limitar, e 
reduzir a termos justos, comq têem feito muitos príncipes e se fez entr e nós pela 
lei mental. O gue não succederia por certo, se o r ei doador tivesse tão absolut.o 
domínio nos bens do reino, como qualquer proprietario tem nos que são pura e n- · 
gorosamente hereditarios, ou se fosse elle o que t1·ansrrnittisse o reino ao seu sue
cessar, porque n'esse caso o. successor deveria receber tal como elle lh:o t?·ansmit
t,isse; e não poderia t er mais elo que elle lhe quizesse transmittir . 

A quct?·ta conseq~bencicb é q1,.1e o senhorio, auctoriclade, jurisdicção e prerogativus 
que o rei tem no reino, são restrictas ao tempo preciso da sua vida, ele tal sorte que, 
no mesmo instante em que elle fallece, e sem o mais pequeno intervallo de tempo, 
entra o successor a r einar com toda a auctoridacle, senhorio, jurisdicção e inteiro 
poder ela soberania, sem se esperar para esse :fim abertura do testamento do an· 
tecessor (se com effeito o fez), nem se attender a quaesquer disposições, que ácerca 
da SL1Ccessão possa ter 01:clenai:lo ; porque seriam disposições sobre cousa não sua; 
sobre cousa a cujo respeito a sua auctoridade cessou com a sua vida; sobre consa 
que, pelo seu fallecimento, fica immecliatament~ per;.encendo a outrem, nfio pela 
sua vontade e transmissão, mas por direito proprio elo successor, e pela vontade 
da lei, como tantas vezes temos dito . E a isto se referem os publicistas, quando 
dizem que o 1·ei neto nW?Te; querendo dizer que o exercicio ela soberania não sof
fre interrupção por um unico instante, nem alteraçrio alguma, passando logo in· 
teiro ao successor designado pela lei. 

De todas estas doutrinas, que temos tocado muito em summa, c que são cor
rentes e amplamente tratadas pelos jurisconsultos nacionaes e estrangeiros, ·se con
clue: que os filhos e filhas do senhor D. Pedro eram, sem controversia, chamados 
á successão do reino depois de seu augusto pae, não por herança rigorosamente 
tal, nem por t1·ansmisseto que elle lhes fizesse, mas sim por clireito proprio, pelo 
direito elo sangue e pela vocação ela lei, que devia necessariamente cumprir -se, 
ainda que elle tivesse pe'l:diclo o direito ao r eino, ai~1cla que n'elle tivesse caclucaclo 
a successão, ainda que elle nunca chegasse a r einar, ou por t er fallecido antes 
d'isso, ou por outro qualquer motivo pessoal excogitavel. 

A senhora D . Maria da Gloria nasceu em 1819; a senhora D. Januaria Ma
ria nasceu em 1822; a senhora D. Paula lVIarianna em 1823; a senhora D.· Fran
cisca elos Anjos em 1824. Todas estas princezas são filhas legitimas de el-rei o se
nhor D. Pedro IV; todas nasceram portuguezas e são portuguezas; nenhuma d'ellas 
tinha impedimento a]g·umlegal, que lhe vedasse a successão ao throno portuguez; 
não necessitavam ele tntnsmissão; nem ele outro algum facto ele seu pae-para n'el
las se verificar esta successão. Se elle tivesse fallecido, ou l)Or outro qualquer . 
modo estivesse imp1ssibilitaelo ele r einar, entrava, :;;em dL1viela, a mais velha que 
existiss.e, á suc~essão p or seu p roprio ~llre ito, p::>r ser chnm;Lcla pela lei . 

Como se póde, pois, dizer e sustentar, que em vão ent1··e os clo·is p1·incipes i?·mãos 
se p1·octwcwia out1·o p1·incipl? otb pr·inceza com cli?·eito á Stbccessão ~ Nós apontâmos 
e nomeâmos quatro . 

Como se p ríele clizer, qMe os filhos atb filha.s do senho1· D . P edTo neto podiam 
sucoecle?" ao th1·ono po1·qtte sét6 pae; qtbe ent o tm'ico po1· qtbem lhes podia se?' t?·ans
mitt·ido esse cli?·eito; se achava cl'elle p1:ivaclo p elas leis? Nós mostrámos que, nem 
era o pae quem lhes tnms1wittt:a ess.es direitos, nem era o ~mico que lh'os podia 
transmittir; porque os tinhaan da lei fundamental, e elos fóros e costumes do reino, 
por direito seu proprio, e como se immediatamente fossem chamados pela lei. 

Cbmo se póde dizer, que em tal caso as leis chama??~ ind-ttbitavelmente á succes
seto a seg-unclct linlw ~ Jà tambem mostrámos que as leis não chamam a segunda 
linha senão extinctct totalmente a pr.imeim, e que esta se não extingue, nem inter
rompe, pelo facto pessoal de algum dos possuidores, e ainda que n'elle caduque a 
successfto. 

O que o auctor do Assento ainda acrescenta pant. excluir elo reino os augustos 
pupillos, filho s ou :filhas elo senhor D. Pedro, dizendo que emquanto menores, c 
em poder ele pacs estrangeiros nao podem deixar de reputar-se tambem estran
geiros para Portugal, é uma rasão bem ins·cnsaü!-, por certo, e bem pouco dig·na 
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í1~o ~ escriptor jucliciQso ! Pois · que? Assim se privam elo throno o pae e os :fi.
s · O pae, porque á força lhe querem chamar estrangeiro, e os filhos, por

qt~e, como taes, se 1·ep1ttarn? Mas, quem é que assim os reputa? Com que lei, 
~8. atuto, ou costume está isso orclenaclo? Acaso bastará ser menor, e estar no pa-
no poder para passar ele natural a estrang-eiro quem o não é por nascimento?. 

l)fra perder a naturalidade, a patria e um throno? Se os filhos ou :filhas elo se
~ lor D. Pedro, chegando á maioridade ou ainda antes d'isso, viessem para Por
lugal, seri~m porventlll'a havidos por est1·angei?·os1 e deveriam recorrer ao remeclio 
lh~:aturalisação para •. se . tor~arem po1·tuguezes? ~ós te~os pejo ele r efutar simi-

tes absurdos, e nao JUlgamos dever gastar n 1sso mms tempo. 

ARTIGO VII 
0 S·BNIIOR D. Pl:DRO _NÃO PÓDE SER F,XCLU!DO DO THRONO DE PORTUGAL 

l'ELA FALTA DE RESIDENCIA NO REINO 

O auct01· do A ssento ainda busca outro auxilio á sua infeliz opinião na sup
~osta impossibilidade política, que considera no senhor D. Peclro para residir em 
d o~·tugal, e julga este argumento tão necessa.rio e tão importante á má causa que 

e encle, que por duas vezes o attribue, com manifesta faisiclacle, ás leis funda
IU e~taes elo r eino, como querendo, com este grosseiro artificio, fazel-o mais forte, 
mais respeitavel e mais decisivo . v· eJamos ~s suas palavras: 
f cc Quem pó ele com effeito (diz elle) entre as pessoas, que tê em noticia elas leis 
n_~d~mentaes portug nezas, pôr em duvida, que ellas excluem do tlwono todo o 

~~ 1~0!Pé estrang'ei.ro, e todo . o p1·incipe qtte se cwlw politicamente impossibilitado de 
esulw no reino? J) 

E mais adiante : 
f I «Tiveram, portanto, as leis por títulos adequados da exclusão ela corôa, ass.i.m a 
a ta de nattwalidacle

1 
como a Í'I71(J_JOssi'úilidade dct 1·esiclencia no 1·eino. J> • . 

'b _qomo o auctor chama política e não ctbsoltttct esta i'11'possibilidctde, e as i?npos
Si tltdacles políticas se podem remover pelos muito·s m eios e recttrsos da política, 
~:-rece ·quP-, ainda quando tal impossibilidade merecesse a pena ela exclusão da co-
oa, nunca esta se deveria impor logo no pl'Ímeiro instante da · success~io, e mtúto 
me~ os r.untes d' ellct1 ele maneira que . o throno passasse ele salto aõ successor, sem 
ma.ts formal.idacle alg uma : parece que deveria o r ei ser requerido e interpellaclo, 
~~la cumpra· a condição da r esidencia, e quando elle a isso se recusasse, ou ab
so utamente a não podcsse cumprir, então teria log-ar a exclusão ou privação. Isto 
~00 menos é. o gne se pratíca por direito em casos analogos, maiormente quando : 

· ' .a concltção nfi.o é tal que deva ser cumprida antes ela successão ; 2. 0 , quando 
a. Ie

1
t não determina tempo limitado e preciso para o cumprimento; e muito mais 

ame a quando, 3. 0, a le i não declara expressamente a comminacão ela IJercla da 
suc - • cessao ao snccessor qne não ctlmprir o seu preceito. 

Mas em verdacle, que nos não parece tão forte est~ rasào de 1·esidencia, como 
0 auctor a figurou em sua phantasia: 
• • <c Se o rei (diz elle), sem embargo de ter nascido no reino, fosse assentar a sua 
~ CSldencia em diverso estado, eis -aqui teriam os O xeino entregue a vice-reis OU a 
cnentes, eis-aqui os seus p?·oveitas f3Sqltecidos1 pela maior parte sacrificados aos elo 

}Jovo que se preferíra para a r esiclencia; e, eis-aqui. ele um lado o clescontenta-
11~ento> e os seus tristes e ruinosos effeitos; e do outro ccmtelas asttttas e opp7·es-
sao q l d . 

> ue cec o egenerára em tyranma. J) 

Observemos, antes ele passar adiante, que com este discm·so, e ele uma só 
P!~nada, despoja o auctor a qnasi todos os príncipes da Europa ele uma boa 
ta~~. ~os seu.;; estad?s, ?n ao menos, dá a rmas aos povos para pretenderem sub

li ·se á sua obecl tenc1a. 
l ~Irei de Castella, por exemplo, g-overna os r eir;os ele Andaluzia., lVIurcia, V a 
~nc ~ a, Aragão, Navarra, L eão e Galliza. O rei de França governa extensas pro
Vl~Clas que j á foram reinos. O imperador ele Allemanha possue os reinos de Huu
g.u~ e Bohemia, e os estados de Veneza. O imperador da Russia domina exten
SlSStrnas províncias cl esclc a. Polonia até á China . O r ei de Ing-laterra governa os 
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reinos ela Escocia, de Irlanda, ele Hanover, e os amplisJ>Ímos estados ela India. 
E l-rei ele Portugal governa o reino elo Algarve (aonde nunca residiu), as ilhas elo 
Atlantico, o rei11o de Angola e Benguella, os estaelos ela India, etc. 

Muitos cl'estes estados foram reinos, e os mais d'ellcs ainda conservam es~e 
nome. Mnitvs (v que é digno ele notar-se) faliam clifferentes linguas, e são habt
taclos ele povos de differcntes origens, usos, cos tumes e caracter . Todos elles são 
r espectivamente governado~ por um só príncipe, que estú mais qtbe polit·icannente 
impossibilitado de n'elles r esidir, e de os reger por si mesmo, e que forçosamente 
ha ele commetter para isso uma porção ela sua auctoriclade, a vice-1·eis; tenentes; 
governctclot·es; etc. Todos por consequencia têem direito (segundo os princípios elo 
nosso auctor) a se subtrahirem aos seus legitimas soberanos, ou a demandal-os 
para que se dividam e se repartam, de manei1·a que possam residir em todos elles 
ao mesmo tempo l . 

Muito bom seria, por certo, que os príncipes, sendo taes como elevem ser, pc
dessem residir, não só em cada reino, mas em ·cada província ou cidade dos seus 
estados_: mas, como isto é absolutamente impossível, parece forçoso que hajalll 
de servir-se (como na verdade se servem), de vice-reis, tenentes, governadores , 
magistrados, etc., sem que d'ahi se originem, por necessaria e inevitavel con
sequencia, os t?·istes e ?'tt'Ínosos etfeitos; que o auctor com tanto zêlo e humanidade 
deplo1'a. E se todavia, pelos vicias elos homens, alguma vez se tem seguido, ou 
se podem seguir esses effeitos, á vigilancia elo príncipe, á sua virtude, á sua jus
tiça e á sua firm eza, pertence r emovei-os e corrigil-os, não com catbtelcbs astutcts; 
que são indignas ele um throno justo e sabio~ nem com a opp1·essão; que é sô pro
pria ele tyrannos ; mas com providencias adequadas, que mostrem, por uma parte 
a igualdade com que elle sustenta em se~:t regia braço a imparQial balança da jus
t iça, e por outra parte, o amor e benevolencia com que trata a todos os seus sub
ditos em todos · os seus dominios; de maneira qne cada um cl'elles possa, por uma 
feliz illnsão, persuadir-se que o r ei e;;tá presente na pessoa elos seus delegados 
para proteger, amparar e defender a sua innocencia, a sua honra, os seus bens e 
a sua pessoa ; para promover os seus legítimos clireitos e interesses ; para vigial' 
sobre a sua felicidade; emfim, para p1·emiar os bons e castigar os mau '>, e para 
cleTrama.r por toda a parte os copiosos effeitos ela sua sabia, paternal e benefica acl
ministração. 

A este mesmo fim se encaminhava (para o dizermos a1ui ele passagem) o es
tabel ecimento elos governos monarchico-rvpresentativos, tão importantes á felici
dade elos povos, quanto convenientes á verclacleira gloria e á so licla grandeza elos 
bons príncipes . . 

Um príncipe soberano, por mais estreitos que se queiram suppor os limites 
dos seus estados; por mais activa que se queira suppor a sua vigilancia, e vasta 
a sua comprehensão, nfio pócle ver tucl0, examinar tudo, julgar tudo, execut~w 
tudo por si mesmo. A variedade .e complicação dos negocias publicas distrahe para 
muitas partes a sua attenção . O esplendor da corôa desvia talvez os pobres e hu
mildes de levarem aos pés elo throno os seus queixumes ou as suas necessiclaeles . 
Os ministros e delegados elo príncipe são homens, e como taes st'0 eitos ás illusões 
J.o erro, ao artificio elas paixões, á influencia elo falso zêlo, ao abuso da sagrada 
auctoridacle que o príncipe lhes confiou. Todos estes inconvenientes se evitam elll 
grande parte quanto é possível á humana fraqueza no governo constitucional, er;t 
que os r epresentantes elos povos têem a liberdade ele expor em publico as necessi
dades ele seus constituintes, de se queixarem_, modesta mas energicamente, das 
oppressões que porventura padecem, ele advogarem pelos seus justo3 interesses., 
ele pedirem providencias adequadas ás suas circumstancias, etc. 

Mas não nos desviemos mais do nosso assumpto . O que temos elito basta para 
se fazer manifesto, que a condição pela qual se pretendesse obrigar um principe 
que domina extensas províncias, ou vastos e di spersos estados, a residir em nlll 
determinado lagar, on parte cl'elles, seria uma concliçR.o, alem ele inexequivel, 
absurda; porque daria logo a um elos reinos, estaelos ou províncias, a mesma pr~
fcrencia, que se quer evitar, e poria toclos os outros na penosa c oppresúva si
tuação, a qnc se quer occorrcr. 
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f P'aqui vem que esta condiçrio nem existe, nem jamais existiu em lei alguma 
. un :mental do r eino, como fal sa c temerariamente se allega. Nós, pelo menos, 
Ign~r~mos totalmente aonde ella fosse estabelecida; e ao auctor do A ssento cone 
a 0 ~Igaç~o de supprir a nossa ignorancia e ele nos illustrar a este 1·espeito. 

~li~ chz mui clogmaticamente que as leis fnndcumentaes excluem do throno todo 
0 

J?? mc·tpe que se acha irnpossibiZ.itaclo ele ?'esiclvr no 1·eino : diz, que as leis tivemm 
P?r ;m elos motivos adequados ela exclusão da corôa a i?npossibiliclacle da ?'esidenlut 0 ?·eino : diz ainda mais que esta lei fo·i 1·epeticlct nas côrtes em 1 G41. É, pois 

1 

~ 0 seu dever indicar-nos aonde e quando foi estabelecida essa lei, e ele que texto, 
ou ter ou compilação foi tirada para se 1·epeti1· nas côrtes ele 1 G4l. 

b Nas famosas côrtes ele Lamego não ha uma só palaVl·a a esse respeito . Tam
s,?m a n~o. ha nos tes tamentos elos nossos soberanos, que alguns querem dizer que 
ao subs·tduwios das leis de Lctmego, no que toca á successS:o do reino . 

ao Até o anuo de 14.15, em 9-ue conquistámos. Ceuta,~· pa~·ece qu_e nem podia ~ir 
h ~ensam_e~to elos nossos maiores fazer uma le1 que úao tmha obJecto, porque uao 
l ~VIa clomm10s alguns portuguezes fóra Gle Portugal e Algarve. El-rei D. Afi'onso V 

) J e tendeu a corôa ele Uastel!a, e dando-se então al~:mnas providencias sobre a suc-ces ,. d · ~ 
.sao_ ? r emo ele Portugal (como acima tocámos), não consta. que se desse alguma 

b'ti~ ltmttar ou determinar áquelle soberano o log-ar ela sua r esicleucia. O senhor 
· . faunel esteve a ponto de succecler aos es tados ele Castella, e estabelecendo, a 

pedtdo elos portuguezes, a amplíssima lei ele 1499, para evitar a união dos reinos, 
~~antes a r edncção ele Portugal a província ele Castella, e para conservar sepa
la a ~ Stla administração em todos os ramos, não sabemos que fizesse alguma para 
se ?hrtgar a si ou aos seus successores a rc iclir em alg um determinado reino dos 
~Lutos que então se esperava que viessem a compor os seus estados . ras côrtes 
~ 1'homar ele 1581 é certo que os portuguezes p ediram a el-rei ele Castella, qtte 

1Jt:sse ?'esicli?· ent1·e nós o ?7WÚ te1npo que lhe f osse pos8Ível, ao que elle respondeu : ett 
p? ocu?·cwei ele vos sctt'i.ifcõzm· j mas, nem este pedido, nem a fórma em que foi feito, 
ue~ a resposta a elle indicam a necessidade cl'aquella re ·iclencia, nem menos a 
?'d.~teucia. ele uma lei fundamental, que não deixaria ele alJegar-se, se a houvesse . 
. ~ tcam stm e tão sómente a expressão elo desejo elos povos e um simples r eque

dtmeuto cl 'elles, que estando acostum ados á presença elos seus reis e ao apparato 
. e .u~a côrte, sentiam alguma pena em se verem pTivados cl 'esta especie ele pre

dogatlYa; sentiam que a nobreza se fosse r etirando para Castella com as suas ren-
as i s~ntiam, sobretudo, e temiam que pouco e pouco se fosse o reino reduzindo 

~ provmcia, que era enHLo toda a appreheusão elos portuguer.es, e t~o bem fwi, 
ada, como os successos depois mostraram . Nos allegaclos d 'aquelle tempo não 

c·~fsta que se notasse nos r eis ele Castella impossibilidade algnmct política de re, 
Stc trem no reino, como prova da exclusão ela corôa, e é certo que alguma tinham, 
P~rqtle os outros r einos ela Hespauha pretenderiam o mesmo, e el-rei D . Filippe 
nao os podia satisfazer a todos O douto escriptor Manuel Severim ele Faria, es
L:evenclo um cliscu1·so sobre as convenieucias de residirem os reis ele Castella em 

tsboa, quando seuhoreavam esta corôa, não diz uma só palavra sobre esta sup, 
posta le-i de ?'esicltncia. Nenhum outro escriptor d'ella fall a. D 'oude foi, pois, tirada 
essa le-i junda1nental, que se diz repetida em 16.J.l? 

Nas côrtes ele 1641 não se fez lei alg uma fundamental, ·nem se tratou de a fa, 
zer, nem era necessario tratar-se . Se a.hi lembrou a residencia do r ei em Porttl
gal, foi (como outras muitas co usas que se trataram e a lleg-aram) com o fim de ac
cumular contra os r eis ele Castella tudo aquillo em que tinhnm faltado ás suas pro
~essa~, mo~tranclo ~)021ca affeiç~o n:os portngne~es? e uma deciclid~ vontade e plano 

0N ~ eeluz1r ~í concltçao de provmc1a, e de pro v meta pouco favoreCida e desprezada. 
I . .r os toruâmos a convidar o auctor elo Assento a que nos dê noticia clara cl 'esta 
~1! de que tanto falla, e entretanto julgâmos que nos é permitticlo tel-a por uma 

c liDera, e o argumento que cl 'ella se quer deduzir, por falso e insubsistente . 

* 
da Jnlgâm~s que as memorias ou dissertações so?re os ~ireitos do~ d~is p~incipes 

casa de Bmgança á corôa portugueza, transcnptas n este reposJtono, sao suffi-
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cientes para se av~diai· a magna polemica sustentada vigorosamente dentro e fura 
do nosso paiz, que fixou a attenção das g randes potencias, e ainda r eapparece, 
sob qualquer pretexto, . nos centros políticos e na imprensa j ornalística, embora 
.sej am decorridos sessenta annos, quando os priucipaes personagens jazem ha muito 
tempo no sepu1cro, assim corno a maioria ele seus defeusotes e aclversarios, parte 
d'elles victimas ele rijos combates, crueis desterros, h1gubres carceres, ignominio-

. sos patíbulos, acerbos desgostos, duros trabalhos, innumeros sacri:ficios ou outras 
vicissitudes resultantes da guerra civil. · 

A base da argumentação de ambos os grupos é quasi ·identica : os polemistas 
fundam-se nas antigas leis do reino, interpretando-as, porém, conforme as conve
niencias particbrias ; differem apenas no modo de expor, e, portanto, conhecidas 
as idéas geraes ele cada parcialidade, - tornam-se clesnecessarios mais especimens 
ele similhante assumpto, excepto quando tenham o cunho official. 
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llc~~pçfio ?fficial de D. !\[aria TI na cô~te de Jorge IV

7 
rei da Gran-Brctanba.- Os emigrado~ portuguezes em Plymoulh. -

d ~q~CJ.' Iln e nto dos voluntarioA acn.domicos, informação, despttcho e observações in sertas n'um opusculo impress o em 

1 
° 1 ~ tdtomas .- Extractos do Ol'dens do dia, que esclarecem a.s causas da nlludida. st.tpplii:a e outras occorrencias 110 de~ 

~os~to.- Forma-se ali uma divisão expedicionaria, com destino ao Rio de Janeiro, sob o commaudo do general João 
ar os de Saldauha. Olivcit·a e Daun; numero de officiaes e mais pessoas que em JG e 31 de dczemlJro se Uesigoaram 

~-~~a cm~:ti'IJUO. - Juizos c_mittidos por vnrios escriptol'es :icerca. da administração dos fundos, sua provcniencia, e sub· 
ll~t'? ~rbttJ•u do _aos indivíduos inseri pi os nas seis classes.- O crime de assassínio que treze estudantes de Uoimbra per· 
11 't•am proxJtno de Condeixa. - Reflexões elas folhas period icas d'~~quella epocha; curiosa narrativa do conspicuo 
0~c o r dus iJponlamcnlos p m·a c' hisloria contcmpm·anca; conjecturas, a pt!oposito do horrível factn, expostas n'outrns 
1, ra s .- AI tudo-se incidentemente a. outro homicídio; breve exposição fcitn ao nos n.ntes pelo primeiro mnrquez de Lou· 
1°"- S7ntcnça. condem natoriu. dos réus que aggrediram seus 1entes. - O cbroui stn. fr. Claudio dn. Concci~:ão publica uma 
dlemorJ~ cum rcfe rencia ao attcntado dos desvuirados mancebos; pequenos excerptos descrevendo a enr r·ada no oratnrio 
c 0 de.s t~ h o pa.ti bulat·.- Como a. Ga:cltJ. de Lisboa noticia o severo desaggravo da justiça.- Sentenças proferidas peln 
pommissao que julg-ou c rim es políticos em 1828.- E studo bistol"ico de Julio de Lastcy ric soUre os acoutecuuentos de 

ortugal; parte re•pcctiva ao regresso de D. Miguel e subsequentes netos até dezembro. 

, Desde que se r esolveu clefinitivam ente a viagem de D. l\Jaria II para a Eu
!0Pa, ficou sendo assumpto de maxima importancia e suscitou variadíssimas con
tec~uras a maneir?- como nos paizes estrangeiros, sobretudo em Inglaterra, rece
t el'lam aqnella soberana. Sobrexcitada assim a curiosidade publica, aguardavam 
odos_ com grande interesse a solução, porquanto elo bom ou fraco acolhünento de
~:ndta. muito a força moral elos dois partidos militantes . Pelas primeiras noticias, 
.J< aqut mencionadas, soube-se que o monarcha britannico ordenára condigna re
cepçào nos seus éstaclos á illustre hospede, e que o povo corrêra espontaneo ao 
fnc_ontro ·d' esta, saudando.-a com enthusiasmo; faltnva, porém·, conhecer se Jorge IV; 
fl~Lta,:Llo-se ás simples r egras ela delicadeza, recusaria outras demonstrações, in
f, lenc1aclo pelos homens qne compunham o governo, pouco dispostos então, con- . 
onne se dizia e os factos em parte comprovavam, a apoiar a causa liberal. É isto 
~l~e v:nmos expor, transcripto de uma folha avulsa (impr essa na officina typo
âlaplll~ de Bingham, em South strcet, Grosve1·nor square), cuja confirmação consta 

e mu1to · outros impressos em differentes pontos elo reino unido: 
t l «Para darmos uma clescripção circumstanciacla ela maneira por que sua mages
ac e a senhora D . :Maria II foi r ecebida por sua magestacle el-rei da Gran-Breta· 

nba, no seu palacio de Windsor, extrahir emos de differentes jornaes os _artigos 
r~cessario s , indicando o titulo ele cada jornal a que recorrermos, a fim ele que os 
Citores possam verificar cada uma das circumstancias ela narração. 

"Logo que se soube (diz a Ci?·cula?· da côTte) que sua magestacle havia ele re
ceber a joven rainha ele Portugal, no seu palacio de Winclsor, manifestou-se um 
extraordinario enthusiasmo no publicá, assim n'aquelle logar de Windsor, como 
~or_ toda_ a estrada que a elle conduz, desde L.alebam, onde a r~inh a r eside. Em 

tames tmha se ajuntado -grande numero ele pessoa:;, e desde ah até á entrad-a do 
~~1.rq~1e de vVindsor, por Bishop's gate, se viam nmitas carrnagens cheias de gente_; 
J1 nto àquella entrada estava postado nm forte destacamento elas guardas r caes, e 
c ~sele Bishop's g·ate até vVinclsor estava o caminho guarnecido de muita gente a 
~~ · _Lady lVIaryboroug e outras personagens ela alta nobreza e muitas pessoas ele 
g~st1Dcção estavam em carruagem pamdas aos lados da estrada. Sir E. Coclrin-

on er~ um d'estes distinctos espectadores. · 
·"A JOV'en rainha de Portugal e o seu cortejo chegou a Bishop's gate em qnatro 

can·uagens, as quaes se .dirigiram até ao pala(,\ÍO na ordem seguinte: na primeira 
canuagem ía o thesoureiro ela casa rea·l de el- rei com o cavalheiro de Almeida, 
J3% ~lo s camaristas da rainha; na segunda o vis~o~de ele Itaba:rana, mi_nistro elo 
t z:I em Londres, e o marquez de Rezende, mm1 stro do Braz1l em -~iTienna. ; na 
ercen·a o marquez c a marqueza ele Palmella, e na quarta a joven rainha, a com-
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panhada pela condessa ele Itapa.gipe, pelo mn.rquez de Barbacena c pelo cavalh ei ro 
de Saldanha. Uma companlúa das gnarclas reaes a cavallo escoltava a ca.rrnag·ero, 
indo um official a cada lado d'ella . O marquez de Palmella e o visc011de de Ita
bayana foram nos seus coches de e:;tado, levando a sua comitiva librés de es
tado. 

«Sua magestade (acrescenta o Times) levava um vestido magnífico de rencl.a 
de França, tendo no peito um retrato de seu pae, guarneciclo de bellissimos bn
lhantes, e sobre si todas as decorações das ordens portuguezas e bruzileiras. . 

"Qua.-ndo sua magestade entrou no pateo do palacio ( continúa a Ci?·ctdm') fo t 
recebida por uma guarda de bom·a, composta elo regimento de guardas a pé e 
commanclada pelo coronel Rnssell: as trombetas da gam·da e as musicas annun
ciaram a chegada de sua magestade . 

c<Ao apear-se ela carruagem (diz o Times) foi sua magestade recebida pelo du
que de Montrose (nomeado para servir de seu camarista n'esta occasião, acres
centa o Cmwie1) e por lorcl Clinton, a qt~em acompanhavam mais pessoas ela côrte 
(proscgue a Cú·czdcw) . 

«A rainha. entrou no paço ás duas horas e um quarto, pela entrada particular 
de el-rei, oncle elle a esperava no topo elas esca.clas, acompanl1ado pelo duque e 
duqucza de Clarence, pelo duque e duqueza ele Glocester, pelo uuque ele Wellin
gton, conde e condessa ele Aberdeen, o secretario de estaclo mr. Peel e mrs . Peel, 
lord Farnboroug, o honorable R . Gorclon, etc. 

«Sua magestade saudou a rainha (diz o Cou?·ie?·) com a maior cordialidade, e, 
fallanclo-lhe em francez, lhe assegtu·ou que muito folgaria de a ter recebido no 
seu palacio logo que chegou a este paiz; mas vossct magestade _bem pó de vm· (disse 
el-rei) qtte ett, até agoht, não tinha loga1· p1·op?·io aonde a podesse 1·ecebe?' j e con-
duziu-a então ~\, sala p?·incipal . ' 

«A rainha assentou-se .em um canapé, ao lauo ele el-rei, o qual pediu licença 
á sua augusta hospeda para que as outras senhoras se seJttassem. Assim n'esta 
circumstancia, como em tudo o mais, houve-se a rainha ele uma maneira muito 
superior ao que rasoadamente se podia esperar ele uma menina ele tão tenra-idade . 
Quando entrou na sala fez- lhe sensível impressão a· esplendida e variada s·cena 
que se lhe apresentou; mas esta primeira impressão em brevê se desvaneceu, e 
conversou por espaço de quasi meia hora com sua magestade e com algumas das 
outras distinatas personagens. Suas altezas reaes as duquezas de CJarence e Glo
cester estavam particularmente attentas para ella, e, entre outras cousas, não 
pôde escapar á sua admiração o esplendor elos s~us enfeites . Sua magestacle pa
recia por extremo agradado ela vi vaciclacle, iatelligencia o simplicidade das res
postas ela rainha; mas houve uma circumstancia que nã.o só fez profunda impr~s
são em sua mngestacle, mas em todas as personagens d'aqnella distincta companh1a, 
que tinham visto a nossa princeza Carlo~a, e ora a gt;ancle similhança qno a joven 
estrangeira tinha com ella. 

aSua magestacle foi o primeiro que fez esta penivel observa.ção, e todas as 
pessoas que se achavam presentes não pocleram deixar ele reconhecer a verdade 
d'ella. Tal circumstancia deu a tocla esta scena um interesse que nunca offerecen 
ceremonia alguma de estado, por mais importantes que fossem as considerações 
politicas que ella envolvesse. 

<<Passada quasi meia hora em conversação, sua magestade conduziu a j oven 
rainha pelo corredor e mais salas do palacio até á casa da mesa, aonde estava 
preparado um almoço, elo qual suas magestacles foram servidos e mais trinta pessoas, 
pouco mais ou menos, da cl istincta companhia, que tinham sido testemunhas 
d'aquella recepção. 

<<A rainha estava sentada á dir eita ele el-r ei, o qual tinha com ella: as maiores 
attenções, tratanclo-a como rainha e unindo, nas suas maneiras, a affeição e tel' -
nura que inspira uma menina, com a attenç~to devida a tuna soberana. · 

«Nada pócl.e exceder a alegria que os -fidalgos que acompanhavam a sua sobe
rana pareciam ter, pela vivacidade que eHa manifestou n'esta mui importante oc
casião; e apenas pocleram conter a sua emoção quando el-rei, dirigindo-se aos sens 
i ll ustl·es con vidados, disse que n 'este paiz havia um costume a que algnns d'elles 



Lurc~cl' ia cstran Lo ; quo ra velho cu::;tu~ne ingl 'Z, e por em-tu uflo mau, o de he-
0!' <L .·auJc; c que, para se coufill'llHU' com c !I e e por ser esLo um lll cio de cum 

pt·Ir com os seu=s pt·oprios desejos, ua magestncle proptmhu que se bebesse :.t 
saudc da srta jovm amiga e alliaikt

1 
a 1Ytinlm de Portugal. 

((A penas se tinha acabado este brü+dc, levantou-se a rainha, e os olhos de to
dos se fitaram n'ella; assegurou a el-rel qu e este costume para ella não era novo, 
~orqu e , depois que chegott a ln~laterra, todos o_s dias :i sua ~es~a hcLia á saude 

e sua magestade · e com o mats profundo sentimento de grattdao pela bondade 
8°11~ q_ue havia sido tratackt, agora peclia licença para propor esta mesma saude . 

01'1a unpossivel formar uma icléa e~acta do modo pô1· que esta menina exprimia 
~s ~eus_ ~gradecimentos_ e asscgn_rava a el,- rei a sua ~ratidâo. Toda esta scena pa· 
ccta dtsposta para exc1tar a mms profunda sympp,tLua. 
. «Acabado o almoço, sua mages tade recond~~ziu a sua l 'e'<ll visita :i sala prin

Cipal, e depois ao topo das escadas, onde a tinha recebido; e, tendo-a ahi ahra
çta~o, 0~1~ra vez lhe a.,segu1·ou os puros e fm·vorosos \"Otos que fazia pela sua fu
Lna feh~·1dacle . 

«Então a rainh a saiu, dirig indo-se o ~or.tejo pela. mesma ordem com que tinha 
~i~~tra~o. Deixando vVinclsor, foi .sfl.~ldacla coni vivas pelo povo, que tinha concor
·í 0

. a sua IJassagcm; sua mag-e tade ahegou a Laleham, pouco mais ou menos, 
• s ctnco horas e meia da tarde. 

«Por pessoas fidaclignas e qq.e estivemm presentes, somos informaclos de que, 
- ll~tt·e -~~uitas COIJ.~q,s ag-r~.J.daveis qt~e sua mag_e~tadc ~ão cessava ele dizer á_rainha, 

t de dt~scra q q.c, _apasm: ele lhe nao ser famthar a lmgua portug ueza, sabia com-
l~ 0 Cl.tze~· n'asta idioma : a t•q,inlu, é 1mtito bonitct. O.fi'ereceu-lhe os seus camarotes 
~.s theat~:os, e encarregou a dq.qtteza de Clarence de a divertir e ele a apresen
_a1' J+os CU'CiJ.J.los mais distinc:tos ele L ondres . Sua alteza real a duqueza de Cla

l·<!qce pecliu licença ú. 1:a inha para a visitar na sexta feira proxin1a . 
. "O D'J.fl.rqnez de Palmellfl. tinha recebiclo, no dia 18, urn aviso cto teor sc

gtp~te; O rnm·quez de Conyngham ?'ecebeu m·dem cl~ el-1'ei p.a1·a convidm· o mcwquez 
e ~ marq11ezct de Palmella .zxtra vi1'em ao palaciq de HlindsO?·, segnnrlq jei1·a 22 do 
~011'eJtte, ás duas lz o1·us, afin'J, ele assisti1·em, á visitrL de stt't magestade a 1·ctinha de Po1'-
ur;al, P:~t·a que cst~.J. r ecepção se fizesse elo ,modo mais conveniente, ordenou el-r ei f0}hesonreiro ela sua r eal casa, sir YV. :Freemf].ntle, que viesse CQJ:lCCrtq.r o formu· 

c~1 ~0 com o referido mar qnez, o gl.!al, ass im como os ex . mos llJiitistros do Brazil, ii-
raru por extremo penl,orados nelo modo por que foram acolhidos por sua ma-gostado . ~ · .I:' • · ·• · 

.. «Ass-im foi r ecebida, po1• el-rei da Gran-B~'etanha, a .·enho 1·~ D. Ml.lria U com~ 
~;tnha ele Portugal, apesar elas duvidas que mnitfl.s pessoas tinhau;t pr tendido sns
~tr sobre isto . E pm qnal outro caracter poderia e lia ser r ecebida? (pergunta o 
de obej, S If'este titulo, que lhe ~ devido, póde haver duvida, por que rasão saÍll 
, Ltsboa o em bai~aqoi' inglez? e se as pessoas que actualmente se acham go-i ~ruanclo Fortngal perguntarem por que rasão a j oven r ainha foi recebida como 
.~' podp,m aeltar a respost& nas suas proprias promessfl,s e juramentos, que de

Htm, ele mq,nter a carta pela qual sua n~ages tade era 1•econheoida como rainha . 
. «E erp qual outro C;lracter poderia ella ser r ecebida? (pergtmta o Cou1·ie1') . De

~)~18 de ter sido tl'q,tacla, quando aportou ás uossas pmias, com as honras ele r ai-
1~1a; depois ele .Qavcr sido CO!Ilprimentacla com este augusto titulo pelas c01·pora
~ocs muni cíp~es em 'l1ruro, em Bath e em outras cidades cl'este reino, poderia 
~~1 PP? r-se que uma pcrs01wgem de tão o]e,•aelo caracter, como el-rei, de tao r eco
a lecrd~ benignidade c delicadeza de sentimentos, se prestasse a ser o orgão que 

8 
nuunclasse ~i j oven rainha qtle nffo lhe competia aquelle titulo, debaixo do qual 

N~~ magcstade mesmo e o seu govemo t inham determinado que ella fosse recebida? 
ao ha cl~tvida qu e foi l'eccLida como rainha ele Portugal, e estamos certos de que, 

Por 1n · · 
8 . ais Im pol•tantcf;! que sejam os futuros acontecimentos, e por mais longa que 
r:{a .a su~ vida, j am::],is poderão apagar-se da sna memoria agradecida as manei-

e ~s ctrcumstanci as que acompanharam a sua recepçfto, 
.· « D este modo (diz a Timer;), quacsquer que possalll 13er pnra o futuro as pros

pclidacles cl'csta interessante pcrsonfl.gem, cl-l'eÍ c os seus minis tros mostraram, 
85 

• 
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u 'este receLiu1ento, o respeito cle \rido aos direitos ela legitimidade, na sun pessoa, 
r econhecendo o seu titulo e faz endo honra ~1, sua posiçrio; repellindo assim as bai- , 
x as insinuações de algumas folhas inglezas, que pretendiam inculcar que elles es
tavam dispostos a abandonar os interesses ela rainha, e a r econhecer como rei de 
Portugal o nsurpador do sen throno. >> 

;}F 

Abstivemo-nos de mencionar o itincrario seguido pelos militares e paizanos 
constitucionaes quando r etiraram do Porto em 3 de julho; os trabalhos, pri,·ações 
c insultos qüe soffrerarn durante as marchas para Galliza, e depois ele a llÍ inter
n ados por ordem elas auctoriclacles h espanholas, as quaes commetteram os maiores 
ex cessos contra milhares ele pessoas indefensas, })Ostergando assim os princípios 
mais el ementares do direito i11terna .. ional; deixúmos ele r eferir o procedimento co
barde de alguns mercenarios que abandonaram as r espectivas l.nmeleiras para se 
entreg·arem á discrição elo inimigo, a correcta conducta de muitos que, long·e ela 
patria e de ·suas famílias , údtos ele meios pectmia rios, arrostaram todos os sacri
fi cios para manter firm es o credo político; omittimos, emfim, a enumeraçfio dos 
factos concernentes á tri ste sorte elos emigrados portüguezes no paiz vizinho, por
que se acham clescriptos em livros de fac.il consulta, e especialmente nas 111emo
?'Ías ele Joaquim José ela Silva Maia e em quatro importantes obras elo sr. Simrio 
José ela Luz Soriano, que, alem ele presencial-os, teve como valioso subsidio um 
inedito do seu illustrado amigo B ernardo ele Sá Nogueira, esse di stincto e valente 
militar a quem os proprios aclversarios nunca · contestaram o merito, e que sem
pre brandiu a espada e manej ou a penna conscio ele pugnar pel a liberdade. 

S e, porém, como é assaz notorio, O.J! nossos c.ompatriotas emigrados tiv eram 
grandes dissabores no solo da H espanha, as condições cl'aquelles infeliz es não me
lhoraram em Inglaterra, por causa da estranha política do gabinete presidido pelo 
duque ele Welling·ton, que tantas honras e proventos r eceb êra de Portugal; tor
uando-se as circumstancias ainda mais precarias para os voluntarios academicos, 
victimas da manifesta antipathia elo chefe elo deposito ele Plymouth, cujo ·Caracter 
violento e pouco generoso contrastava com o genio expansivo e franco d' esses 
mancebos. 

Em similhante conjunctura, r eduzidos q nasi á extrema mis ria e desconsiclc
raç?i.o, resolver~m fa zer o seguinte 

Req u.eri:J.JJ.'l.en-to 

Ex. mo sr. - Os estudantes cb universidacle ele Coimbra abaixo assignados, por 
si e por todos os seus companheiros ele armas no corpo militar academico, levam 
á presença ele v. ex . a a seguinte supplica. 

Quando em 1826 uma facçâo rebelde e pmjura tentou r ou bar ao senhor 
D. P edro IV a corôa portugneza, que lhe pertenc.ia pelas leis funclam entass ela 
monarchia, reconhecidas nos solemnes juramentos de todos os portuguezes, e 
d'aquelle mesmo príncipe qne, sem r espeito ~tquell::is e á snnticl a.cle d 'estes, e em 

.. menoscabo do r econhecimento unanime ch Europa, se apoderou ultimam ente do 
throno, cuja guarda lhe havia sido confiada, os estudantes da univers iclade de 
Coimbra coneram ás arm as, e não se pouparam _a; quaesq1,1er fadiga s, nem ao ri sco 
das pro1n·ias vidas para tomarem parte na gloriosa lucta em que a nação e o exer
cito fiel se achava empenhado; e mnito se lisonj eiam os supplicantes de poderem 
dizer que a sua resolução não contribuiu pouco para desarmar a pcrficlia e su._t en
tar a causa ela legitimidade e das liberdades de sua patri a . 

O unico premio que os supplicantes esperavam era a gloria ele offerecerem {L 

post eridade mais um exemplo ele brio, valor, p-atriotismo e fidelidade para ser 
acrescentado áqu,elles que a mocidade estudiosa ele Portngal em todo s os tempos 
tem dado. E sta unica paga nobre e honrosa, que os supplicantcs podia.m esperar, 
não receiavam ser-lhes negada; alg uem houve, comtnclo, empenhado em os faz er 
apparecer como indignos d'ella, e merecedores ainda ele castigo; ~só a estas vis
tas póde attribuir-se a clifficulclade ele se lhes wbonarem as faltas qt~e fizeram á.s 
aulas emquanto o serviço militar os impediu el e frequ:enta•l-as ! 
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Se na camara dos deputados u~io fosse attest::~.cla elo m odo o mais lis01~jeiro a 
~?ndtt~ta elos supplicantos e rasg-ado o véu que cobria o direito ig-norado ou tor
~Jc'to vwl :-u.tam ente pelo espírito ele um partido pm·a o qual a fidelidade era crime ; 
se. um mnustro verdadeiramente empenhado na sustentação dos direitos da legiti
l~ldade e da carta, e que na mais apurada crise não hesitou em deixar tempora
lt::tmeute a direccão dos neg ocias pnblicos e correr ás armas, collocando-se ellc 
JU esmo á fr ente elas tropas para esmag-ar a rebelli~io ; se este ~inistro, emfim, a 
que~ os sen-iços elos supplicantes mer eeiam differ ente consicleraçrio, não desatasse 
0 110 que enredava uma pretensão a mais justa, os supplicantes veriam perdidos 
~s seus resp ec tivos annos ele estudo e legitimadas as faltas d'·a;quelles poucos cle
oene~·a.cJos que se armaram contra o r ei, contra a carta e contra a patria! 

'Inumphou, emfim, a verdade e justica; mas em resultado elos trabalhos a que 
se e:xpozeram e ela fidelidade que mostr; ram, tinham os supplicantes já soffrido 
~l~a. perseguição que bem longe es tavam ele r eceiar : ella porém não mudou os 
f:ntu:neutos dos supplicantes, e se este foi o fim. dos seus per seg-uidores , foram 

utets os seus esforços . 
)U Apet:as soou no Porto .~ voz do deyer e ficlelida.cle, e os habitantes d 'esta po
lb los~ ctdacle com a tropa da gql:).rni9ão se declararam contra a perfid,,, infame e 
~ ~UlJuavel usurpação gue se hay if). verific~;tclo, os supplicautes proclamaram em 
fi~~m~ra o governo leg itimo, fopnaram um .corpo militar, e emquanto o ex ercito 

I Lh se cou?ervou, s upJJort~Fm.n o peso de ~1m ~,13rv~ço duro e co11ti~uaclo . 
f· ouga scr1a. a uurraçao elos mcommodo;s e pnvaçoes que os supplicautes sof
t ~(am. na r etirada até Gall iza ; elos perigo.s que correram, do tratamento indigno 
~1 os Jnsulto.s que se lhes fizera:n !l'a.c~uelfe reipo; e emfi.m da sua situação em 

11~ longa Vla.Q:em qu.e foram obrtg·ados a emor.ehender, .a)Ileacados com a alter-nat ~ . . . . ~ . . r , 
' tva de, on se entregarem aos mar es n,ão obstante a fa lta .de meios, ou de ser em 

conclllz idos a Portuga l {t .discri.cfi.o .Q.o gov erno tyrannico elo usurpador. · 
cl . Chegados a Ing laterra, os .s'upplicantos, inababveis no principio ele fazerem to-
0,0 ~ 0 ~ saorificios pa ).'a ser c.ollocado no throno o seu legitimo re i, e hoj e a sua au
~usta filha, e ele r e.stituirem 1Í sua patria a liberdade, a paz e tranquilliclade, de 
·'tul. um~ vil usurpa9ão l:!- privára, conservaram-se no deposito em Pl:ymouth, onde 
~nb ~~~o stç~o elo encarregado cl'elle foi posto o dinheiro necessario para prover á 
pre S t s tf\nct~ ~los po~·~ng·uezes emigr~dos . Pag-ara1_n-se os orden~clo~ e soldos aos em
a d'gac~os ClVJ S e mtlltares , e .se arbitrou aos. mats uma ,quant1.a c~rffe.re~nte segundo 
fot\dfet e~te cla~s e a que os em1grq.dos pert,f3TIG:tam; ma.s n e.sta 4t.stpbmç.ao, ex. mo sr., 

at~ os supplJCantes .extremamepte ag-gravaclos! ! 
P, cl E scusado é demonstrar que os sppp1icq.ntes tiv~ram ama ~ducaç,ão tal, que não 
e~c e bastar á sua alimentação o ,q_L~ e é sq.fficiente pai·a 1m1 sold.t,tcJ.o merceuario; é 

usado demonstrar que uma 1'oa p"rte elos ~uprJlicantes viviam en, J?ortue:al .;om sna f' . N "~' . · ' . ~ 8
. amilias á le i da nobreza; que os s~1pplicantes se haviam destinado a uma 

d~~·e~ra que os habilita y·a p.ara n fio serem contados n,as ul~ir~as cl.ass;és da socie
l'eJ e ,, escus~clo é, emfim, cl e1~10nstpar _que o. haveYem-s.~~· ali stado f!. D conserva
I 0~ -~c _r eumclos a fim el e contmuarem a sm·vn· em occasta.o .opportLmp. fJ, causa da 
et;ltt~udade , não devia peiorar a sua concJ.ição. 

q Sao verdades muito notorias, .ainda qne par.e,ce tere)Il sido clesconh.ecidas ; pois 

0 
n:: contra as intenções ele q nem mandou ê'enerosam,ente distribui1· aquelle soc

t 
01

;
0 p ecuniario, Oi'! supplicantes têem sido tra.tado,s .como soldados mercenarios, 

t~~c 0 apenas alg uns r ecebido um s~b sidio e~ü;aor~i~~ario e por uma s6 yez, en
a le~nto que aos cadetes, os quaes n,ao têem mms clírmtos que os soldaqos~ porque 
titu{ a uns e oNutros. esta.l?e~ece o mesmo soldo, s e arbitrou uma quantia ~nensal a 
pr B 0 ele .Pensao ahmentJCJa, podendo :SÓmente serem os mesmos attendiclos com 
t·ioe erenc1:=t aos supplicautes, considerado ,como não merece o alistamento volunta
qt e deslllteressado dos estudantes; e , o que é mais, aquelles dos supplica,ntes, 
clle reunem á qualicbcle ele voluntario nlg lilma outra, como a ele e.c.cl_esiasticos, a 
s:c:cl~og-ad~ s, a ele pensionm:ios do estado Olf de p1·oprietarios,, são p~·i vados do 

0 · , 0110 arb1trado áquelles e1mgraclos em quem concorre alguma cl estas ctrcnmstan
e~~' e os supplicantes nas cbclas circumstancias vem a merecer menos que os outros 

tgrados, os quacs, ou não seguiram o nobre destino elas armas óu o abandonaram! 
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Forçoso é alem cl'isto c11zer que multas classes inferiores têew avultadas me
zadas sem qne se lhe. · dêem a titulas ele ordenados, senclo aliás certo que, ou ne
nhuns ou muito diminutos são os que ~e lhes acham estabelecidos pelas leis . , 

Ju]gam, portanto1 os ·supplicantes de justiça deverem ser soccorridos e livres eLO 
vexame em. que vivem, dando-se lh es m'eios ele um tratamento analogo á sua educa
ção; e muito é para admirar que, sendo generosamente soccorridos os mais por~u
guezes emigrados (ex:ceptuando os voluntarios elos outros cm·pos, que pela ma1or 
parte têeJ,u a mesma rasão ele queixa), sejam os supplicantes excluídos cl'esta. ge
nerosidade, dando a sua uesg·raçacla situação motivo ele os estrangeiros pensar em 
que, ou a classe acaclemioa em Portugal é desprezível, ou os supplicantes pela sua 
conclucta se têem to1·naclo indignos de serem oonsicleraclos, como aliás o seriam, ou 
emfim que é necesstn'ÍO r enuneín:r a profissão militar, que iião espontaneamente se-
guiram. , 

Em consequcncia do exposto, e movidos de cli:ffeTentes considerações, os sup
plicantes têem requerido repetidas vezes que se attencla ao abandono em que se 
achan), e que a sun. sorte seja melhorada; as suas vozes, porém, não têem sido 
ouvidas, os seus clamores têem sido inuteis, e as suas queiRas de certo nfio che
garam ao conhecimento ele quem poclesse rcmedial-as t l 

Por este motivo os supplica.ntes as levam hoje ao conhecimento de v . ex .a, 
certos ele que ha ele attenclel-as como exigem a impa1·cialidacle e justiça; quando, 
porém, os supplicantes não possam obter melhoramento da sua sorte, conseguirão 
ao menos um despacho em seu r equerimento, e jnlg·am se lhes fará justiça ele de
clarar que não é devida á sua má conclucta a falta ele consideração que n'cste de
posito ~e tem dado á s1.1a classe : é isto o que os supplicantes principalmente am
bicionam, o que têcm direito a pedir e se lhes não pócle negar. 

Os suppl icantcs têem noticia das m·clcns de sua magestade a rainl1a ele Portu
gal sobre o embarque dos emigrados, reunidos no deposito de P lymouth, para o 
R.io ele Janeiro; e quando se lhes propõe, ou seguir o caminho elo aviltamento ou 
o da honra, os supplicantes não hesitam soure a escolha: ellcs estão dispostos a 
oLecl ece:r á voz ela sua legitima soberana, e vão gostosos, atravez ele todos os pe
rigos, onde quer qne possam contribuir para a r estituição da corôa, perfidamente 
~lsurpadÇt., o ela libel'dacle ·ae sua patria.1 hoje opprimicla com o peso ele todas as 
de,.graç~s; pal'Cce, porém , aos supplicnntes que aq uclle destino não impede o de
ferimento ela sua supplica, na qual receberão mercê. 

Plymouth, 13 ele dezembr-o ele 1828 . = .:Joaq~dm J.l{ctmwl dct Silvct Neg1·ão, prí-
1lldiFO sargento ela prirpeira companhia=Bm·thoZomeu elos Mm·ty1·es Dias, segundo 
sargento da m~sma companhia. · 

O sobredito r equerimento teve a seguinte i11formaç&o sobre a identidade dos 
signatarios: 

« IIJ.mo e ex:. mo sr. ~Os supplicantes pcptencem á pl'imeira companhia cl'este 
batalhão, sendo ambos sargentos da mesn.1~t companhia: é o que posso informar a 
v. ex.a 

« Plymouth, 15 ele clezeP.Ibro de 1828. = 1!1a.nuel Joctq~drn de il1enezes, mDjor 
com mandante.>> 

Na ordem elo dia n. 0 1 17, ele 22 ele clezembl'O c assignacla pelo general Tbo
ma~ Guilherme Stubbs, publico~l-se, juntamente com outros despachos de Lon
dres, um n'estes termos : 

«A classe elos voluntarios academicos elo deposito é eugna fle toda a consiclc
ção e louvor; por6m é demasiadamente numerosa para que seja compatível coro 
o estado elos fundos, e nas presentes circumsta.ncias, augmentar os seus soldos, 
alem do que seria intempestiva qualquer altemção no momento em que o depo
sito vae a disso] ver-se.» 

Assim se eleciclíra na embaixada, .em data ele 20, pondo a sua assignatura. José 
Balbino ele Barbosa e Araujo, mais ta:rcle barão e visconde ele Tilheiras. . 

Os referidos voluntarios, desgostosos com a solução que clem á supplica quelll 
dirigia superiormente os negocias relativos ao deposito dos emigrados portuguezes 
resolveram faz er outro r equerimento, ct~jo teor é como segue: 
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. ((Ex.
1110 

sr.-Os estudantes cl;nmivers icla cle ele Co imbra, quo formam hoJe à 
~l'lll_ledira companhia do batalhão de volnntarios organisado em Plymouth, t endo 

ll~l~ ta 0 pelas v ias comrJetentes um requerimento ~í, )·unta enearreg·ada ela aclmi-
lSLra N d · v ~ao os soccorros, e tendo appareciclo o despacho em uma ordem do dia de 

0 
• ex. ; os supplicantes, não satisteitos, pretendem levar, ou outro r equerimento, 

v n nu~a replica á presença ela mesma junta, para Q que se lhes faz preciso qu e 
c · bex.·' lhes mande entr egar o r equerimento, porque é propriedade d 'elles

1 
ou, não 

i~ ~ndo no possível, mancle que se tire uma publica fórma elo dito r equr:: rim ento> 
01\'Imes l h · J • ' ll · · p ' c o~pac o, a>s1g naturas e tuCLo o mais que n e e se contiver; por rsso -
· a v. ex ." assim o mande. 

e « Plymouth, 27 de dezembro de 1828 . =JoaqtdnL 1lla:nu-el cl<:6 SiÍ'va N-eg1·à'o> 
lU ~O~e d~ tod_os ?S seus cama,raclas.- E. R. lVI.c~ )) . ~· . 

e 1 ôe.neial deferm por esta. forma : <<Passe por cerhdao o teor elo r equ emnento 
s~l~~~:cJ.lo, n[io havendo inconveniente. - Plymouth, 27 dê dezembro de 1828 . = 

Pau~ . P~<bli~a fór~1a foi authentica_da_ e:n . 2 de j m:eiro elo a1_mo imm ~~liato por 
te 0 1\itdost, e extste agora na va.lwsiss1ma collecçao ele escnptos polit1cos per
stncente ao SI'. J oaquim Martins de Carvalho, qne tratou tambem cl 'este as-

c ltnpto com a costumada proficiencia nos n. 05 2:875
1 

2:876 e 3:228 do Conimb1·i. 
ense . 

f, ,
1
° s estudantes mandaram então imprimir na officilia ele W. W. Arliss (Becl

t~~~ .st~·ee t, 12) tlm f?lheto elo N 16 paginas, com ~s primeiras t res peça~ que ac~ma 
ju t 801 e vemos e van as r efl exoes ou commentanos, conforme em segmda se le, e 

n tmente a sua traducção na lingua elo paiz onde r es idiam . 
as 1 s ~Jalavras ?W11WTosct1 fimclos e intem;pesti'VC61 insertas no despacho apr esentam 

segumtes nota/3 : 
· la }.a <<Demasiadamente numerosa !! Custa-nos a crer que esta pi'oposiçKo sej:1 
i~·nçada ~e boa fé; e muita honra jnlgfLmos fazer ao seu auctor attribuindo-a à 
sã~orancta, em que mostra es tar, elo que se passa n 'este deposito. Os estudantes 
põ noventa e se te, e portanto pequeno numero, comparado com o ele que se com
ceb:. algnm~s classes d 'es te deposito, eujos inclivicluos a inda hoj e continuam are-

21 ,as antJg:s e avultadas sommas m~nsaes . n, • 

cia]· · «Nós n ao sabemos o estado dos funclo i:l 1 e verdade, mas sabemos que a offi
qt~eidacle ~ ha pouco embarcada, fez em comeclorias tão extraorclinarias despezas1 

ci . 08 clirectores elo embarque preferem dar avultadas sommas para prato aos offi
es~es qne estão proximos a embarcar, mitretanio que aos estucbntes só se t em dado 
lll e_mez e o passado 5 p ences cliarios ! Q ue escassez nos fundos para tms e q1te de
d~:s J a para outros! ! Que ig ualdade ~onstitucional! _! Que justa base na clis~rib~t i ção 
r soccorros! ! l\!Ias o § 27. 0 elo artrgo 145.0 do titulo VIU da carta constttúcwnal 
a~?onsabili~a todos os empregados no exercicio ele suas funcções, o§ 28. 0 elo citado 
/ ~go cl~í a qualquer cidadão o direito ele ap i·esentar r eclamações, queixas ou pe· 
e;oes para se tornar effectiva aquella responsabilidade; e os estudantes não_ se 
as qnecem d'esta doutrina. Quando para o futuro a lguns dos estudantes tiverem 
ta sen to na sala dos senhores deputados da nação portugueza não se esquecerão 

111
111

bem de alguns portug nezes cnjos servi ~.os têem sido mui distinetos1 principal-
e~~1 duraJ~te o tempo ela nossa emigração . ~ N 

tâ · << lVIu1ta;s r efl exões se nos offerecem n este logar1 que por ora nao apresen
delllos ao publico, porque o nosso proposito é simplesmente pôr o le itor ao alcance 

l)a 1Pocler faze.l-as com exacticlão . Já là vão vinte dias depois d 'aquelle ·eles-. 
c 10 • o l . ' d N 1' 1 d t . 1niseri~. ec e~oslto a m a sffe ~a.o. c Isso vm~, mas o

1
s estu 1~1tn es :ontmuam_na 

1
mesma 

Pl'ete c~ n ao _era com e cito mtempes ttva <J,.,lla qu~r a eraça_o a r espelt_o c_ c _uma 
ti v nsa.o. que JI.Í contava tres mézes e que nao t e na apparec1clo se a prmci pw se 

e~: :Clto a ele viela justiça? ! ! >J • • • N O 1 edactores elo foll1 eto pro seguem depois ela transcrJ pçao elo despacho: 

ql '' fferece-se ao 1mblico es te r equerimento, sua informacão e despacho, para 
te to l ' · · i! · dt . J c os, e particularmente os habitantes ele Plymouth1 conhecam que Jamms 101 
tvrnosa l d l l C · b I , N •• lU . < a cone neta os estnc ant es c e Oill'l ra que ac tua mente compoem a p11-

tr~~ra co~panhia elo corpo ele volnnüwios aqui organisado. Nài@ s? apre~eNtam ou-
antenorcs documentos, que os estudantes possuem c que evlclenceram a sua 
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C;)nclucta exemplar, porque aquelle despacl10 bem a comprova, e isto por ora lhes 
é sufficicnte. 

«Ao seu legitimo soberano, ao perpetuo defensor do Brazil, em no me de que)]l 
tantas desigualdades se p raticam, os estudantes de Coimbra hão de em breve c~
por as suas justíssimas queixas; mas, habitantes de Plymouth, conhecei clescle J.~l. 
a sua justa pretensão e cl ae o devido valor à segunda parte d' aquelle tão mesqtn
nho como tardio despacho l 

« Ienhumas refl exões se vbs fazem l lDas fazei -as vós, publico im]Jarcial. Tende 
por ora sómente em vista a d0utrina d'aqti elle r equerimento; lembrae-vos que 
data de ha mais de t res mezes t?to justa j_:i1'etensão; que os estudantes a não f~
riam, adoptada que foss e a principio a verdadeira base na administraç-.ão do clJ
nheü·o aos emigrados portng1~ezes ; e se, em 6m, não conhecessem que a sinistra 
mão que em 1826 pretenclia fazel-ds odiados na sua patria, ainda hoj e trabalh~tva 
em Plymouth por t irar ads estudantes a éonsideí·ação que em todo o tempo justa
mente mereceram. 

<< Quizer am salvar a sna patria, mas forari.1 obrigados a · abandonai-a, a perder 
suas famílias, bens e curso Ii.ttt:n'ariel; cmfim, l'c:J du~iclos ao duro estado de t fio justa 
mas indeferida pretens~to ! Todos os estudantes soffi.'cr am e : offrem com a su'f~
ciente resignação e constancia ~ mas o seu sofl"rih1eJ1to passaria a um crim e se det
xassem ele levar aqn ell a injLlsti ça ao conhecimento elo grande e immortal D. Pe
dro IV, que, verdacleiramente justiceiro, imparcial e behefic.o, ha ele atteneler as 
supplicas elos estudantes e otliar aquell es que ein seu nome tantos despotismos 
praticam; se, emfim, n5.o fizessem publica aquella injustiça, mostrando o que os 
estudantes foram, o que Fào e o que com clles ·se pratíca. » 

O opnsculo termina com a subseqntmte nota aos vocabulo: por O?"ct, empregados 
no penuHimo paragrapho : 

<<Assim nos exprimimos, porque em breve se offerecera ao publico a tabell.a 
elos soccoiTOS a cada classe de emigrados portuguezes e elo clinbeii·o que, a titulo 
ele extraordinarios, tern recebido a maior parte do<> eii1igrados, mesmo os r ecem
chegados !! Então elevem tei· lagar as nossas r eflexões, e ehtâo ficará authentica 
e c vielentemente clcrndnstraela a injustiça feita aos estuclantes . » 

IgnorfLtnos se os academicos persistiram no seu ultimo intento, o que pou~o 
importa, visto como; expondo aqui todos os presumidos ag-gTavos, seria necessarJO 
destinar muitas pag·inas para as vai"ittdissimas r efcrencias pró e contra insertas em 
numarosos impressos . Enti"ctanto vem a proposito, embora fóra da ordem chrono
logica, transcrever alg·umas disposições concernentes ;;\. orga1iisação elo deposito dos 
emigrados e respectivo rcgimen, concluindo pela analysc critica ele historiador es 
por vezes citados; testemunhas oculares e victimas tambem ele injustiças, sc•gunclo· 
declaram. 

Emquanto ao pi~ i rnc ií·o ponto allncliclo, extrabimos tlc cui"ioso manuscripto ela 
importante bibliot1Jeca do paço tla Ajucla 1 o seguinte : 

Cartà 

Ill. mos srs. coinillanclantes elos corpos vindos da Galliza : - Esta carta l1a de ser 
apresentada a v. s.as pelo sr. major :Manuel José :Mendes, a quem hoj e passo or-

. clem para fazer transportar para o porto de Plymouth a todas as IJessoas vindas 
ele H espanha e pertencentes à brava e leal divisri.o portugueza, para no sobr edito 
porto ficarem ás orcl ens elo ex.mo sr . Candido J osé Xavier, que se acha encarre
gado ela sua organisação e arra-qjo; espero, pois, que v. s .as, IJOr bem do serviço 
de nosso augusto e legitimo sob erano o senhor D. Pedro IV, se pres tarão ás re
quisições que, em cousequencia da minha ordem, o r eferido major lVIendes pos~a 
fazer a v. s. as, cuja cooperação é necessaria para o bom desempenho da comtuJS-
são ele que o mencionado sr. JYII:md'es esüí ineumbíclo . . 

D eus guarde a v . s.as Lonch·es, 23 tle agosto de 1828.= 1lfa?·qttez de Palmellcb-

t Copia elas ordens ~o cl'ia publicadas 110 dl'tpos~to geral dos porl~tguezes em_i.qmc~o..,s em Pl~: 
mouth; 2 volumes offerec1dOs a s ua magesta'Clc 'CI-l.·c1 n s<'nl1or D. Lmz 1 pelo c;nurg mo do e:xel 
cito Antnnio ,JOf~qnim Rocl rig nef' Pc•reim. 
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Ordens <lo c::lia 

Plymouth, 27 de ag·osto ele 1828 . 
,. 1.'() A divisão ele tropas de Portugal, e mais portnguezes que as acompa.uhaDltl ua saida d'aquelle r eino e na fidelidade ao nosso augusto s?berano o senhor 

· P edro IV, vae toda reunir-se n'este porto. 
?· 0 

A clelegação ele sua magestade em Inglaterra tem tomado as medidas con
;éeme?;tes em favor d e unia porção tã? clistincta d~ subditos de el-rei, a . quem a 
~elo Juramento fez nobremente supen ores aos perrgos, aos traba)hos e as seduc-

çoes . . 

3.o Todus os paiza.nos te~·ão transpodes, commodos e rações convenier~tes para 
_.passarem ao Rio de J aneü·o sem despeza sua . 
t d 4 . 

0 ri" o dos os mi litares contint1arão a r eceber os seus soldos e serão transpor
a 0J com as c·ommocliclacles compatíveis com uma expedição . 
. :o Os vo1nnta.tios e ()S que, pertencendo essencialmente a clas.se de paizanos, 
~e .~listaram com tudo briosamente na dos militar es para seguireril com elles a col·-
1.81~'1. dos perigos 'e ela ·g-loria, se1·.ão livres na escolha elo seu fntm·D destino, e g0• 
sara,o das vantagens que fioam acima declaradas pa~a qualqum· elas duas classes 
a que preferirem reunir-se, 

6. 
0 

Os paizanos e os voluntm'ios que ora, por escolha, se r eunirem a elles, de
veru fic~r na intelligencia de todos os que, confiados nos seus proprios recursos, ou 
~or ~otrvos particu~ares seus, renunciaram ag?ra a. vantagem que se lhes offerece I tl.ansporte gro.tmto para aquelle novo clestmo, e nada elevem contar com outros 
~1 tenores soccorros que a legação de sua mag·estade 1 depois ele uma tão consicle
~vel clespeza1 não fica em circumstancias de poder c.ontinuar-lhes. = Ccmdido 

osé Xcuvie1·. 

Plymouth, 28 de agosto ele 1828. 
1." Todos os voluntarios, e todos os soldados e cabos dos corpos de caçadores 

~te se acham n 'este IJorto e que ·successiva mente forem eheo·ando a elle, se r euni-
rao b J v a Orcto do transporte russo D elphim. 
"G' 2.o Tomarei. o commando cl'este depositv o sr. coronel Henrique ela Silva da 
~onseca. · 

. i3.o O sr. coronel Antonio Ignácio Cayolla tomaní ·o commanclo elo deposito ge-

dt al ' composto de todos os indiviEhws que não fizerem parte do deposito de caça-
ore.·. . 

4 . 
0 

O sr . commandante geral do deposito nomeará um cap itão, dois sub~lter
n~s , ntn offi cial ele saude , dois sargentos, um furriel, um cabo q1le faça as func
Çoes cl 'e ll e, para irem. todos servir provisor iamente no deposito de caçadores. 

I 5.o Os outros officiaes militares nomeados irão logo apresentar-se ao sr. coro
ne commaudaute d'aquelle deposito. para d'elle r eceber as ordens. 

6. o D esde a manhã o tral'lsporte ing·lez ·Ly?'C6 fica destinaclo para r eceber só-. 
~~ente os sr s. officiaes qae ahii quizerem aloja.r-se, e seus impedidos, em quanto o 
1 ansporte inglez 1~!f.ine1·va não se acl<a prompto para r eceber todos. 

M. 7 ·" Os srs. offi.ciaes que preferirem residir em terra, em quanto o transporte 
~ne? ·va se aprompta, podem fazel-o . 

8. 
0 

Aqnelles que preferireJ.:!l r esidir a bordo ahi terão rações de viveres, assim 
como os que, tendo famílias, r esiclirem em terra. 
do 9·

0 
O sr. coronel commaúclante do deposito geral remetter-me -ha um ma.ppa 

·ó estado· da situação d'elle, confo:nne o modelo junto; aquelle estado será alterado 
s mente quando novos indivíduos entrarem ·no deposito ou outros saírem cl 'elle . 

. lO.o Emquanto não chega o resto elos transportes que se esperam para se 
jJlocecler á org-~~nisação dos que devem partir, o deposito geral será provi soria-
11Je:lte organisacl.o pelo sr. coronel commandante, ele moclo que se observe n'elle a 
lllals se l' . I' ' b cl . J • • l t t . . . · v era c ISeip ma, e que não so a o r o, mas amna mais parti cu armen e em 

,e~ a, se conduzam os inclividnos com aquella moderação e dignidade que deve 
ca a um a si c á nação a que pertence, c com aquella consideraçã.o que requer a 

a. Foi stthRtitu icJ.o clcscl c 16 el e setembro pelo brig·acleil'o Joaquim ele Sou,~ a Queveclo Pizatrro. 
. I 

: 



r esiclencia em um l)aiz cst1·a.nho, e o r espeito :ls Sllas leis . Portuguezcs qHe ncn.
bam de dar ao mlrnclo uma prova tão pouco vulgar c decidida de probiclndc, ele 
l10nra e de coragem, têeru qne conserva.r nma lmpbrança preciosa. que nada (Jcve 
querer nem levemente ver manchada por acções l'epr ehensiveis, mórm ente entre 
uma nação ctne ten:i sttbi-do apreciar à sua conducta e os motivos que os fizeram 
victimas ·gloriosas do seu eleve r e ela sna le&\dade. = CancliclQ. 

PJym&uth, 8 de se tembro ele 1828. 
1.0 Os srs. officiaes que fazem parte elo- deposito geral, debaixo do comn;ando 

do sr. coronel Cayolla, serão divididos em quatro secçõeR. 
2, 0 Os srs . oí-ficiaes ele artilhel'Ía formarão a ptimeira secção debnixo elas or-

dens elo sr. t enente coronel cl 'aquella ai"ma. -
3. 0 A segtmda secç~o será composta ele todos os st·s. officiac s dos batalhões 

de caçador es n. 05 2, 3, 6 e 7, dos regimentos ele ihfuntei·ia il .05 3, G; U e 10, e 
elos Tegimentos de cavallaria n .05 9 e lU. · 

4. 0 A terceira seeçrio scr-ú composta de todos os srs. officiaes elos batalhões ele 
caçad01;es n .05 9, 10, 11 e 12; dos J<egin:)e.ntos de infanteria n. 0

" lB, 21 e 23, e 
elos r egimentos de cava1laTia n. 0 5 11 e l:J, 

5 .0 Na _ qum'ta secção serão comprehenclldos os srs, bfficiaes de pr:1nei1'a e se
g unda linha e volüntarios 1, 

6. 0 O sr , official _ma is antigo de cada üma cl 'estàs ti'cs sec~Ões toman't o cotn
mando d'ella. 

7. ° C a ela um dos si•s . com mandantes ele secções nomeará dois officiaos, qtto lhe 
servirão de r0ndantes . 

8. 0 Um ajudante ele cada secção ü·á todos os dias á uma hora ela t:üde ao 
quartel do sr. commandante süpci·ioi' l'etcber a ordem. . _ _ 

9. 0 Os srs . njndantes de eada secção devem prover-se desde logo de Nllaçõds 
elos indivíduos das snas secções com as r espectivas rhoi'adt:ts e observa9ões . 

~ 0. 0 Os s1's. co:tnmandantes cli'J setções cnviai'ão dlai'iamente e com regulari
dade ao sr . commanclante supej·ior todas as l~artes ele sel'viço c alterações que oc
corrcrem. 

11 .0 O qua.rtcl mestre mais antig-o de cada secçrio sc11á encarregado do rece
bimento cliario elas rações para a sua r espectiva secção, entendendo-se para isso 
com o commissario Seraphim Antonio de Oliveira, encarregado ç\o folTJ,eçimento 
elo deposito geral. 

12.0 Os srs. offi ciaes que se acharem a bordo ou em commiss!io ser~LO conta
elos para a distribui <,~?to dos viveres como destacados; os que estiverem doentes 
em ten 'a serão contados como presentes. 

13.0 No dia 9 deve principíar-se a fazer este serviço com regularidade. 
14. 0 Exigindo absolutamente as eircumstancias que EC aproveite com a maior 

ccorromia o tempo a bem elo set·viço, elo dia 9 em diante receberei no meu quar
t el todos os dias, quando· não occort·er etu motivO!> extraordinarios, as pessoas que 
tiverem negocio seu a tratar, cleEde o meio dia até IÍ !l duas hora s, agradcccmlo a 
todos aquelles que por civíliclacle quizerem visita t•-me o favor da sna visita, a qua.l 
só por tão justo motivo cleixarei ele receber.= Candiclo, 

Plymouth, 9 de setembro de 1828. 
l.o Todos os volm1tarios que deram o seu nome })Or esm-ipto, para seguirem a 

sorte dos militares, elevem apresentar-se hoje impreteriv-elmente CL bordo do trans
porte DelpMrn~ -sem o qne deixarão de vencer soJclo. 

2. 0 O voluntatio José H emiquc de Almeicla (academico) pediu e recebeu hon· 
tem soccorro para partir hqje pata Lomll-es, 1~cnunciaudo pata o ftttnto qualquer 
elos soccorros que pela ordem n. 0 1 se estabelec01'am para os mílitares ou paiza
nos; portanto desde o dia do hoj e cessa de 1'ecober soldos e raytJes . 

1 Na mesma data fol'am nomeados commandantcs, da segunda secção, o coronel de cava.! la
r ia n." 10, Bernardo Bn,ptist::t da Fonseca; d::t terce ira, o tenente coronel de cavnllaria n." 11, 
.Tosé rln Fonseca P into ; r cl ::t rjtmrtR, n tenente coron el de milícias de AYeitol Mabltcll\1aria 
cl a l{.nc1tn. 
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. 3.o Os voluntnrios acacl cm icos José Silvestre Ribeiro, Joaquim ·Ntmes deVas
~oh~cell~s , Diog? José ele 9livei~·a Silva Cameiro, Migue! Antonio. Dias, Joaquim 
l\1 tnaz de Bnto, Antomo Lu 1z Dourado, J osé Joaqmm FerrCJra de Almeida, 
x ~nnel Rodrigues de Sousa, Carlos Miguel ela Cunha Vieira, José Antonio Pei
• .O 0 de, L acerda, J osé Antonio Affonso Dias Vencú·os, J osé Vieira Braga, Ig-na
~~0 J o_se el e Almeida, João Anselmo Pereira, Dionysio ele Oliveira Silveiro, Jos é 
e ~tano da Silva, José Ah7es da Cunha, Antonio l\Iaria Tova r ele Lemos P ereira 
r ~ rn es to Augusto Zuzarte t, que deram po1 escripto o seu destino para passa 
aem a ~rança ou a Gibraltar, e a quem se deram os soccorros necessarios para 

1'. sua VIagem, cessam ele r eceber soldo de hoj e por diante, e em quanto não parti" 
em te1·?to ' J • • " so cure1to a ração . 

e 4·
0

• Chegando ao meu conhecimento . que alguns dos voluntarios acaclemicos, 
. /qne~~ ~os d~ brio :pacional1 pretendem illudir o povo inglez sobre a falta elos bens r:n1811 Sistenci~, solicitando abrir n 'esta cidacle .uma subscripção para se suste~~a
e 1 quando, mgratos aos recursos que sua magcstade g·enerosamente lhes fac1hta 

11 
que na 01:dem n .0 1 lhes foram propostos, recusaram r ecebel.os, vejo-me na lJe

d osa neces;;Jclade ele fa:~er-lh es sentir q nanto similbnntes intentos os tornam indignos 
a 

0 
_bom c portug-uez, e fazendo esquecer a. beJla a.cção ele patl"iotismo que tinham 

~ ca aclo ele praticar, rqal pocler.ia julgar -se que uns poucos elo portuguezes, em 
lUcm deve suppor-se educação e conhecimentos mais que orclinarios, e que, sem 
~ue _a s.na profissão os chamasse, queriam vohmtariamente associar-se ~í. causa da 

0 
°t.Ia, 1 ~cle1Jenclencia e ela religiosa lealdade, acabassem por mendigar esmola dos 

~s .rang?1r?s, r ecusando r eceber os r ecursos que lhes offerece aquelle mesmo rei, 
llj os du·eltos elles diziam queriam defender; similhante contraclicção deve, mai s 

· ~~te tudo, envergonhar homens que se pretendem instruidos, e descobre n'elles uma 
. a9ueza ele espírito, e que não podem jú com o peso da g loria quo tinham prin

clHtcl_o a conseguir. Um procedimento, pois, tão baixo para quem o pratíca, como l e~stvo da honra ele todos os emigrados em Inglaterra, sobro quem recaíria in
c evldamentc a baixeza de um tal proJ·ecto, r equer medidas que assegui·em a cada 
lltn ]" . . ' c 0 c t~·elto que tem ele conservar illesa a honra e o brio que a tanto custo tem 
ousegmclo ganhar . 

. fl.o Portanto, todos os voluntarios e officiaes inferior es r espectivos que quize
\~m vencer soldo c r ações se r ecolherão ao deposito do barracã.o ; os que até ao 
c la lO o não fizerem, entender -se-ha por isso mesmo quo não querem aprove itar 
~S. l'eClU'SOS que se lhes offerecem, e, provando por este acto que recusam pres
tl1-se a toda a medida de policia e boa ordem, ser ão havido::; como vadios e tra-
ac 08 como tn.es . 
. 6 · 

0 
O commanclante elo deposito do barracão no dia 11 de manhã passará r c

~ ~ s~a a todos os vol untarios que ali o'xistirem, e dará a cada um um bilh ete de 
1 esideucia assignado por elle, em que se declare o nome elo voluntario a quem 
se der. 

' 7 · 0 Todos os srs. ajudantes elas secções e officiaes ele ordens que encontrarem 
V?Jnntarios p elas I'UaS ela cidade, lhes perguntarãO pelos SeUS bilhetes ele r esiden · 
CJ a., . e áquelles quo os não apresentarem lhes tomarão os nomes e lhes intimarão 
que se recolham ao deposito do barracão . · 

1 _S .o No dia JO os srs . commanclantes elos corpos· que tiverem na sua mão di
lllen·os pertencentes á aclministraçito dos mesmos corpos farão entrega cl'ell es, 
~~ 1"?- as clarezas neccssarias, ao sr. Paulo lVliclosi, ele quem receberão o competente 

Clbo. = Canclido . 

Plymouth, 4 de outubro de 1828. 
1. 0 

Os r estos de todos os batalhões ele voluntarios existentes n 'este deposito 
scl·í:o r eunidos em um só corpo debaixo ela denominação ele corpo ele volnntarios . 

2. 
0 

Este corpo será composto de um estado maior e seis companhi·as; o estado 

11 r1 
Alguns d'estes nomes, incluindo o elo sr. conselheiro J osé Silves~·e Ribeiro, não :figur~m 

8 a ISta dn emigrados por Ga.ll iza., inserta qua.si no fim do capitulo t, e 1sto corro bom o que~~~
remos a pag. 115 sobre omissu<'s n 'aqucllc documento; outros diiferem em parte, mas corngt-
nlll·sc ::touclc se conhece RC'r lapso ela copia. 
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inaior constará de um major, um ajudante, dois sargentos ajudantes, um quartel 
mestre, dois sargentos quarteis mestres e um ajudante ele cirurg·ia . . 

3. 0 Çada companhia será composta de um capitão, tt•es subalterhos, utn pn· 
meiro sargento, quatro segundos sargentos e um fun•i eL 

4. 0 Os cabos, anspeçaclas e tambores serão distribuídos pelas companl1ias com 
a igualdade possível, e os voluntarios pela maneira seguinte: A primeira compa- · 
nhi::t será composta de voluntarios academicos ; a segunda ele voluntarios do Porto; 
a tert.eira ele volimta.ríos elo PortOt ; a quarta de voluntarios ele D. l\'fatia II; a 
quinta ele voluntarios de Vizeu, Aveiro, Villa Nova e n. 0 24; a sexta ele volunta
i·ios ele todos os corpos, qualquer que seja a süa denominação . 

5. 0 O sr. ~·eneral Pi zaJrro escolherá para este corpo o major> capitães e subal
ternos; o maJor escolherA o ajudante e quartel mestre, e cada nm el'estes esco
lherà os seus resp~ctivos sargentos; e cada um elos capitães escolhedt os seus sar
gentos e furtiel. 
. 6. 0 Todas as praças que não poderem ter lagar n'esta organisação formm·ão 

uma companhia ele deposito commandacla pelo official ele maior gTacluação e. elos 
dois offi.ciaes immecliatos a elle; esta companhia tení o seu ajudante e quartel mes · 
tre e os sargentos ajudantes t espectivos . · _ 

7. 0 A esta companhia ficarão acleliclas as praças ele pret. elos corpos ele .segunda 
linha ; os officia.es cl' esta companhia entrarão na escala elo deposito geral para o 
serviço elo hospit::~,l ou outro qualquet· que se lhes o:ffereça. 

8. 0 Os srs. commancla~1tes elo corpo ele voluntarios e ela companhia elo depo
sito receberão as ordens elo sr. tenente corohel commanclante elo deposito do bar
racll.o, e a elle serão responsaveis ela policia e disciplina elo sei1 corpo . 

9. 0 Haverá no quartel do corpo ele voluntarios di ariamente um capitão ele es· 
taelo maior, e ahi eleve residir nas vinte e quatro hm•as elo seu serviço ; em cacla 
companhia um official ele dia; uns e outros se regularão nas suas obrig·ações pelas 
ordens geraes elo exercito. = Candido. 

Deposito geral elos emigrados portug11ezes em Plymouth, 6 ele outubro de 
1828 i . - Faz-se publico por esta ordem a nomeação que fez o ex.n'o sr. Canclicllll 
José Xavier elo commanclante pam o corpo ele volnntarios, e dos officiaes que es
colhi para servirem nas seis companhias ele qne v~e ser composto o mesmo corpo. 
Estado maior: major commanclante, An.tonio ele P assos ele Almeida Pimentel; ~0n
clante, José Luiz Zi:egenhein; quartel mestre, Joaquim Pereira Vianna; aJudante ele 
cirurgia, José Antonio de Abreu. Primeira companhia: capitão, Jo sé Joaquim ele 
Almeida Coutinho; tenente, Miguel Antonio Morei ra de Sá. Segunda companhia : 
capitão, José Fortuuato ela Costa Macedo ; ~enen te , João Eduardo ele Abreu Tava· 
r es ; alferes, Manuel Peixoto Ribeiro; dito, Manuel Pereira Barbosa .. T erceira. com
panhia: capitão, Francisco ele Bessa ; tenente, Narciso ele Carvalho; alfer es, Bento 
de Mam a Coutinho. Quarta companhin,: capitão, Francisco José L eite Bastos; te · 
neute, José Maria de JYI:-mra ; alferes, Agostinho Albino ele Bessa. Quinta compa
nhia : capitão, José Antonio L eal Delgado; tenente, Francisco Lopes Guimarães; 
atlferes, J oão Antonio 1\l[ar.çal. Sexta c.ompanhia: tenente, Francisco Jo sé ele Sousa ; 
alferes, Antonio Bernardino ele Carvalho; dito, Francisco ele Assis Coneia . De
posito ele voluntarios: primeiro_ comm anclante, J eronymo José Vieira ele l\1ell~; 
segundo commanclante, Manuel Antonio Mendes ; terceiro commanclante, Antomo 
Martins Furtado; ajudante, José Ribeiro ele Mesquita; quartel mestre, Francisco 
ele Freitas Guimarães.= P.izet?'1"0. 

Plymouth, 29 ele novembro c\e 182_8 . 
1. ° Chegou a esta ciclacle o ill . mo e ex. mo sr. tenente general Thomaz Gui

lherme Stubbs, que me apresentou o offi.cio que se segue : « Ill.mo e ex. mo sr.
O tenente general Thomaz Guilherme Stubbs, porta~or cl 'este officio, vae tomar 
o commanclo cl' esse deposito em logar elo sr. conselheiro Cancliclo José Xavier, 
que pelas suas molestias não pócle continuar n'aquella commissão ; fique v. ex .", 
poi~, n'esta intelligencia e queira pres tar ao sobr edito general aquellas informn-

1 Trfl.nscrcvemos só pfl.rte da annexfl. assign acl a. pelo brigadeiro Qn eveclo Pizarro. 
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~?es de qtle estR possa carecer sobre o estado do mesmo deposito, que na ansen
cm elo sr. Canclido José Xavi er v . ex." iem dirig ido co m ià ual ·satisfação ~ . Dens 
r;yarde a V . ex. a Londres, 25 de-novembro de 182l:S . =J.VIa'rq~tez de P almella. = 

. mo c ex.mo sr. J oaquim ele Sousa Quevedo Pizarro.» 
2._

0 
Em consequencia, pois, toda a correspondencia que me era dirigida, cl'aqui 

em diante do 1. 0 le dezembro scní enviada ao mesmo ex."'0 sr . tenente gener al 
Thomaz Guilherme Stubbs. 

3. 0 Por esta occasifio recebam todos os pOJ·tugnezes aqui resjdentes, tanto os 
que foram companheiros nos t rabalhos, como aquelles que se nos uniram, os mens 
ag~·adecimentos pelo bem que se comportaram, dando assim o exemplo a todo o 
tu~lv~rso . Espero, portanto, que a continuação do compor tamento dos portuguezes 
seJa Jgua! ao que até aqui têem demonstrado, faze o.clo por jsto remorder de invej a 
os loucos que tanto se empenham em menoscabar o nosso caracter. Hecommend o 
a todos geralmente que fL~jam d'aqnclles que como taes são coo.hecidos e elos que, 
com capa de amigos da legitimidade (mas seus adversarios), tentam entre nós se-
mear a cliscordia dando assim motivo a r cprehensão. = Pizm·'ro 2• · 

C irc ula:t• n nne x a 

. ~ j unta eucarreg·ada de administrai', fiscalisar e distr ibuir os subsídios pecu
ntar~os applicado · para a sustentação elos portuguezes, que, em consequencia da 
a:rau;oada e perficl~1. usurpàçfio elo throno, foram obrigados a emigrar, a fim de, 
nao só escaparem á cruel usurpação do g·overno usnrpaclor, mas de fazm·em a 
favor elo seu legit imo r ei e da sua cara patria quaesquer sacrificios reclamados 
aela fidelidade, peJa propria homa e pe"lo brio ele uma nação, cujo nome l.lill bando 
. e facciosos tem procm·ado manchai' com a nodoa elo mais execrando pe1j nrio e 
Immoraliclacle; attendendo que para o bem da sua commissão é necessar io que um 
d~s sens membros vá ao deposito de P1ymo uth, aonde pócle com escrupulosa exa
ctidão adquirir os esclarecimentos necessarios sobr e differentes objectos: nomeia 
para este :fim o d.r. J oaquim Antonio ele Aguiar , o que será pr esente ao comman
c~a~te elo deposito para o auxiliar no que d'elle depender, e das differentes repar
tu;oes que }he estao st-0eitas, ás quaes se fará. constar para sua iutelligencia. 

Londres, 2G ele novembro de 1828. = Co'1.cle ele Linlwres = FNnci.sco de Pr:mla 
A P;endo. 

E stá conforme . =Paulo i1ficlosi. 

P lymouth, 1. 0 ele dezembro de 1828. 
1. 0 T endo sido nomeado para a clirecção elos depositas elos emigTaclos portn

g· LLezes n 'esta cidade, cons·iclero dos meus p1·itneir os deveres agradecer a todas as 
lles~oas que o compõem a clistincta m barudacle com que me r eceberam, o que faço 
IUtH corclialmente por me achar no meio ele porh1g-uezes fieis, que preferiram pri 
vações crueis c um desterro honroso á postergação elos seus juramentos e á es
cravidão ignominiosa; consiclero, com tudo, ardua empreza por ter ele substituir o 
conse 'heiro Canclido J os6 Xavier, cujos reconhecidos talentos e ínstnwção foram 
sempre conspícuos nos altos empregos que desempenhou na patria ; este testemu
nho publico, que d'elle me cumpre dar, como em paga de uma divida sagTada, 
em_ nada tencle a diminuir o merito e honra elo digno brigadeiro general que in
tel'lnamente exer ceu as mesmas funccões . 

2.o Nas círcumstancias em que nos achâmos muito conto eu, para alig;eirar o 
trabalho que sobre mim pesa, com a prndencia, clisciplio.a e' bom entendimento ele 
todos os iuclivicluos qtle compõem este deposito . Os por tugnezes têem em todo o 
tempo dado evidentes prova.s ele seu amor á patria e ao legitimo soberano ; por 
este_s CaTos obj ectos não ha sacrificios que não façam, e o mais necessar io, sem 
cluv1da, é o elas paixões e caprichos par ticulares ; não posso acreditar que um só 
elos que se cobriram ele gloria

1 
procuran do asylo n 'essa terra hospitaleira, p1·efi ra 

. 
1 

• • a-ucm-se outms di$11osiçues, que nito têcm interesse sob o nos ·o ponto de vista., e jJO r 
l!>so omi ttimos. • 

1. 2 Exrrccn intcrinnnH'ntr essas fun<'çÕr~ drsde o dia , , \· isto o effecth-n ir para Lo11clres com 
1 ·r nc;a. . 
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antes concorrer para a desgraça da mesma patria, por quem se sacl'i-ficou at~ agora, 
elo que fazer causa commum em um só sentimento, unico, proprio e neccssario, 
qual é o odio eterno ao tyranno que opprime Portugal, e confiança no generoso 
monarcha, pae e tutor ela nos•~:t augusta e legitima rainha, que nunca nos ha aban· 
douaclo. 8im1 união, harmonia e obecliencia, e toclos os nossos trabalhos se~·ão sua
ves,· todos os nossos perigos ele pequena monta. Hecorclemo-nos que poucos mas 
unidos portuguezes fizeram outr'ora que a fama desse d'elles glorias() bxaelo em 
todos os a.ngulos da ten·a, mas que desunidos (sirva-nos o presente), foram o aivo ela 
estranha ambição e petcleram desgraçadamente quanto haviam ganhaclo . =St~~bbs. 

Plymonth, 1 de dezembro ele 1828. 
1.0 Não sendo possível que os emigrados portuguezes se conservem por mais 

tempo n'este deposito, porque o governo ele sua magestacle britannica o não con
sente, é forçoso qne elles sáiam cl'este paiz e tomem um destino confOl'me com os 
interesses da patria e com a nobreza dos sentimentos que produziu tão generoso 
sacrifici9, esta honrosa emigração. 

2. 0 E proprio elo caracter ele sua magestade, o augusto pae ela senhora D. Ma
ria li, cortar o nó que nos prende voluntariamente á marcha natural dos negocios 
nos estados de sua augusta filha, e é do particular dever dos briosos defensores 
das liberdades portnguezas, e elos direitos de sua joven rainha, correr a toma1: 
parte em tão generosa resolução: só na côrte do augusto· imperador, ha pouco re1 
de Portugal, só no seio de uma nação irmã ela portugL1eza acharao os subclitos 
fieis da senhora D. Maria II, não uma simples hospitalidade, mas acolhimento, 
fraternidade, protecção e, sobretudo, abundancia de recursos e uma base solida e 
larga para virem em breve fazer reconhecer na patria os direitos desconhecidos 
pelo espírito ele partido e pela usurpação . . 

3. 0 · Entre o aviltamento e a gloria a escolha não pócle ser dLlviclo.sa; os homem\ 
hom-ados ele todos os paizes applaudií·ão este verdadeiro sacrificio, e verão n'elle 
o mais nobre recurso em tão clifficeis circumstancias, o mais seguro termo de uma 
lucta tão porfiada como gloriosa. 

4. 0 Portanto os offi.ciaes e offi.ciaes inferiores existentes n'este clepo·sito elevem 
achar-se preveniclos para ·embarcarem para aquelle destino, segundo as ordens que 
me acabam de ser .transmitticlas . 

5. 0 É de esperar que o corpo ele voluntarios, que tão briosamente acompanhou 
a tropa fiel nos verdadeiros interesses da patria, nos trabalhos e nos perigos, a.m· 
·bicionem seguir mais uma vez os seus companheiros ele armas, a fim ele conse
guirem o triumpho seguro da causa ela sua legitima rainha e da sua patria. 

6. 0 A.quelles que sem terem abraçado a p1:-ofissão das armas souberam respei
tar o seu juramento e nobremente se votaram ·a to elo o genero de sacrificios, serão 
igualmente transportados ao referido destino, aonde poderão dar novas provas de 
acrisolado patriotismo ·e fidelidade. · 

7. 0 As ordens elo dia clesig·oarão successivamente as epocbas .e os detalhes elo 
embarque nos transportes j á existentes n'este porto; e em outros que, sem perda 
de t~mpo, se mandarão apromptar; n'elles acharão todos os inclivicluos, todas as 
commocliclades compatíveis com uma extensa viagem. 

8. 0 Se, porém, alguns elos indivíduos não milita1:es recusarem seg·uir esta unica 
c generosa resohLção, virão dar os seus nomes na secretat·ia .cl'esta aclministraç~i.o, 
ficando, t.odavia., entendido que, finda a operação do embarque, será totalmente 
dissolvido este deposito.= Stubbs. 

Plymouth, 15 de dezembro de 1828. 
1.0 Em conformidade ela ordem elo dia n .0 102 1, os emigeados portugnezes r e~ 

sidentes n'este deposito elevem achar-se embarcados até ao dia 20 do corrente llle.Z 
nos quatro transportes que j:i se acham prornptos n' este porto. 

2. 0 Sendo essencial, na organisação provisoria elo presente embarque, que as 
c1Bnomioações de differentes classes ele individuo\:: comprehenclidos u'elle sejam 
combinada~ de modo que não estejam em opposi<;ão com as leis elo Brazil, os 

1 E a elo din 7, transcript~l n'~sta mesma p11ginn. 
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srs. '~ffi ciacs c em pregados p ublicas comporão a pi·imeira classe1 as praças de pret 
e mais paizanos comporão a segunda classe cl'esta emigração . 

3.o O sr. João Carlos ele Saldanha foi nomeado dircctor de ambas estas clas
ses) ~ fim de se clii'igir com e lias ao B.io de .Janeiro e apresentai-as a sua mages-
tade lrnperial1 pae da nossa augusta rainha D. Maria II. · 

4.o Para este effeito o sr . João Carlos de Saldanha ha de achar-se u'este de
pos i~o até ao dia 17 para par tir com o~ primeiros tran~portes . . 

n. 0 Os navios Su~anna, Delphirn e Lyra re'ceberão a seLl bor do os emigrados 
qne pertenciam aos corpos de a.rtilheria e aos de infantel'Ía1 designaclos em Por

·1tu~·al G e 181 e aos caçadores 10 e 111 e bem assim aos qLie se chamavam fnsi-
cn·os r caes . · 

6. 
0 

Em cada um d ' estes transportes de emigrados da segunda ~las se ir·ão os 
que n' elles _poclérem conunoclam ente aloj ar-se . 

. 7 · 
0 

O transporte jJfinm·va será unicamente clestinaclo para emigrados da pri
nle:ra classe, famí lias e m·eaclos. 

S.o Em cada uma cl'estas embat·cações irá um official de marinha, para que 
melhor possa ser dirigida '; estes quatro o:fficiaes ar ranjarão entre si mn regi
mento ele signaes, a fim ele que os navios possam chegar unidos a. bom porto . 

9.o Achados em Falmouth com direcção para o Rio de Janeiro, os navios 
C:;ncltssa de Li'veryool e B1·etão, os paizanos ela primeü·a e segunda classe que 
n:o podêrem ser CO.!Dpr ehenclidos nos quatro que hào ele sair d'este porto, pode
l'ao ser transportador;;· u'aquell es, aonde ~charfw os mesmos recursos :1 . = StubQs, 

Das ordens do dia publicadas po deposito ele Plymotüh em 16 e 31 de dezem
Lro. constam os nomes dos o:fficiaes e fnnccionarios civis ao serviço mili tar que 
deviam seguir viag·em para o Rio ele Janeiro ua divisão ex1Jeclicionaria sob o com
lUanclo de João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun, sendo o seu numero por 
~!asses conformo designfllnos : b.rigftcleiro 1 1 coroneis 5, tenentes coroneis 6, ma
J ~rc~ 16, ajudantes !), quru:te is .!lléstres 3, cirurgiões móres 3, aj udantes de cirur
gta ~' capellries 3, capitães 34, tenentes 36, seg·unclos tenentes e alferes 411 por ta 
~~tauclarte -J 1 porta bandeira· 1; c~clete de cavallaria 1, magistrado 1

1 
com missa~ 

110 1, ~e01·etario 1, primeiro amanuense l , pagador 1- total lfi4. 
e . No tomo v:r mencionaremos o que aoonteceu, a estÇL e 011,tràs expediç-ões de 
·nngraclos saídas elos portos ele Inglaterra, 

•. Ahi ficam registadas. as peças com caracter official que esclat·ecem a preten· 
sao elos voluntarios acaclemicos, ou pelo menos alguns factos a1ludidos no r eqneri
llleuto. e commentarios posterior es,· ás quaes adclicionarem?s varios exoerp tos da 
nan attva de Joaquim José da Silva 1\laia nas suas Jliemonas : 

. «Esta aclmin.istracão (diz elle referindo-se ao deposito portuguez em Plymouth) 
fot tnaq.clada cstabele~er pelo marquez ele Palmella., applicando a soccorrer os emi
g-rados o dinheiro clestimtclo a paga~r o dividendo elo emprestimo feito por Portu
g-al 01?- Londres em 1823 . e a cargo elo Brazil : pn.ra se fazer esta applicação, a 
despeito elos credores que reclamavam o seu dividendo e amor tisação, todos os 
:mJgraclos portugue%cs em Plymouth que eram empregados civis e chefes milita
\es) e mesmo negociantes e proprietarios, dirigiram, e assignaram por insinuação 
c 0 mesmo Palmella, em setembro, uma representação, na qual diziam que, havendo 
0 govemo ele D. Miguel, em Por tugal, desconhecido a legitimidade elo senhor 
~; Pcch·o IV, e perseguindo o.· defensores dos direitos d'este soberano, vendo-se 
e 10

S na precisão ele emigrarem, e passando depois a sequestrar-lhes os bens, 
agnelle dinheiro, com rasão, se devia applicar para os alimentar em sua. emigra· 
çao i l'estaq.clo aos cr edores o direito de haverem o seu embolso de D . Miguel, visto 
~~e ~e achava de posso de Portugal e dos bens dos emigr.ados ; pois q ~w ·CO~ .o 
_ lazll nada tinham; este, tomando a si tal contrato (depo1s ele contraluclo Or igi
nalmente pelos CPedores com o governo portugucz), á vista da nova ordem de can
sas n'aquelle reino, tinham cessado os motiYos cl'esta transacção1 p0rque "enclo 

1 Seguem outras disposições alheias ao nosso plano. 



5:'>8 

fundada no tratado de 25 ele nov'crnbro ele 1825, em que o senhor D . João VI 
reconheceu a inclepenclencia do Brazil, ta.mbem reconhecia por seu suco · ssor c le
gitimo l).el·cleiro ela corôa portugueza seu primogenito o senhor V . Pedro. Os cre
dores mal se accommocla.ram com estas rasões; mas o dinheiro não se lhes entre
gou, porque o ministro brazileiro cumpriu com suas anteriores instmcções, que 
eram entregal-o ao en).baixaclor portugnez, que tinha a seu cargo fazer o dividendo 

. aos credores, porque a Portt1gal é a quem o Brazil é obrigado a pagar. . 
« Prmcipiou logo a administraç~o com os vic.;ios que têem todos os estabelecr

rr).entos ()_'este ge11e:r,·o em Portugal; complicada, sem methodo e com muitos em
preg~clos. Candido José Xavier era o direc.tor; secretario, o ex-official ele secreta
ria, l\'!idosi ; t).lesom eiro, um.negociante falliclo ele Lisboa, Carvalho; eséripturarios, 
aj udantes ele ordens, contin\lWS ou porteiros ; ao todo quinze pessoas. Dividi· 
ram-se os emig rados em seis classes, e para cada uma se nomeou um chefe; 
primeira, dos .officiaes generaes .e estado maior; segunda, dos officiaes de primeira 
linha; terceira, elos officiaes ele segunda,linl~, vo1unt::trios e ordenanças; quarta1 

dos empregados c i vis, como magist~·ados, officiaes de fazencla, ele justiça, etc., que 
percebiam ordeuaaos elo gove~·no ; quinta, dos sacerdotes, negociantes, proprieta
rios c outras classes não assala riad.a.s pelo governo; sexta, elas praças · ele pret ele 
primeira e segLmcla linha, e volun.tarios, Cl'eaclos ele servir, etc. As pessoas que 
compunham as primeiras cinco classes foram habitar em casas particulares ou hos
pedarias; aos da sexta classe clestinaram~se- lhes dois armazens, que a administra
ção alugou por 100 libras este1·linas menr;aes; alem cl'isto havia mais no porto 
quatro transportes fretados pela mesma administração, que estavam destinados 
para irem buscar os emigrados á Corunha e l!'errol, mas que não e:ffectuaram a 
viagem pela chegada d'estes, c se conservavam para ulterim·es destinos , ganhando 
mensalmente cada um óO libras esterlinas, e estes transpmtes tambem receberam 
os ela sexta classe, que para ahi se destacavam por semanas, com um official para 
os commanclar. Os armazens eram situados á· borda do mar e serviam antes de r e
colher madeiras ele construcção, inteiramente desabrigados, sem janellas ele vi
d raça, sem qualidade alguma ele bancos, cadeiras ou camas; deitaram- lhes avulso 
t:nua pouca ele palha, que r enovavam de quinze em quinze dias, e gne se torna v~ 
um exceDente esterco, porqu e · sendo o local cl~::. armazens pantanoso e cheio de 
lama, os emigrados que não tinham onde limpar os sapatos, com ell es enlamea
dos anelavam por cima elas palhas ; muito peiores elo que os palheiros da Galliza; 
ao menos estes eram enxutos, abrigados e o clima mais temperado elo que o ele 
Jnglaterra; os navios não tinham melhores commoclidades, antes estavam os emi-· 
grados sujeitos a constipações e ao m~j 6o do mar, e foram causa da morte ele al
g uns jovens vo luntarios, qu~ não estavam costumados áquelle tratamento elos galés . 

«A todos os emigrados se dava, incli stinctamente, uma ração cliaria de pfio, 
carne, arroz, etc., avaliada em 6 pences; os da sexta classe a recebiam em es
pecie, os das outras classes em dinheiro. Os militar es de primeira c segtmda linlra, 
voh:mtarios e ordenanças, alem da ração cliaria, r ecebiam men salmente o soldo que 
percebiam em Portugal, em libras es terlinas ao cambio de 3t)540 réis cada uma, 
isto é, uma maioria de mais ele 60 por cento, porque o cambio entre Inglaterra e 
Portugal ha muitos a)l'JlOS regula 1 libra esterlina 5#000 réis. O mesmo rece
biam os empregaclos civis, segundo seus 01·clenados, prós e percalços, como se es
tivessem no exer.eicio de seus empregos . Os volnntarios que não eram officiaes 
consideravam-se como simples ::;oltlados, e apenas recebiam 14 she1lings mensaes. 
Aos proprietaries, negociantes, medicas, etc., davam-lhes 3 libras esterlinas men
salmente . Para cada qual verificar seu emprego e classe, bastava o seu dicto, e 
se se en.trava em duvida, um attestado gracioso assignado por tres emigrados se 
considerava prova legal. 

<< D'este moela as primeiras quatro classes tiravam uma grande vantagem, re
cebendo muito mais elo que recebiam em Portugal, não só pela maioria do cambio, 
como por estarem sujeitas ás despezas inherentes a seus empregos em exerci
cio; a quinta classe era pr~juclic,ada, porque proprietarios e negociantes, e ou
tL·os, que tinl1~m. em Po rtugal seus bens sequestrados, e que, comtudo, eram obri
gaclos a q,pparecer em publico ca JT) a decencia dos elas q'lmtro classes primeiras, 
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recebiam muito menos: os volnntarios e cadetes eram coo.demnad0s fÍ miseria; es
tes _requereram, e o clirector Xavier mandou c1ar-lhc8, alem da ração, 3 libras es
t.erhnas mensaes ; aquelles tambem requereram, e não foram attenclidos, decla
laudo-lhes, em uma ordem do dia, que todos os que pertencessem a qualquer das 
classes clesig·nadas podiam 'deixar o corpo, e n' este caso receberiam o que lhes 
pe1:teneesse, mas como voluntarios se lhes não angmentava o subsidio. Os volun
t~nos acac1emicos queriam que os considerassem como cadetes, e se lhes inclefe
l'lll. Muitos elos voluntarios deixaram o corpo para r eceberem maior subsidio; os 
a~ademicos é que ficaram excluídos, porque quasi todos mancebos e estuclante.s, 
~ao pocl~am allegar que eram proprietarios, como muitos dos outros, porque se lhes 
Iesponcha que eram filhos famílias e não podiam administrar bens; se allegavatn 
tambem, como alguns, que exereiam officios -de judicial, de faz enda, Otl tinham al
g·uma admini stração, retorquiam-lhes que, sendo es tudantes, não podiam exerce),' 
nenhum d'aqu elles empregos . 

. ((Esta tabella sub:>istiu até o ultimo de deze:pJbro de 1828; desde;~ o _1. 0 de ja
nen·o ele _1829 tiraram, em geral, todas as rações diarias, á excepçfLo elos da sexta 
classe ; cltminuiu-se aos militares ele primeira e segunda linha, volnntarios e orcle
nançus, que compunham a primeira, segunda e terceira classe, uma p~rte dos sol
dos ~ regulando-o pela proporção da patente de capitão, que antes recebia 7 libras 
e lb shellings por mez, a 5 libras e 14 sbellings, e n'esta proporção as patei\
\es su_Periores e infe riores; os da quarta classe talnbem tiveram modificação; os 
c a qumta cl~:~.sse tiveram attgmento, recebendo 4 libras esterlinas por mez. Esta 
lllesma tab ella foi aincla reformada desde o 1. 0 de abril, em que o deposito rece~ 
ben ordem para se transferir á Bclgica i os capitães de primeira linha tinham 
100 francos mensaes, e n'esta proporção as patentes superiores e inferiores; os ele 
segunda linha, voluntai'ios e ordenanças a 80 francos, e n'esta proporção as outras 
patentes ; os proprietarios, negocinntes e os outros que compunham a quinta classe 
;. 80 francos i magistrados a 110 franco a ; officiaes de justiça, fazenda., etc., a 60 
~ U~ncos; voluntario.s a 30 francos ; soldados e CI'eados a 20 francos; menos offi

CJaes e contínuos ele secretai-ia, que eram considerados como c01·oneis!! 
J «Esta aclmini stração, alem elo chefe supremo em Plymouth, que era Cancliclo 
·hsé Xavie1' com am1Jlos poder es e organisaclor d' estes planos, tinha ainda outro 
d efe, que era a p?-t ente mais graduada Llo deposito; a este se dirigiam os chefes 
~s classes ; por este vchiculo se dirigiam todos os r equerimentos ao elirector Xa

~ter e se publicavam as o~·dens do dia; e este segundo chefe recebia uma grati-
cação mensal, alem ele seu r espectivo soldo . Comtudo, esta administração era 

Utna especie de fili al éla grande administração que havia em Lonch·es na casa do 
~al'quez de Pa1mella: ele ahi é que recebia as ordens; para ahi eu via v a os reque" 
r'tnentos elas partes que eram ele alguma considen•çã:o; ahi exi stia outra contabi
tdacle, na qual se pagavam os subsídios dos que residiam em Lonch·es, França, 
~te . ; ~hi_ se faziam emprestimos a quem tinha ~empenhos e padrinhos; finalmen~e, 

.6 ah1 dunanaYam as graças ou as conclemnaçoes. Emquanto em Plymo~lth ex1s~ 
tru o Candiclo, como era pessoa ela intimidade do marquez de Palmell a, tinha am
p_los poderes ; sendo depois substituído pelo g-eneral Stubbs, este apenas _era _um 
Simples executor ele ordens, nfio podia dispor de collSa alguma, nem confcnr o 
~~~o_r subsidio; nfio sabia mesmo elo_ clinh~iro qu e. havia, nem e~ 9-ne elle se dis-
11~ LlJa, porq ne as ordens a tal respeJto vmham dn·ecta,m ente dmgidas ::~o secre

tar: o lVIidosí; sómente, ele sua auctoridacle privada; melliorou a sorte dos ~olun
tarto.s, mudando-os elos immunclos banacões para outro melhor, e substituindo as 
Pal~as soltas em que clormiam por enxergas ele linho; e quando embarcaram par !:l
a 1 erceira mandou. dar a cada um 2 libras esterlinas. 

((O marquez ele Palmella mandou em dezembro iostau{·ar em Londres uma 
Am~issão composta elo conde de Linhares, do conselheiro Vasaoncellos e do lente . 
J~'lliar (este ultimo foi depois substitLlido pelo marechal Azereclo) d; esta commi~-

8.~0 era destinada a rPgular os subs idias e mais _penclencias pecuniarias dos emb 
giaclos; porém ella era nulla e illnsoria para impor ao deposito e para o marquez 
lê 1 N'cstc ponto parece haver engano da pfl.rte do auct01: cl~s JJ{emm·ias, em vista elo que se 

a pa.g. 454 (cloeum.ento com a data ele 14 de IJ.Oven?bJ:o), 
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de Palmelht afastar de si o odioso das iujusii<,:as que praticava a este re~pe i to: 
ellc era o unico di stribuidor dos dinheiros, que os mandava dar a quem lhe agTaclavai ' 
é verdade que os requerimentos das partes iam enviados de PJymouth a. esta com
missão, mas ella nunca cleferiu nenhum; ninguem jamais viu a assignatura ele seus 
membros em um só despacho : o marquez de Palmellá, nos offi~.:ios que escrevia ao 
g-enel!al Stl.).bbs , é que em um paragrapho lhe dizia, como eu muitas vezes vi : n Diga 
a fLüano e a sícrano 1l.J.e seus requerimentos ti vel'am este ou aquclle despacho» i 
Qutras vezes diz_ia "publique em ordem do dia que fulano e sicrano tiveram tal e 
tal clespa~ho » i de modo que as partes não podessem ter documento por escripto 

.das injustiças que Se lheS faz iam,. ViStO que OS requerimentOS }{L flCa\Tatn e clava.ro-
SC-lhes os despachos verbaes; em veFdacle novo methoclo ele despachar-! . 

"Pelo que fica expenclido evidentemente se mostra que esta adm inistraçã.o tt
nha os maiores defeitos; eu vou notar os mais salientes, apontando a causa que 
assim fez obrar os administradores . 

« 1. o Porque nenhum elos membl'OS ela aclministraçi:i.o merecia a confiança dos 
administrados para lhes aonciliar respeito e suas ordens serem :fielmente executa
elas: Oandiclo José Xavícr, não só pelo que praticou em 1809, atraiçoando a sua 
lJatria; em 18~7, sendo ministro, não querendo abonar as faltas elos volnntarios 
academicos que haviam pegado em armas por ordem ele sua mesma sec·retaria; 
como pelo recente facto elo Porto, este ultimo facto o caracterisava um clescrtor 
com todas as circumstancias que classificam este crime nos codigos milit::tres ; e 
emquanto se não justifiaas.·e em um conselho ele guerra, ou õ soberano o não agra
ciasse, não podia, exercer cargo publico . O marquez ele Palmella estava no mesmo· 
caso; )Y!iclosi era alheio á !'evolução elo Porto, havendo cmig·raclo de Lisboa mui
tos mezes antes i o thesoureiro estava no mesmo caso de lVlidosi, e alem cl'isso era 
um negociante sem credito ; os outros, tms eram crcattuas elo Uandiclo, que para 
os benefi.ciar fe.z a ULU capit.I'Lo ele voluntarios, a outro tenente c aos mais conce
cletl gratificações, com que escanclalisou a todo o depos ito . Na admini t ração em 
Londres aconteeia o mesmo. Se o marqucz de Palmella obrasse ele boa. fé, devia 
instaurar uma commissão composta ele emigrados probos, presidida pelo general _ 
.J?izarro, para verificar SLlas classes e prestar-lhes os soccorros, sem ser nenhum 
elos ariminosos do Btdfast, e entr:o todos de bom grado obedeceriam a · estes admi
nistradores, e quando os mandassem embarcar nrw gritat·iam « trai~.fio, traição>', 
como gritaram quando o Palmella os mandou embarcar para o Brazil. 

112. 0 Porque a divisão elos emigrados em classes, alem ele odiosa, 01'1.1. incom
patível na Inglaterra a homens que íam buscar asylo; o que parecia constituir um 
estado no estado j nenhum ía exercer ahi as fnncções de seus cat'gos; deviam apenas 
diviclil-os em duas classes, clistinctas por ecluca~ilo : amos c creaclos, ou officiaes e 
soldados, como fez o governo fi:ancez, concedendo a uns sem distincção 00 francos 
mensaes, e aos outros 30 francos. Ern todos os estados os ::;oldos e ordenados sl1o 
uma com pcnsação do trabalho c elas despezas inherentcs qne são obrigados a :fc'l.
zcr aquelles que exercem taes em]Jrcgos : os emigrados não exerciam n:.]. Inglatcna 
sens empregos, logo não podia ter logar receqerem os vencimentos que tinh;:tm em 
Portugal, e isto ao cambio de mais ele 60 pol' cento do que r ecebiam. A lei em 
que se fLmclavam os administradon'is não ti11ha n'este caso applicaç~o, porque clla 
diz que todo o emp t·egaclo que for em commissão elo govemo se lhe pagará sc\.l 
ordenado na rasl\'.o ele 3i)iq40 réis cada libt:a, pela variedade elos <:am1ios: e por· 
ventnra pocler-se-íam considerar os emigrados em commissão? Qnal era esta com
missão? O ego ismo sómentc foi que clett causa ~~ divisão elas classes e ele receberem 
os orden ndos por inteiro pelo cambio ao par l assim era preciso para o mar
qnez ele Pahnella receber o vencimento de embaixador, qne 11ão cx:ercia; para 
Cancliclo José Xavier embolsar f:>3 libra!3 estcrliuas mensacs, como conselheiro; o 
mesmo o barão ele Rendufe, e tocloe os mais aristocratas e gencracs desertores (Lo 
Bel:fast seus a vultaclos sólclos e ordenados; era necessario fazer esta medida ge
ral, para lhe tirar o odioso se a applicassem só a ell es; não foi para beneficiai' os 
outros que elles assim procederam, foi para se beneficiarem a si; bem pouco lhes 
importava que o dinheiro em breve se acabasse, que se applicas::;e melhor; quel' 
em soccorl'er tantas Ütmilias cleRgraç-adas que jaziam nas prisões em PortngaJ, quer 
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em promover o estabelecer a joven rainha no seu throuo usurpaJ.D ; o I)_Ue elles que
riam era r eceber muito e terem o puder de goycruar os emigrados: o egoismo e 
ambição os dirigiu n'esta odiosa medida. 

a 3. 0 Porque, sendo os voluntarios a parte m::J,is interessante dos emigrados, isto 
é, os que ma~s serviços haviam feito e os mais n.eGessitados, deviam ser tratados 
c_om outra consideração : elles estavam fó ra de suas casas quando repentinamente 
tiveram 01•dem para marchar na saída elo Pol'tO; faziam por patriotismo e lealdade 
o que as outras tropas faziam por dever; estas traziam bag·ag·ens, elles apenas a 
roupa do corpo e a arma ao hombro; todos eram. pessoas limpas e bem educadas. 
Os academicos, particularmente, estavam na maior penní·ia; não Cünsideral-os ca-· 
detes foi a maior injustiçà; deviam presumir-se filhos ele homens ele bem e abasta
dos; não podiam os administ1·adores allegar faltas ele dinheiro quando o estavam 
a desperdiçar com traidores, por taes r econhecidos, que havia pouco tinham che
gado de Lisboa. Entretanto eram r eputados em Plymouth como soldados de leva. 
Em um dia, em que :;;e lh es pagava o pequeno soldo de 14 she)lings mensaes, leu-se
lhes o r egulamento militar; faziam-os metter guardas noctnrnas no rigor do-in vemo 
nos barracões , sem haver que guardar; destacaYaiTJ,-os a.om violencia para bordo 
dos transportes, ameaçavam-os com pvi;:;õe;s, e a muitos o fizeram com_ infracção 
manifesta das leis inglezq,s i não consentiam que nenhum abrisse snbscripções, por
que eram ameaçado!> Cj.e 13Cl'Cm expulsos elo depol?ito; aquelles mesmos que podiam 
c~ormi.r em casas,· ou pOl'ql~e algun~ amigos lhes franqueavam as suas, ou porque 
tmham di.nheü,o, et'a-lhes p1'0l1ibido, obrigando-os a dormir no barracão, com a 
me~>ma pena de serem expulso/> do depos ito. Parece que todo o empenho era dis
~olyev este corpo ou capl'ich~w em o o'pprimir -1. 

« 4 .P Porql1e, claudo ao depo:sito uma organisação militar, formando um novo 
COi•po dos co;1tingente!l de todos os vo luntarios, fa1'dando-os uniformemente, ensi
lla.nclo -lhes a r ecruta no bal.'racão e praticando todos os mais actos de um deposito 
inilitar, era uma. infr;:J.cção manife::;ta ela constituição britannica, que prohibe taes 
clepositos estra:q.geiro13, e neces13ariamente o governo tomaria mecliçlas para os dis -
Perr;:j.r, <wmo fe~>:. · 

(( 5. 0 Emfim, que, pFescindindo ele fallar nos n:etamentos de navio~, em que 
l1~via ganancias vergonhosas, e em expedições mal combinada::; pol' excessivo preço, . 
Vt:VCI1es arrq.il).aclos, excessi1'as commissões a pagar ao Fox., vice consul elo Brazil; 
e:u 10:000 libras estedinas, dizem, gastas na a~pedi ção elo Belfast ::J,o Porto, e 
2b:OOO libra13 em uma m~l dirigida revolugão em Lisboa, ele que adiante fallarei, 
a coutabilielacle m•a a mais monstl•nosa, duas administrações infOTmes am Plymouth 
e Londres, com tal confüsão, que os administraclm>es nunca ser§~,<;> capazes de apre
sentar ~>nas col).ÜJ,S perante um ~·averno regular e illt1str~do, sem que tenham 
l1ma terri vel 1•cs:ro:q.sabilidFJ.d13, 
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cc Estava Candiclo José Xavier nos al'l·anjo~.-cla administração elo deposito quando 
en~ l:'lyrqouth se recebe'LJ. p. faüsta noticia cl.e que havia .chegado a Fabnout4 a joven 
l'a t.nlta a sênhoFa D. JY~m•ia n; uu:ia tão agraclavelnova fez esquecel· aos emigrados 
todas as su::J,s desgraças; parecia-lh es ver entre si esta vi1•gem da. paz qne vinha 
pôr tet·mo a seus infortunios; aquelles que tinham meios qui:!leram logo ir a Fal
.mouth, mas o aclministraclor Cancliclo José Xavier não lhes· permittiu; comtuclo al
guns magist1'ados, a despeito cl 'aqttella prohibição, partiram e tiveram a satisfação 
~e . :rer a joven rainha. Ella foi r ecebida pelas auatot•idades ~e Falmouth e pelos 

abttantes com os respeitos e homenagens qne lhe e11am clev1clos como soberana. 
Rspe1•ava-se que, seguindo ele Falmouth a Londl'es, passasse por Plymouth para 
ver esta porção de seus fieis subcli-tos, que tauto13 saarificios haviam feito pugnando 
pelos saus di1>eitos, e até no hotel Real' se principü.J,ram a faz er arranjos para o set;t. 
recebimento; mas soube-se que ella, em oompaQ.hia elo marquez ele Palmella, vis
concl_e ele Itabayana e outms pessoas que tinham ido de Londres comprimental-a, 
segu1a a Londres pela cidade ele Exeter; então o clirector do de:posito, o briga-

. 1 Silva Maia arrescenta n 'wna das notas: "Tudo istç> é exacta verdade, e muito mais teria 
a d1zer se quizesse ser minucioso. filó depois que veiu para Plymouth a general Stul:>bs é que a 
sot·te d'estes infelizes se modificou algum tanto, cohibindo elle as l)]JÍSÕes e outras violencias,. 

3G 
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deiro PiZlmTo e o coronel H enrique ela Silva., formando uma deputação em nome 
de todos os emigrados, se dirigiram a Excter, e lá renderam súas homenagens, sendo 
acolhidos com a maior benignidade, como representantes cl'esta po1·ção ele seus fi eis 
subditos i. 

<<As cas-as dos emigrados em Plymouth por tres dias consecutivos se illumina
ram; até os egoístas e inter esseiros inglezes pareciam tomar parte no seu jubilo, 
porque alguns patrões forneceram as luzes para as luminarias, sem que por isso 
levassem dinheiro. Os voluntarios, por isso mesmo que eram os mais desgraçados, 
fomm aquelles que mais se enthusiasmaram; esqueceram as palhas enlameadas 

· do barracão e suas miserias; só os occupava a ieléa de como patenteariam sua ale
gria, para darem um testemunho elo quanto estimaram ver, por assim dizer, entre 
elles sua joven soberana. A pesar de sua falta de meios, abriram uma subscripção 
entre si c alguns amigos ; construíram no barracão um scenario ; o panno de bôca, 
allegoTicamente pintado, representava o campo ele Lobios, em que elles foram in
sultados e roubados pelo guerrilheiro D. Ignacio Pereil·a ; ensaiaram a comedia El
vint i a -musica era composta de curiosos emigmdos, que tocavam diversos in strn
mentos; antes da peça appareccu um elogio clramatico, em muito bons versos, com 
figuras allegoricas, formando tudo um composto da mais bem ensaiada e repre· 
sentada opera ; haviam antes passado bilhetes gratuitos; muitas famílias inglezas 
lá appareceram, e na casa reinava a melhor ordem e soccgo. Então os vatcs, como 
à porlia, recitaram muitos versos em louvor do caro objecto de sua alegria, de sen 
augusto pae e da carta; o brigacl eiro Pizarro não era esquecido em seus versos, 
co mo aquelle que os acompanhou e com elles soffreu tantos incommodos na Gal
liza ; porém o clirectúr Cancliclo José Xavier n inguem o louvou, nem havia ele que; 
antes estes mancebos, em uma idade em que é tão natural a indiscrição, tiveram 
a prndencia ele não lhe dirigir algum verso epigrammatico pela ignomin'ia com 
que os tratava; mas- este homem pe.p.~e.no teve a fraqueza, no terceiro dia, de pro
h ibir a peça e fechar o theatro, por isso mesmo que os elogios só se dirigiam ao 
brigadeiro P izarro, e não a elle. 

<< E sta prohibição exacerbou ao maior grau o animo dos voluntarios ; o theatro 
não era prohibiclo pelas leis inglezas; antes muitas famílias inglezas o pediam, e 
o maire era um que h\. comparecia; não tinha a menor desordem, pelo contrario, 
r einava a melhor ordem e socego. Os voluntarios ultrapassaram então os limites ela 
moderação; uma multidão ele versos epigrammaticos ele todas as especies caíram so
bre a administração ; Canelido José Xavier, o marquez de Palmella e seus adhe
r cntes não eram poupados eui taes versos ; pussariam mesmo ás · vias de facto 
se ulguns mais prudente3 não contive.>sem os mais exaltados, porque os adminis· 
h·aclor es tiveram a impruclencia ele querer usar da sua auctoridade, ameaçando a 
uns com prisões e a OLltros com os expulsarem elo deposito. Comtudo cederam, 
,retirando-se para Londres Candiclo J osé Xavier, de onde não voltou mais a PJy
month, e foi substituído pelo general Stubbs. 

«Os voluntarios1 livres d'aquelle oppressor, e tendo por chefe um general que 
estimavam,. continuaram em seus regosijos, dando-lhes mais amplitude; alugaram 
ú theatro particular do conde . ele M.orlei para quatm recitas; ensaiaram a trage
clia Catão em Utica~ compozeram um elogio ch·mnatico allegàrico á a.lliauça que 
existe entre Inglaterra, P ortugal e Brazil, e os genios c1'estas tres nações cÓroando 
a joven rainha; um novo bymuo tambem foi composto em louvor da mesma so
b erana; finalmente, apresentaram um composto que faria mesmo homa aos m~
lhores theatros ela Etu·opa. Para supprirem estas despezas abriram uma subscn
pção pelos emigrados; a cada subscriptor entregaram certo numero ele bilhetes 
para elles distribuírem gratis ás pessoas de sua amisacle; as principaes famílias 
inglezas ele Plymouth ahi concorreram, e admiravam o genio dos portllguezes para 
esta parte elas bella.s artes. 

!<Não satisfeitos ainda os emigrados ele apresentarem á senhora D. Maria 11 
tantàs provas ele sua alegria pela verem na Europa, ainda qnizera.m dar-lhe tain
bem outras de sua fidelidade. Instauraram em Londres nma commissão compostD< 

1 Esta parto da narmtiva 6 de todo o ponto conforme com alguus elos documentos j á t.rans-
criptos . · · 



de sete indi viduos; determinaram que cada emigrado desse um dia de cada mez 
dos subsidias que recebia elo deposito; com este dinheiro mandaram fazer um sce
ptro de oiro e imprimir a carta constitucional no melhor typo que hon v esse, para 
offerecer em á sua rainh.a e mostrar-lhe que, em defeza d'aquelles dois obj ectos, es
tavam promptos a derramar o seu sangue e a faze.rem os maiores sacrificios. 
Aquellas duas peças se executaram com todo o esmero por artistas inglezes, e esti
veram muitos dia.s á exposição para todos as verem antes ele lhe serem entregues . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 
«Já disse que, quando os emigrados chega1'am a Plymouth, existiam ahi qua

tro navios de transporte fretados pelo marquez ele PaLnella, desig·nados para os 
conduzirem ao Brazil, visto que não poderam ir buscai-os á Corunha e Ferrol; 
pelo que, apenas os emigrados desembarcaram, st~lhes fez constar que todos aquel
les que quizessem ir para aq11elle imperio se lhes daria passagem gratuita, e para 
esse. fim houvessem ele decla·rar seus nomes ; porém a inesperada apparição ela se
nhora D. Maria II na Irtglaterra fez suspender es ta medida. O marquez de Pal
U1ella euvion logo uma clep1Itação ao Rio de Janeiro, em principias de outubro, 
COU1posta do conde de Sabnga1 e dos desembargadores Sarmento e Magalhães, 
par~ iuforrn::trem o senhor D . P edro do estado das causas e pedir instrucções ; o 
gwbmete britanuico, na mesma epocha, tambem enviou lord Strangford para con
s~g tlir elo mesmo sober a.no duas cansas diametralmente oppostas1 a legitimidade e 
a usurpação, persuadido que facilmente conseguiria . a união d'estas causas hete
rogeneas1 verificando-se o casamento da joven rainha com o seu tio D . Miguel, 
porque cl'es t'atte es tava preenchido o fim ela política ing'leza, que era a destrui
ção da carta. 
. «Porém, antes de saber-se qual seria o resultado das clüas missões, o governo 
tnglez ordenou que se di ssolvesse o deposito elos emigrados portuguezes em Ply
ll~outh, dispersando-o em f1'acções pelo interior ela Inglaterra, separados os o:ffi
Ctaes elos soldados, po1'qúe as leis do iJl1iz p1'ohibiam a r~união de depositas mili
tares estrangeÍros, m6mie:tite os portuguezes em attitnde de ameaçarem ~ortugal : 
es.ta mediclà era, alem cl'isso, pedida com mgencia pelo ministro hespanhol, in
S~tgado pelo visconde ele Asseca, agente ele D. Miguel em Londres . Aquelle mi
~l.lstro al'gumehtava que, assim como em 1827 o seu governo, a pedido do gabinete 
Jng-l~z, internou os rebeldes porfuguezes pelo centro da H espanha, separando os 
Ofiictaes dos soldados, do mesmo modo devia agora proceder o governo britannico 
cou1 os emigrados portuguezes de Plymouth, como se as circumstancias fossem 
as mesmas; aquelles, em um reino limitrophe1 que já tinham vindo armados con
tra o governo legitimo da sua patri.a, e estes na Inglaterra, defensores elo mesmo 
g_overno contra a mai s odiosa elas usurpações . Acrescia ainda que a senhora D . Ma
l'ta Ir se achava em Londres como orphã espmia, sem ter quem pugnasse pelos 
seus direitos, porque o gabinete britannico não reconhecia o marquez de Palmella 
como embaixador, menos a auctoriclacle elo marquez de Barbacena, g nai'cla e pro
Curador ela mesma rainha, instituído por seu aügusto pae, porque o considerava 
estrangeiro e corno tal inhabilitaclo para interferir em os negocias ele Portugal, 
como dizia o conde de Aberdeeil na resposta cavillosa que cleu á nota energica 
q;le o mesmo marquez lhe dirigiü em 25 ele novembi'o ele 18~8, exigindo, em nome 
cl aqnella joven soberana, o cumprimento de tod<Js os antigos e modernos tratados, 
e elas convenções de Vienna e Lonclres, ultimamente feitas em 1827 e 1828; res
pondendo que, dos tratados uns haviam ca(l.ucado e outros nâo era applicaveis ao 
presente caso, que só obrigavam a Inglaterra para soccorrer Portugal quando fosse 
a~~caclo po1' inimigos exter nos, e nrio para dissensões internas e guerras civis, au
Xthanclo este ou aquelle partido; e que, finalmente, não r econhecia no marquez 
ele Barbacena auctoric1ade para se entremetter em taes negocias, que lhe deviam 
ser estranhos. 

<<Em consequencia, pois, d'este estado critico, o marquez de Palmella ordenou ao 
~enet·al Stubbs publicasse a ordem do dia 7 ele dezembro de 1828, na qtlal clecla -
1.~va que, não sendo mais compatível com a dignidade ela rainha a senhoTa D . Ma
lta Ir qtie seus fieis subclitos persistissem por mais tempo n~ Ing late1'ra, deveriam 
elubarcar par:1 o Brazil, aonde seriam bem acolhidos por seu augusto pae, e d e 
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oude breve voltariam a Portngal para sustentarem os c1ireitos ele sua soberana. 
Esta medida era mui judiciosa e em proveito elos mesmos emigrados, porque, s_e 
havia demoras nos negocios da joven rainha, se ell es dependiam ele chicanas dl
plomaticas, ele irem e virem emissarios ao Brazil c ás côrtes estrangeiras, m·a me
lhor que os emigrados esperassem este resultado n'aqnelle imperio do que na In
glaterra; acolá íam encontrar um povo parente, amigo, os mesmos usos, r eligíã.o, 
leis e linguagem ; aqui soberbos e interesr;eiros in sulares, clífferente religi ão, difte
rentes nsos, costumes, leis e linguagem ; não deviam os emigraclos receiar essas 
dissensões que os desuniram em 1 8~ 1 e 1823, porque tinham cessado as causas, 
e os jovens braziJeiros aca.clemicos, alistando se no batalhã.o com seus concliscipu
los portngL1ezes, lhes apr esentavam mna prova convincente de sua confi·aternidade. 
Por outra parte lucrava o Brazil; muitos dos emigrados lá se estabeleceriam, au
gmentava sua população; acrescia seu numera.rio em circulação pelo dinheiro qne 
:iam lá gastar estes novos consumidores e pelo que mandariam ir ele Portugal: o 
cambio entre o Bra.zil e a Europa augmentaria a favor cl 'aqu elle. 

« Porém o marquez ele Palmella, possuiclo elo inveteTado habito elo absolutismo, 
aonde todos os actos elo governo sã.o occultos e mysteriosos, quando no govcrn_o 
constitucional que elle servia a publicidad e ele seus actos é o que lhe dá o espr
rito vital, occnltou aos emigrados aquelle estado critico em que se achava sua jo
ven rainha e as causas que obrig·avam a embarcal-os para o Brazil; e, o que é 
ainda peior, seus agentes, parece que mui ele proposito, espalhavam noticias i~
teiramcnte oppostas, porque diziam que breve a Inglaterra mandava uma expedi
ção contra D. Migt1el para o expulsar de Lisboa) que uma revolução contra elle 
estava por momentos a arrebentar em Portugal; que havia muitas guerrilhas con
stitucionaes armadas em as províncias d'aquelie reino, etc. ; a ponto que muitos 
emigrados se desfaziam elo pouco dinheiro que tinham para comp.mrem· objectos 
que levassem a suas famílias, contanclo que breve voltariam :1. sua. patr·ia. N'esta 
ignorancia, pois, elas criticas circumti tancias em que se achavam e perfeitamente 
illudiclos pelos agentes do Palmella, a ordem de os embarcar para o Brazil devil.l. 
necessariamente encontrar a maior r epqgnancia e cat1Sal·-lhes a mais terrível des
confiança. 

«Que, diziam elles 1 no mom ento em que nos clizeis, que a nossa r~inhÇJ. -fôra 
recPbida por sua magcstacle britaunica com todo o acolhimento, que este monar• 
cha lhe vae dar auxílios para expulsar o ustu·pador da sua corôa, qnc uma con
spiração contra D. Miguel está por in stantes a arrebentar em Lisboa, é que ordc
naes o nosso embarqne para o Brazil? Como clefenderemos na America uma causa 
por que pugnâmos cá na Europa, e pela qual havemos feito tantos sacrifícios? 
Quem La ele em Portugal exercer nossos caygos? Os traidores ? Não nos dá isto 
bem a entender que esta medida é :1incla. uma consequencia cl'esse IJlano perficlo 
que l evas tes ao Porto, que dissolveu um brilhante exercito, faz endo-o padecer na 
Galliza tantos soffrimentos e ignomínias, e sacrificando tantos centenares de hon
rados portuguezes ? Nós bem vos conhecemos; quereis transig ir com os pe1jur~s 
aristocratas vossos parentes em Lisboa, quereis ele accorclo com elles substit~nr 
D . Miguel rei absoluto por D . lVIaria II rainha absoluta; e por isso é necessario 
que não vejamos esta ignominiosa transacção, porqLle1 defensores da carta, nos ha
vemos oppor a vossos planos . Quem vos deu ·O direito ele nos mandar? mostrae a 
ordem que tendes elo soberano. Já não sois embaixador, que por isso fostes ao 
Porto e ahi desertastes, e emquanto vos não justificardes legalmente sois conside
rado criminoso. Se é como marquez e par que arrogaes o direito ele nos mandar, 
tambem temos entre nós marquezes e pares, que, emigrados como nós, merecen1 
a nossa confiança i se é como militar, temos militares mais dig·nos e graduados elo 
que vós. Se até aqui havemos obedecido ás vóssas ordens, é porque queremos ele · 

· fender a causa da nossa rainha, e não desejâmos motivar questões até esperar or
dens do senhor D . Pedro . 

cc A estas murmlll'ações respondiam o marqnez de Palmella e seus delegac~os 
por um terri vel clilemma- ou obedecei, em silencio, sem examinar oomo to mel _a 
iniciati·va de vos mandar, ou morrereis á fome i escolhei .- E sta logica é a m~us 
conveniente e a mesma de que usava D. Miguel em Lisboa; só com a cliffer enÇl.l. 
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que D. Miguel substitui.a a palavta jVJme a palavra.jO?'Ca) -e ·o mais é que o mar
quez de Palmella empregava esta terrível arma, não só para punir aquelles que 
lhe :lesobedeciam quando. os mandava em nome da joven rainha, como offensas 
l)art1culares. Comtudo, apesar d'esta ameaça, o brigadeiro PizatTO se .apresentou. 
em casa elo general Stubbs, declaranclo-lhe, em nome de todos os eommandantes 
e officiaes elo deposito, a repugnancia que eUes tinham ele irem para o Br~il e a 
desconfiança ele que estavam posstúclos ·i foi então necessario entrar em accommo· 
d~ção; ~ez-se persuadir ao brigadeiro Pizan·o que, havendo todo o deposito, ha
VLa. P?ucos dias, j uraclo obediencia à senhora D . Maria II, parecia contraclic_torio 
resLsttr agora a uma ordem emanada em seu real nome. O brig.adeiro pareceu ce
der e até se offereceu para embarcar como voluntario em a primeira ·expedição, 
1omo fez, e aos commandantes pediu-se-lhes que era conveniente qne elles, em nome 
c e seus respectivos corpos, dirigissem á soberana uma protestação ele que estavam 
promptos a · em tud:o ()be-clecerem-1he; mas, como a ·maior parte praticava estes 
~~tos por mera conttlmplação e não pot· convicção, conservavam a reserva ele illu-
rrem a ordem de irem para o Bmzil quando chegasse a occasirio ele a executar, . 

0 que assim fizeram.)) 
I.uterrompenclo a n::trrativa ele Joaquim José da Silva Maia, para depois pro

segu.n· n'outro. logar quando nos referirmos ao anuo immediato,. vamos expor as f0Ustclerações .feitas sobre o mesmo assurnpto por J osé Liberato Freire ele Carva
ho nas suas il:femo1·ias com o titulo de annaes, etc., as quaes não podem acoimar-se 

de plagiato, porquanto foram escriptas muito antes ele ser conhecida em Lisboa 
a obra elo precedente historiador, conservando-se ambas ineclitas até 1841: 

. «As tropas e mais emigmclos que embarcaram na Corunha só pelos cuidados 
e. Industria elo brioso brigadeiro Pizarro, sem que para isso nenhumas proviclen
PLas desse o marquez de P::tlmella, foram para Inglaterra e. desembarcaram ~m 

lymouth. Ali se estabelece11 um deposito geral para toda a emigração, não só da · 
qne tinha chegado da Galliza, mas ela que continuou a saír ele Portugal, que cada 
Vez se tornou mais numerosa. Não se deu o commanclo elo deposito ao valoroso e 
sempre leal b!·igadeiro Pizarro, a quem parece competia por haver elle sido o sal
"~dor de tão constante e resoluta gente, porém se conferiu a Canclido José Xa
Vter . e depois ao general Stubbs. 
t «Para a desgraçada expedição elo Béljctst, e depois para a manutenção e sus- . 
euto dos emigt·aclos, o visconde ele Itabayana, ministro do Brazil, poz generosa

tueute á disposição elo marquez todas as avultadas sommas que estavam destina
das para o pagamento elos juros ela divida ele Por.tug·al, contrahida em Londres, 
R que o Brazil, por um contrat0 no acto ela separação, se tinha obrigado a pagar. 
~ste acto elo ministro elo Rio de Janeiro, alem ele generoso nas desgraçadas cir
curnstancias em que nos achavamos, foi justo e raeionavel, porque estando o reino 
}· o throno na m~o do usurpador, não co~vinha, nem. ~ra ele justiça que se .a~lX~
lasse a usurpaçao, pagando em favor c1 ella uma chv1cla que só com a legLtlmL
c.ade se havia contrahiclo . Com estes poderosos e efficazes meios á sua disposição 
ttnha podido o marquez ele Palmella emendar ainda ele algum modo os inclescul
Pav~is e fataes erros commettidos no Porto, empregando a proposito e com im
tuedtato proveito, não só as fot·ças mil itares ele que podia livremente dispor, porém . 
as ~vultadas sommas que se lhe haviam entregado. O primeiro emprego que se 
Poc~ta c devia fazer da tropa, e que era palpavel e obvio a qualquer homem ele 
~a~s pequena comprehensão, era fazel-a immediatamente passar para outro terri
lono portuguez; e não havia nenhum tão proxímo e ele tão facil accesso como o 

· c~ Madeira e ilhas elos Açores, que n' esse tempo não tinham bloqueio, e nem 
atnda o podiam ter effectivo e rigoroso . Comtuclo) esta medida, cuja utilidade toda 
a .gente via, e que até, seg-undo constou, alguem lembrou e aconselhou, foi des
})Iezad_a; e assim se entregaram ainda ao usurpador estas importantes possessões, 
:amo Já se havia entregado o Porto e quanto dependia da sua influencia. O re
;ultaclo ele tudo isto foi a perda quasi jmmecliata ela ilha ela Madeira, e a pe1:cla 
c e todos os Açores, á excepção ela ilha Terceira, que só escapou por ter bav1clo 
lll.ll h b . . . omem como o general Cabreira, que, por uma das mais no res e mms ute1s 
Lesolnções, teve a brilhantissima coragem de nos salvar aquelle, importante ponto 
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de rcsistencia e salvaç1io, onde deviam vir quebrar-se todas as fo1:ças ela usul'· 
paçfio . 

ccA parte administmtiva foi, pol'tanto, dirigida pelo marquez de Palmelht, coJD 0 

já o tioha sido a parte militar. Mas havendo tanta abundancia ele dinheiro, fez-se 
d'elle o nso mais dissipador que se podia imaginar. Sem se olhar para as circum· 
stancias em que estavamos e do te~npo que ellas podiam durar, só se cuidou de 
gosar elo presente, e para isso se imaginaram })lanos para que a dissipação fosse 
prompta e C0111J)leta. Inventou-se uma lista ele clignitarios, ele privilegiados e d·e 
altas e baixas classes de empregados, e, segundo estas categ01·ias, pagaram-se or
denados, pagaram-se pensões, pagaram-se atrazados e até dividas a quem, ainda. 
não contente com as exorbitantes sommas que recebia, se dava a toda a sorte ele 
dissipações, na certeza de que n'aquelle inexhaurivel thescmro haveria sempre 
com que satisfazer os appetites. Por 'esta fórma todos os empregos que havia em 
Portugal, e que lá estavam occupaclos pelos satellites elo usurpaclor, eram igua~
mente pagos em Londres, como se os indivíduos, que antes os tinham, os est1· 

. vessem actualmente servindo. Em uma palavra, pagaram-se por inteiro em Lon
dres os ordenados ele conselheiros de estado, de eles em bargaclores, de ministros 
subalternos, ele officiaes ele secretaria, de lentes, ele professores, e, emfim, os de 
todos os mais q\le Laviam tido empregos 0~1 o:fficios, como se na realidade os· cs· 
tivessem servindo e houvesse um thesouro ine:xbaurivel, ele onde constantemente 
se podessem tirar sommas tão enormes e tão clesneccssarias. Sim, a niugue1D 
n'esse tempo lembrou que na emigraç.9·o n~o havia títulos, nfio havia empregos, 
não havia distincções, em uma palavra, que não l1avia classes, e sim1·llesmrnte 
homens emigraclos com um ostomago para alimentar e Ulll corpo para cobrir ~a 
nudez, c que todas estas estultas demasias eram um ro~1bo feito ao necessano 
desempenho da nobre causa por que soffriamos e à futura subsistencia ele nossas 
pessoas. Para nada d 'isto, com effeito, se attencleu: devorou-se e deixou·se ele· 
vorar quasi em um momento tudo quanto havia, para depois se ver tanta gen~e 
sepultada na misêria e não haver quasi nm real para acudir aos objectos roa1s 
cssenciaes de que dependia a nosE<a restauração . Mas elo estado a que nos r edu
ziram tantos clesperdicios, ainda em outro Jogar hei el e tratar cl'estes Annaes. 

((Emquanto por um lado assim corria a dissipação, filha elo abuso, ela falta ele 
. calculo e ele uma desleixada e procliga á'clministração, via-se por outra parte uU11L 

cscauclalosa mesquinhez, filha ela injustiça e ele um criminoso absolutismo. Os vo
luntarios residentes no deposito ele Plymouth, e com especialidade os acaclcmicos, 
indivíduos bem educados e muitos cl'elles homens ele propriedade c fortuna, e.que 
só pelo amor ela, patria c ela liberdade haviam pegado em armas, e por isso tanto 
mais dignos ele admiração e r espeito; porque não eram meroenarios, estavam, não 
obstante isto, reduzidos á ultima classe ele soldados ajuramentaclos e pagos, re
cebendo a ínfima e vilipendiosa quota ele 5 pences po?· clia! Em verdade, queDl 
n'isso bem seriamente meditar não póde escusar- se de censurar tão injusta co1D0 

desigual e incoherente administração . Com data ele 13 de dezembro c1'este roee.Dl0 

anno dirigiram os voluntarios acaclemicos de Coimbra um requ erimento sobre esta 
escandalosa injustiça, que soffriam, á commiss~io encarregada da administração e 
distribuição elos subsídios applicados para a sustentação elos emigrados; o qual re
querimento se publicou pela imprensa em iugle:>. e portuguez em Plymouth nos 
pxincipios do anno seguinte, 1829. Na ordem elo dia n. 0 117 deu o general com· 
mandante do deposito a seguinte resposta 1 •• . Esta resposta não foi certamente 
obra do commanclante, que era o genentl Stubbs, porém foi obra que lhe manda· 
ram publicar. Seja, comtuclo, o que for, o que se póde clizer com verdade é que 
ella nem foi concludente, nem honrosa para quem ordenou que assim fosse clacl!L· 
A ponto u-se como rasão, que a classe era muito numerosa, e por fim soube-se qu~ 
os inclivicluos n'ella inclniclos e que requereram eram tão sómente noventa e s~te· 
E que fossem ainda mais, que importava? Se os subsídios se tivessem un:ca
mente distribuído como alimentos, e não como attribuições de certas jerarcbJas, 
por certo que a classe já não havia de parecex tão numerosa; porém como se 
pretendeu dar muito a poucos e dar l)OUCO a muitos, todos os que se qucixavalll 

J Já cstíL publicada a pag. 5<18, n, poTt<Lnto, é desnecess<erio repctil-a. 
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}Jareceram excessivamente numerosos . Teve-se tambem por incompatível com o 
estado elos ftmclos o mesmo requerimento. E porque ? porque para dar, segtmclo 
se cli_zia, a certos inclivicluos qué nada tinham feito a favor ela justa causa, ou an
tes tmham feito muito, clirecta ou inclirectamente, a favor ela usurpação, a somma 
en~rm e rn ente escandalosa ele 1 lib1·c~ este?"linc~ po1' c~ic~1 O'l~ cândc~ nwis1 era neces
sano dar a outros 5 pences d·icm·ios! 
. ((A ultima rasão é ainda a mais futil que se podia dar. Chamou-se intempes

bvo o requerimento, porque se snppunha que o cle]JOsito se ia disso lver; e porque 
epe houvesse de acabar, acabavam tambem porventura os inclivicluos que r eque
l'lam? Não co miam, não bebiam e não vestiam elles , estivessem ou não estives · 
sem em um deposito? .E, alem cl 'isso, era menos odiosa e menos digna de cen
sura a injustiça que até ali se lh~s tinha feito? Se a existencia elo deposito fosse 
0 nnico titulo em que os r equereDtes se pGldiam fundar para exigir subsídios cor
r~svonclcntes ~ls snas primeiras necessidades, entlio nenhum dos inclividuos que 
Vt;tam fóra d'elle tinham clit·eito a obtel-os. Na supposição ainda que elles íam 
satr ele Inglaterra, tinham por isso mesmo necessidade ele fazer alguns arranjos 
ou preparos para a viagem que s·e lhes destinasse . O caso todo, porém, estava 
em que, se queriam nutrir lautamente certas j erarchias, e para isso era preciso 
que outros vivessem mui proximos ela miseria, e particularmente aquelles que ti
nham dado provas decisivas elo seu amor e fidelidade á carta constitucional; provas 
que, por se não poderem neg·ar, se procuravam clesat:reclitar e punir como exal
tadas . 
. . <<Creio que por parte ela commissão estabelecida -em Londres, e á qual foi c1i-

1'1~' lda a petição, nenhum bom despacho tiveram os requerentes, e nem bom o po
cl_mrn elles ter, porqne a tal commissão nãu tinha auctoriclacle alguma ; só )la via 
flclo cr eacla para entreter a c.reclulidacle publica sobre a boa administração elos 
undos, que na realidade só exclusivamente dependia de uma vontade superior, 
e ~ emfim, porque não era composta senão ele uma especie ele caixeiros, que rece
biam e pagavam o qPe lhes mandava entregar o seu patrão. Se tivesse havido 
bo~ _vontade de distribuir com equiclacle e jt1stiça o dinheiro destinado para os 
em1gl'ados e mais clespezas da emigração, ter-se-ía logo desde o principio publi
cado regularmente, ao menos uma vez por anno, não só a lista ele todos os em i
grados que recebiam subsiclios1 mas as quantias que se ·davam · a cada um nomi
~alrnente , com todas as mais sommas despendidas em favor d<t causa para que 
ttn~am sido destinadas . Nada, porém1 cl'i ,to houve; e sempre sobre este ponto 
capital ele dinheiro se guardou um myster.ioso segredo, para que ningnem podesse 
l~ et~etrar os arcauos ela profunda política com qtle se administrava esta importan
trsslma parte economica elos nossos nagocios. l> 

Na R evista histo?·iw ele Po?·tt~gal, cuja pl'imeira edição foi impressa em 1840, 
allude José ele Oliveira Berardo aos sobreditos factos pela maneira ,seguinte : 
. -(( 0.:; numerosos emigrados que haviam entrado na Galliza, cle:finhanclo na mise

rtu, e cansados ele aguardar em vão os transportes que lhes tinham sido prometti
d?s, pocleram a muito custo abordar á.s praias ele Inglaterra. Em Plymouth orga
lltsou-se uma cspecie de deposito debaixo da direcção e governo dos chefes por
tuguezes, o que deu muito a entender ao ministerio tory e serviu de pretexto 
Para se defender no parlamento das accusações .cle_parcialiclacle que lhe foram fei · 
t~s ácerca da interferencia na questão tle Portugal. As sommas destinadas a sa
bsfazer os dividendos elo emprestimo portuguez, que o Brazil se tinha obrigado 
ror um tratado a pagar aos credores inglezes, foram divertidas e applicaclas para 
-azer face ao sustento dos emigrados . Mas, se damos credito a muitos cl 'estes, o 

In.ethodo ele administrar os fundos foi ele perdularios ou de quem desejava dissi 
par _gt:ancles sommas em pouco tempo, para illudír as tentativas elos que ainda 
pers~stiam em oppugnar a usurpação ele D. Miguel. Em menos de sete mezes re
pa,·tn·am-se subsídios exorbitan tes IJelos conselheiros g·eneraes, capitã'.es móres e 
IJro . 1 ' . porcwna mente por todos os emigrados, segundo as classes a que cada um qmz 
Perte.ncer. Alguns ainda hoje se queixam elas avultadas sommas prestadas aos 
ap~n1guaclos dos governantes, quando muitos voluntarios e academicos j aziam na 
lllals triste miseria a par ele outros que nadavam em luxo e opulencia:. D'aqui os 
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oclios, intrigas c sc1soes, que grassaram sempre em toda a emigração, e aincla 
mesmo depois em Portugal, entre companheiros que nunca como então precisaram 
de boa intell igencia e nniào para arrostar um inimigo poderoso.» 

O sr. Simão J osé ela Luz Soriano1 que pertenceu ao corpo de voluntarios aca
elemicos e partilhou elas vicissitudes por qne passaram seus camaradas, verb:ra 
tam bem na flisto?·ict elo cerco do Po1·to o procedimento dos üireotores do deposito, 
d izendo, depois de declarar a proveuiencia dos meios, já po:r vezes l'epeticla: . 

<'Palmella resolveu em tal caso soccorrer os emigrados com similhantcs· di
nheiros, estabelecendo para este fim um deposito em Plymauth, 01~jo commando 
indiscretamente s.e confiou ao notorio Candido José Xavier, homem inteirament~ 
desconceituado na opinião ele todos os liberacs . A secretaria cl'este deposito fo1 
logo montada com todo o trem e apparato pessoal elas ele Lisboa. Os emigrados 
foram clistribuidos em seis classes, sendo a ultima cl'ellas composta elas praças de 
pret ele primeira e segunda linha; elos academicos ele Coimbra, vohtntar ios e cre~
elos de servir. Todos as n1ilitares e empregados civis, alem ele uma Tação diana 
ele pão, carne e a rroz, avaliada em 6 pences, xecebiam em Inglaterra os mesmos 
vencimentos que lhes competiam em lJortugal, dando~se-lb es cada libra no valo1· 
ele 31~540 réis, ou. 35 por cento mais elo que cá tinham, po.r :isso qne o cambio de 
um para outro paiz era tal, que cada lib1·a equivalia a uma moeda e muitas vezes 
mcsmu a 5t)000 réis . D'este modo se vjram as primeiras classes ela escala, orga
nisacla pelos primeiros interessados n'ella, ostentar um luxo asiatiM, trajar galas 
sobre galas com todo o primor, e morar em soberbas casas ele habitação, aluga
das aos particulares, gastando em tudo coino cavalheiros, emqt1anto que os aca
clemicos e os voluntarios1 reduzidos á condição elo soldado, jaziam na mai_or abjec
ção e miseria . Considernclos -como as praças ele pret, chegou a ler-se-lhes até o 
r egulamento militar, deu-se-lh es para quartel um vasto e immnndo armazem,_ a 
que chamavam Bct?"?'ctcão, casa que, servindo cl'antes para r ecolhe1· madeiras ele 
construcção, e como tal situada á borcla-max, esüwa inteiramente desabrigada, sem 
vidraças, sem bancos, nem cadeiras, e, o que mais é, sem camas, servindo para 
este mister uma pouca de palha, qne de quinze em quinze dias se renovava para 
substituir a anterior, j ~í r ecluzicla a moinha. Para acabar ele os amarg urar , estes 
desgraçados ilotas eram obrigados a ir servir tamb em ás semana s a bordo ele uns 
quatro navios que· se achavam fretados no porto por conta elo deposito, e que ele 
facto se constituíram verclacleiras persigangas, tendo sido originariamente destina
dos para irem buscar os emigraclus ao Ferrol e á Corunha . )) 

O mesmo escriptor trata mais desenvolviclamente elo lamentavel assumpto na 
interessante obra que inti tul ou R evelações da minlut viela, e n'outra ele não merlOS 
importancia, a Ifisto1·ic~ da gue?Ta civil; mas como considera o livro ele Joaquim 
J osé da Silva Maia digno "de consulta por · ser verídico e de peso n'este ponto, 
nada acr escentar emos . 

Nos Apontamentos ácP?'CCL da v·ida politiw elo cluqve el11 Palmella, com ?'efe?·encia 
ao 1." vol11me da «BistoTict elo cm·co elo Potton) que chegaram a imprimir-se para 
annexar á ttseguncla ser ie ele _notas, acrescentam entos, substituições e emendas» 
ao dito tomo, mas cansas supervenientes a isso obstaram, lê-se, entre varias con
siderações relativas a outros factos, o seguinte, qne mais tarde o sr. Soriano re
produziu textualmente na ultima elas suas all uclidas obras, entendendo que a par 
da accusação devia pôr uma clefcza tão plena quanto o accusado a fez . 

Eis a nota x rr, escripta ou dictacla pelo nobre diplomata: . 
<,O ministro brazileiro em Londres, visconde ele Itabayana, tomando sobr e Sl 

a grande responsabiliclade ele continuar a entregar ao marquez ele Palrnella a i.m
portancia elos clividendos ele que o governo elo Brazil era devedor, . em virtude cl_o 
tratado ele 1825 ; e o marcp.lCz, assumindo a responsabilidade ainda maior ele cli
vertir aquelles dinheiros da sua applicação legal, empregando-os ousaclamente na 
clefeza ela causa constitucíoual e no sustento ela emígi:ação portugueza, l)restaraJJl 
ambos um serviço, sem o qual bem pócle dizer-se que a mesma catlsa houve.r!.t 
perecido . A gratidão exige, por ém, que se note uma grande cliffercnça nas cn:
cumstancias d'estes dois funccionarios. O marquez, pugnando pela cansa ela rai
nha, servia tambcm a ela sua patria 1 com a qual a sua propria estava identificada i 



56-9 

o visconde, pelo contrario, expunha-se á exprobração do g-overno elo Brazil, que 
com cffeito lhe não faltou i sacrificava-se com desinteressado zêlo pela honra do 
se~1 soberano e pelo interesse ela j oven rainha El e Portugal. Cumpre igualmente 
nâu omittir aqui os nomes do marquez de Rezende e elo de Barbacena, que com 
~ maior dedicação abraçaram e serviram, da maneira a mais conspícua, a mesma 
JUsta causa. 

«Visto t ermos feito menção cl' esta questão ele dinheiro e ela appl.icação ele uma 
parte cl'elle para subsidio elos emigrad.os, seja:nos licito expender mais algumas 
observações ácerca elas queixas amargas que resultaram d'essa distribuição de ftm
dos, queixas cuja memoria ainda não se acha desvanecida . 

. «Para avaliar com equidade taes r ecriminaçõ es é indispensavel attender para 
a srtuação elos negocias do partido constitucional n 'aquelle tempo. Quando os soe
carros pecuniarios começaram a ser distribuídos em primeiro lagar pelo visconde 
de Itabayana, e depois pelo marquez de Palmella, não havia dados para formar 
um calculo segUl'o sobre essa quantia. Ignorava-se ainda o que decidiria o governo 
do .Brazil a r espeito ela applicação cl'esses dinheiros i não se sabia a quanto mon
tana a som ma que o Brazil forneceria por conta de Portugal ; não podia conhe
cer-se de antemão a que numero se limitaria a emigra.ção sempre crescente elos 
portugttczes, nem por quanto tempo elles careceriam ele soccorros, devendo ad
vertir- se que, de quando em quando, vogavam esperanças mui lisonj eiras, que in
felizmente não se verificavam . A distribuição dos subsídios, feita em Inglaterra, 
excitava grande numi ro de inclivicluos ele Por tugal a vir unir-se á emigração, com 
o. que se angmentavam as forças do partido liberal, e se produzia em esse reino · 
uma impressão favoravel á boa causa. Estoo motivos todos, alem da agitação pr o
pria elos primeiros tempos, concorreram para que com mão mais larga se regu
lasse a tabella dos subsídios. D epre sa veiu, todavia, a necessidade de os reduzir, 
em consequencia elo rapido acrescimo da clespeza e ela escassez elos meio.s para 
lhe í~tzer face. Muito teria cles~j aelo o marquez achar-se habi litado para assegu
rar a todos permanentemente alimentos competentes. Procurou para êsse effeito 
os melhores expedientes que lembraram, como a nomeação de uma commissão em 
Lo?drcs-, a organisação elo deposito em P lymouth, a introclucção da possível regu
l a~·ldade na administração elos subsidias i mas com o tcm_po chegou a urgencia de li
ll1ttal-os ao estrictamente sufficiente para a subsistencia ele um tão grande numero 
de individuas . A miseria que sobreveiu manifestou o descontentamento, as incul
pações, n'uma palavra, a injustiça flagrante de se querer considerar a embaixada 
portugu eza em Londres como um g·overno dotado ele amplos rectusos. Levou-sr, 
pois, a mal o que eUa, por falta ele meios, deixava ele fazer, em logar ele agra
decer-lhe os esforços inauditos que empregava para vencer difficulclades quasi in-
superaveis . ' 

«Muito se disse n'aquelle tempo, e sem rasão sufficiente, contra a desigualdade 
da reparlrição elos subsiclios. Se alguma houve nos primeiros momentos e;m que 
reinava a confusão, essa mef;ma confusão deve servir de desculpa, e as tabella,s 
que se formaram, apenas foi possível, pozeram termo a esse inconveniente. E 
aliêí.s• innegavel que não se podia prescindir de conservar em Londres ao menos o 
simulacro da embaixada de sua magestade fidelíssima, e que era essa então uma 
Cbndiçfio inclispensavel para se não dispersar inteiramente a emigração constitu
cional por falta de um centro, assim como tambem se reputava conveniente pl·o
ver com algumas sommas á conservação ele missões diplomaticãs em nome ela 
senhora D . lVIUJr ia II nas principaes côrtes da E uropa. n 

A isto responde o sr. Soriano : «Parece-nos que as rasões contidas n'esta nota 
sã_o mais para provar a necessidade que Palmella tinha 1Jara observar na sua ad
lllmistração uma rigorosa economia, elo que para justificar os seus desperclicios ; 
11las quando os j ustificasse, ficava ainda assim d·e pé a atroz injustiça ela e:p.or
me des igualdade dos subsídios, dando a uns para faustosas ostentações e. eo~cle 
mnando a outros á maior miseria. Esta desigualdade é que elle não JUsti:fica 
para com os desgraçados acaclemicos, chegados a Inglaterra na mesma occasião 
em qne clespendia á larga com as altas classes, sendo ilotas uns e ewpa1:tanos 
outros>>. 
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* 
No tomo anterior, pag. 491 1 publicámos um aviso elo ministro dos negocias 

ecclesiasticos e de justiça, ordenando rigorosas averiguações sobre o crime que 
se perpetrára proximo a · Concleixa contra os lentes e mais indivíduos encarrega· 
dos pela universidade e cabido da sé Je Coimbra para felicitar o infante regent~, 
e omittimos então os promenores elo clelicto com o proposito ele reunü-os á pn
meira sentença condemnatoria1 visto como o processo ele um elos crüninosos só
mente terminou em 1830. 

Os poucos periodicos1 que n'esse tempo tinham licença para saír a lume, attri
buiram o attentaclo a conhlios exclusivamente políticos, fazendo ácerca cl'isto lar
gas considerações, sem com tudo prestarem sufficientes esclarecimentos, e até mesmo 
dissentindo em var.ios pontos, que só mais tarde se poclera.m apurar. 

A Gazeta de Lisboa inseriu nas suas columnas, oito dias depois ela fatal oc-
eorreneia1 o seguinte : • 

«A historia em quasi todas as suas paginas nos adverte que nada ha tão sub· 
versivo elos elementos da tranquilliclacle e ventura social como o espirito de exal
tw;ão; quer este espírito tenha por objecto a religião, quer a política, é igualmente 
pel'igoso e quasi sempre fLmesto para o genero llllmano, por isso qne geralmente 
degenera no mais pernicioso e barbaro fanatismo. O homem, em cujo animo este 
sentimento insano adquire absoluto imperio, deixa ele respeitar e amar o seu si
milhante, uma vez que este cegamente não adopte o seu parecet·; recorre {t vio
lencia para o obrigar a pensar elo mesmo moclo, e suffocàndo o brado da natu
reza, chega a levantar o braço homicida sobre a desgraçada victima, que no sen 
desatinado delírio ha votaclo á morte! 

«É desgraçadamente avultado o numero dos exemplos ele excessos de simi
lhante natureza. Para credito elo coração humano talvez conviesse sepultal-os em 
eterno esquecimento, se a recorclação ele similhantes h9rrores não fosse util ou 
talvez necessaria para impedir a sua funesta repetição. E no orbe litterario assaz 
conhecido o nome de celebre Kotzebue, cuja delicada penna enriqueceu o theatro 
allemão com prodncções que hoje servem de modelo, tanto pela sua critica en
graçada, como pela e]egancia c belleza de estylo. Conhecendo este escriptor o 
quanto varios estudantes da Allemanha se hav iam tornado perigosos para a tran
quillidade publica em consequencia das suas occultas machinações 1)oliticas, vi
brou sobre elles os raios da sua eloqnencia, ferindo -os com tão profundo golpe, 
que os mesmos academicos em tenebrosa associação resolveram tomar cl'elle atroz 
vingança. Escolheram á sorte aquelle que o devia assassina?·, e caíu. em um man
cebo por nome Sandt, que com o mais cruel sangue frio se dirigiu á residencia 
de Kotzebue. Ignorando este o obj ecto ela missão ele Sanclt, o acolhe com affabi
liclacle, e no mesmo momento recebe no peito o g·olpe mortal que o lança aos pés 
do seu matador ! 

«Ah! quem diria que em tempos em que nos pTezâmos de haver dado tão 
largos passos na carreira elo adiantamento social, estivesse reservado para este 
reino um exemplo ainda mais execrando e atroz! Já nos previnem os nossos lei
tores, fallâmos d'esse iníquo attentado praticado ha poucos clias por varios acacle
micos de Coimbra contra a deputação que se achava a caminho para Lisboa, a 
fim de felicitar sua alteza pt;~lo seu venturoso e títo desejado r egresso a Portu
gal. Ah ! Que horror ! Que perfídia ! A penna quasi se recusa a referir um de · 
li.cto que · devêra ser annuncindo em caracteres de sangue! Estremecemos refl.e
ctinclo nas circumstancias aggravantes que o acompanharam . Nem a reverencia 
devida aos seus professores, nem o justo e relevante o~jecto ela sua missão foi 
capaz ele conter os perversos. Em tenebroso club se fulminou o barba.ro decreto 
ele morte contra os homens leaes que vinham depor aos pés elo príncipe amado 
os v:otos do amor e ela fidelidade ! Desempenhando ao vivo o papel ele salteadores, 
acommettem os malvados na estrada publica os membros da deputação, corre o 
sangue das victimas votadas ao extermínio, e expiram algtms dcb~tixo do golpe 
dos seus infames algozes. , 

ccCéus! Onde estamos nós? E no pai.z classico da :fidelidade, c1ue com tanta pet:
ficlia se commette um tão execrando crime contra os :fieis amigos ela realeza? E 
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do berço da illustração pttblica de Portugal que sáem monstros que aviltam a 
?specie humana, offerccenclo tão abominavel ex emplo ela mai s atroz r elaxação e 
Immoraliclacle ? São estes os fi·uctos que a soci edade espera Ll'aquelles que trilham 
a carreira elas sciencias? Sfio estes os títulos que offerecem para algum dia se 
lhes confiar a achninistração ela justiça, que tão deshum anamente calcam aos 
pés ? 

«F,elizmente vivemos debaixo do governo do melhor e mais justo dos prínci
pes. A sua presença augusta já subiu o clamor do sangue innocente, barbara
m~nte derramado, quasi todos os homicidas n'esta hora gemem em merecidos ferros. 
D1zemos quasi todos, porque, segundo as participações mais recentes ele Coimbra, 
sabemos que outros quatro cumplices, que haviam escapado, já estão debaixo do 
poder ela justiça, que agora procede contra elles com todo o rigor devido a um 
attentado de que a1Jl'esentam bem p oucos exemplos os annaes da atrocidade hu
mana.» 
. A mesma folha trru1scrcve elo Co?'?·eio do P o?·to, no dia 29 de março, um ar

tigo r elativo ao assumpto, e cm 7 de abril diz; : 
((A attenção publica . com rasão continúa a fixar-se no horrível attentac1o que 

ha _pouco tempo nas immecliações de Concleixa perpetraram os treze estudantes de 
Cmmbra. O facto não carece com effeíto elas cores elo encarecimento para despel'
tar em todos os corações a commiseração para com as victimas da atrocidade ele 
taes monstros, e o horror e execração ele que os ultimos se fazem merecedores. 

«Perguntârnos e perguntam muitos se os infelizes que perderam a viela eram 
as unicas victimas votadas á morte? Se os clelinquentes que executaram com tanto 
sangue frio e com tão infame cobardia este attentado, não tiveram numerosos cum
plices, que os instigaram a tão nefando crime? 

«Relativamente ao castigo que merecem taes facinorosos só póde haver uma 
opinifio . Na Grau-Bretanha com frequencia soffrem a pena capital alguns desgra
~ados unicamente por haverem c0mmetticlo o roubo ele alguns animaes; e o que 
merecem os barbaros contra quem se levanta o clamor do sangue humano que 
S~1as mãos derramaram, o sangue ele ·seus prop~·ios mestres, aleivosamente sacri
ficados por ser em fieis á r eligião c ao throno! E com effeito impossível imaginar 
um c1elicto acompanhado de cü·cmnstamias tão atrozes e aggravantes como ·aquelle 
que acaba ele manchar a hi storia elos nossos dias . Não foi na inculta lVIac1agascar 
ou em algum paiz onde os homens existem no estado de completa rudeza, sem co· 
nhecimento do auctor do seu proprio ser e sem temor algum ela sua justiça, que 
t~ve logar tão horroroso crime; foi , pelo contrario, no paiz que outr'ora commu
mcou os b eneficios da civilisação ás mais r emotas partes elo oriente e do novo 
hemispherio; foi no centro de um r eino clistincto pelos exemplos das mais raras 
virtudes, tanto cívicas como domesticas, e 1~0 mesmo Jogar que a piedade do 
gTande e virtuoso monarcha D. Diniz destinou para a instrucção dos seus povos, 
que se deu ao mundo tão escandaloso exemplo ele desprezo para com as mais sa
gradas leis divinas e humanas! Quasi que se póde affirmar, sem exageração, que 
no seu funebre j azigo estr emeceram ele horror as cinzas d'aquelle grande e pie
doso r ei, no momento em que na univer sidade, de que elle fôra illustre fundador, 
se offereceu tão lastimosa e horrível prova ela immoraliclade dos nossos tempos, 
tempos em que da arvore da chamada política r eg·eneração dos povos tem r eben
tado tão venenosos fructos! >> 

O j ornal Est?·ella Zttsitnnc~, dando breve noticia do lamentavel aco~tecimento, 
conclue-a cl'este modo, para se avaliar a linguagem : 

«Será acaso necessario fazer um longo commentario a tão funesta exposição? 
Sent neceôsari o dizer que este nefando e barbaro attentado é obra dos clubs ma
çonicos de Coimbra, que tendo jurado a percliç.ão da r ealeza, não poupam meio 
~lgum para pôr em execução os }Jlanos ela sua ferin a e iníqua atrocidade? A jus
üça brada pelo castigo d 'est es malvados, brada o sangue dos infelizes que suc
cumbiram aos seus in{amcs goJp e·s ; a sociedade humana pede que a lei vibre os 
s~us raios sobre perver sos, que não merecem ser contados entre o numero elos 
VIventes. » 

Em tres artigos inscrto3 no Con·eio do Pm·to, com a epigraphe SvbnJ a nni-



572 

ve?·siclade ele Coim&?'Ct) o seu anonymo auctor descreve tambem algLtmas particula
ridades 1•elativas ao crime, verbera · o nosso primeiro estabelecimento scienti{ico, e 
faz extensos comnientarios, ele que apresentâmos os seguintes excerptos: 

aQuál é o aspécto qtte apresenta a universicb:de ele Coimbra? Um montão d e 
alumnos, dos qnaes a maior parte são republicanos, e pouco mais ele duzentos 
r ealistas t . T emos um contínuo combate ele impiedade e religião; dois partidos con
trar ias, cujo cal'acter pa,sso a mostrar-lhe, e principiarei a descrever o ma:lvado 
caracter, isto é, o elos republicanos. 

<<A devassidão e a iguorancia foram cattsas mediatas do arrojo qtte commetteram 
em Sl3 irem alistar o anuo passado qnas i todos os d'este partido : furtaram e tor
narám-se mais libertinos, e eis-aqui os effeitos necessarios. Falta de respeito nas 
aulas aos seus respeitaveis lentes, segundo effeito. 1\Iau comportamento fóra da.s 
aula~, terceiro effeito l Assassínios e roubos ! . .. Pois é possível que hot}Vessem 
estudantes que assassinassem! que roubassem no meio ele uma estrada ! E, possí
vel tudo aos d' este partido . Injctncln-ra 1·eg ina fub es ?'enovct1··e clolm·em. . . O eles· 
graçacla Coimbra, quando pensarias tu reconcentrar em teu seio a barbaridade 
em vez da civilisação ! . .. Somb1•as ac1oraveis, eu vos lamento; oxalá que eu nunca 
existisse, para não ouvir em torno aos sagrados lagares de onde inspiraveis o 
amor ás letras, a maldição eterna que imprime e inspira a vossa morte ! P assemos 
a ~escreVe!' a scena e~pantosa, e tremam os Ímpios e chorem os honrados acacle
mlcos. 

;<Ó -~;a.de~i~~~ ·h~~I:a·d·o~; ·~té . q~~~~d~ · ~s·t~~ ·r~~~~it~;~i~ ·;i~;~~ 'ci~~~~.ã~ ~·i~~ 
gança á patria e ao mundo inteiro?! Infeliz universidade, a quem eternamente 
anelará ligada a icléa elo crime e ela barbaridade. lYiil vielas não serão capazes ele 
expiar o atroz clelicto. Em vão se encontrará a segurança e a paz propria· ::'ts scien
cias, ernquanto" não se expurgar dos ímpios esta notavel academia, que t em den
t ro ele si a ignorancia ou o republicanism o. Sej a-nos licito, am igos, erigir um 
percluravel monumento em nossos corações á memoria elas c~uas victirnas: sem
pre nos occupará o pezar de que tivemos á vista os infames matadores, e que tal
vez ainda continuemos a ter os seus mudos sequazes, insultando a honra ele seus 
mestres, ele seus conclisqipulos e contemporaneos. 

t< F atal universidade, e sempre fatal se não ri scas de teu gremio esses genios 
liberaes chimericos, que affrontam e aviltam a sciencia, que lhes uno manda n em 
ensina republicas, porém monarchias. Desgraçaclo fructo será o ele todos os aca
clemicos, e desgraçada será a mocidade portugueza se se não persuadir que a mo
narchia é e será o laço conservador da Europa e do mundo, qué a monarchia .. . 
sed motos praestat compone?·e Jlt~ct~~s . . . » 

N'outra corresponclencia publicada no diúo periodico, cujo s ignatario se declara 
desembargador ela r ela<;ão do Porto, e que pelas iniciaes suppomos ser Thomaz 
Xavier de Araujo Vieira lYionteiro, cle})Ois ela apologia elo tribunal elo santo o:fficio, 
nstituiclo pJr D . Jo:to III, <mão para violentar consciencias, tol11er convicções e 
icultos particulares, mas para embaraçar que a relig ião adaptada pela nação fosse 
considerada como uma opinião, sendo a}iás um facto e mn direito aclqniriclo pela 
mesma nação, que pessoa alguma póde pôr em chwicla e insulta!'>l (textuaes pa
lavras elo articulista), lê-se este Yirulento paragrapho : 

<<Üoltfi.ados na moderna, boa e em muitos casos appetecivel condição elos réus, 
r esolveram vinte ou mais meninos ela nossa universidade assassinar seus mestres 
e as dignidades ele um elos primeiros cabidos elo r eino, perto ele Concleixa, inclo 
estes comprimentar ao senhor infante regente pela sua feliz e suspirada volta a 
este reino . O traje arrieiraJ dos aggressores, o roubo preliminar das r espeitaveis 
victimas (cr eou-os certamente a natureza para arrieiros, ladí'ões, assassinos e car
rascos), foram um disfarce ela verdadeira causal ela atrocidade. As circumstancias 
r evelam o hprrivel mysterio. Eu conhecia os deputados. Amavam e zelavam a 
causa ele D eus e dos seus ungidos. I am tributar a homenagem ele suas ínclitas 

1 O nnmero total elos matriculados no anuo Jectivo ele 1827-1828 foi de mil trezentos trinta 
e ,cinco. 
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corporações ao ~hefe e pae elo estado, ao :filho e herdeiro de tantos reis, ao dique 
do cahos, da immoralidade e brutalidade geral. que se destina á grande família 
portugueza. Assassinar lVIiguel era arduo. Assassine-se, pois, q11em o procura, 
quem o ama e respeita, quem pensa como elle. Que vivam as lt1zes do sec:ulo l o 
fanatismo constitucional ! a canalha academica ! » 

O I-mparcial apenas dá em 26 de março uma rest1micla € vag:a noticia, e con
clue por estas palavras: (( T em motivado muitas fallacias este horrível crime ; as 
·cartas não são ele accorclo sobi·e as cansas e os agentes d'esta málclade; breve
mente teremos exactas informações pela justiça, que não deixará ele cumprir o 
seu clever1> . No dia immediato foi preso o -seu redactor, J oaquim José da Silva 
lVIaia, e por isso sem duvida aqttella folha portuense nunca mais alludiu ao delicto 
dos estudantes i . 

Eis-aqtú a opinião de parte ela imprensa jornalistica portugueza ele 1828, que 
ta1~bem reproduziu os principaes artigos elos seus collegas sobre este assumpto; 
veJamos agora como mais moelernamente se avaliou o desgraçado episodio que eu
lutou muitas famílias. 

· Decorridos cerca de quarenta annos, um conspícuo e auctorisado escriptor da 
nossa histor.ia contemporanea, o sr. Joaquim lYiartins de Carvalho, a quem por 
vezes nos temos referido, esclareceu quanto possível o facto, e por isso clÇl!mos 
prefet'encüt á sua curiosa narrativa : 

<< Pouco tempo depois ele chegar a Lisboa o infante D. Miguel no dia 22 ele 
fevereiro ele J 828, r esolvePam a universidade e o cabido ela sé cathedral d'esta 
cidade mandar ~1. capital deputações para felicitar o infante regente. 

<<Por essa mesma epocha existia em Cqimbra uma sociedade secr eta, composta 
na quasi totalidade ele estuclant~s, e que t inha o titulo de divodignos. Reuniam-se 
na rua elo Loureiro, em umas casas pequeuas elo lado e querelo, logo acima do arco 

. de D, Jacinta. O presidente d'esta sociedade era Francisco Cesario Rodrigues 
Moacho, sexta.nista ela faculdade de leis, o qual, emigrando depois, .nunca mais 
voltou a· Portugal, fallecenelo ha cerca ele dois annos u.a Belgica 2 • D' esta socie~ 
dacle secPeta saít>am os treze estudantes que no cl_ia 18 el e mar ço ele 1828 assassi" 
naram dois elos membros elas referidas depiltações e pl'aticm,am varios ferimentos 
n'outros no sitio elo Ca.rtaxiuho, 5 kilometros alem ele Condei~a . 

~Não é nosso intento attenuar o horror cl'este crime inaudito, porque toda a 
eensura é pouca contra os auctore·s ele tal atrocidade. O partido liberal .tinha tncl;o 
o fundamento e toda a justiça para se insurreccionar; como depois fe~, contra o 
governo de Lisboa ; mas tão vis e cobardes assassina.tos não haYia direito nem 
mesmo utilidade de os praticar. Com estes meios arriscar-se-íam os constitucio
naes a prejudicar a sua causa; e por isso só a paixã-o pol,tica dos absolutis
tas é que podia qm,rer tornar re sponsavel o partido liberal por similhante atten-
taclo. . 

<<Ao mesmo tempo, por ém, que altamente nos pronnnciámos contra os indiví
duos que praticaram tão gránde crime, temos obrigação ele declarar, em testemu
nho á verdade, que 11.a sociedade dos divoclignos uão ~e decidiu nem se tratou ela 
morte do s membros da s cleputa~ões . 

<c Na sociedade apenas se resolveu que fossem tiradas no caminho aos mem
bros das duas deputações as feJicitações que levavam a D. Miguel da parte das 
corporq,ções que ía.m repr esenta1·, <:l igualmente a r elação que se dizia que leva
vam dos lentes e estudantes liberaes que deviam ser perseguidos pelos seus sen
timentos politicos . 

cc Os assassinatos e ferimentos foram excessos praticados por alguns dos estn· 
. dantes encarregados pela sociedade dos divoclignos da missão já r eferida. 

. <cO estudante DeHino Antonio ele Miranda e Uatos, de Barcellos, tinha-se ma
tl'Icnlado uo anno lectivo de 1825 a 1826 na aula ele elementos ele arithmetica, 
?'eorn etria e geographia do collegio das artes. Não fazendo caso elo estlldo,_ foi re~ 

1 Releva. dizer qLle uin elos jornaes notaveis entre os absolutistas, pela linguagem ve~emente, 
a T?·ombeta final, nem sequer fez refereucia aos assassinios e ferimentos de seus infehzes cor~ 
rc ligiouarios. -

Z_Advirta-se que o sr, Martins d_e Carvalho rmb] icon isto em 1868. 
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provado, e prinmpwu a engana,r a familia, mandando-lhe certiLlõeFJ falsas ele ap
provayão dos seus estudos. 

«Não se matriculou no anuo immediato ele 1826 a 1827, nem ainda no se
guinte ele 1827 a 1828, o que qualquer pócle facilmente veriticar nas relações elos 
estudantes cl'esses annos, e apesar cl'isso conservava-se sempre em Ooirnbra. 

«A família cl'elle, sabedora finalmente ela irregularidade do seu comporta
mento, suspencleLl-lhe as mezadas, e assim ii.caria sem ter com que viver, se não 
fosse um seu amigo, estudante ele medicina, que o tinha em sua casa e o sustentava. 

«Este amigo de Delfino veiu tambem a ser reprovado pelo lente ele medicina 
Jeronymo Joaquim de Figueiredo, e cl'ahi se originou o oclio intranhavel que Del
fino adquiriu contra o dr. Jeronymo por haver reprovado o seu amigo e protector. 

«Quando os commissionados ela sociedade dos divod·ignos chegatram ao logar em 
que se commetteu o crime, e fiz~ram apear os membros elas deputações, os esttl
dantes que desfecharam as armas foram o dito Delfino Antonio ele l\Erancla e Ma
tos, Bento Acljuto Soares Couceiro e Antonio Correia llfegre. 

<<E tanto esta atrocidade foi acto espontaneo, que os companheiros cl'aquelles 
tres trataram ele obstar quanto pocleram á consummaçfio do crime, de que resul
tou não ser morto o clr. Neves e os demais membros das cleptltações. 

aSe na sociedade elos divodignos se tivesse deliberado que se commettessem 
os assassinatos, como se explicaria esta opposição da maior parte dos commi sio-
naclos? . 

«A deputação da universidade era composta elos clrs . Matheus ele Sousa Cou
tinho, Je.ronymo Joaquim de Figueiredo e Antonio José elas Neves e Mello; e a 
do cabido, do deão Antonio ele Brito e do conego Pedro Falcão Cotta e Menezes. 

«Partiram de Coimbra na tarde de 17 ele março de 1828, e foram dormir na 
mesma noite a Condeixa., levando o clr . Matheus em sua companhia seu sobrinho 
:José Candido ele Sá Pereira e Castro ; o dr. Neves e Mello, seu filho Antonio All
g usto das Neves e Mello; e o conego Pedro Falcão, seus sobrinhos Estevão Fal
cão Cotta c Menezes e Mannel Falcão Cotta e Menezes . 

«Üs commissionaclos da sociedade dos divodi.gnos foram tambem na mesma 
noite dormir na q ninta que era elo sr. JYianuel José ele Freitas, d 'esta cidade, e 
que está proxima de Concleixa. 

<<No dia 18 de mach-ugacla continuaram os estudantes a sua jornada, e no si
tio do Cartaxinho aguardaram a chegada dos membros das deputações . Com ef
feito, elas sete para as oito horas da manhã appareceram estes, sendo surprehen
didos pelos estudantes, que os obrig·aram a apear-se e desviar-se da estrada para 
o lado esquerdo . 

..:A h i foram mortos os lentes J eronymo Joaquim ele Figueiredo e Matheus de 
Sousa CoLltinho, e feridoa o deão Antonio de Brito, o conego Pedro Falcão Cotta 
c Menezos, c José Candido ele Sá Pereira e Castro, sobrinho elo clr. Matheus.· 

<<Üs auctores d'cste attentaclo foram descobertos de urna eminencia por urna 
mulher, que logo. principiou a gritar e a bradar por soccorro. A circumstancia de 
ser terça feira, dia de meraado em Condeixa, fez promptamente reunir povo, que 
acudiu ao logar elo crime. 

<<Acresceu o acaso ele virem n' essa occasião pela estrada em direcção a Coim
bra o general ela Beira Alta, Agostinho Luiz ela Fonseca, e seu filho, escoltados 
por alguns soldados ele cavallaria, os q uaes, vendo de longe o a:i untamento ele 
povo, correram a au.xilial-o na captura elos criminosos. Estes tinham-se disper
sado, mas foram pouco a pouco sendo presos em clifferentes distancias . 

ccDos treze commissionados poderam ser presos nove: escapando-se quatro. Os 
nove presos foram Bento Adjuto Soares Couceiro, Delfino Antonio ele Miranda e 
:Matos, Antonio Correia Megee, Domingos Barata Delgaclo, Carlos Licloro de Sousa 
P into Bandeira, Urb::mo de Figueiredo, Francisco do Amor Ferreira Rocha, Do
mingos J oaqllim elos Reis e JYianuel Innocencio de Ara1"0o Mansilha. Nenhum ti
nha mais ele vinte e quatro aunos, e um cl'elles só tinha dezenove! 

<<Em a noite elo clia 18 ficaram presos na cadeia de Concleixa quatro, e na elo 
Rabaçal cinco. Para os gua,rdar tinha imm·ediatamente saído ele Coimbra uma força 
de caçadores commandada polo capitão Cirne. 
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«No dia 19 vieram para Coim hra todos os nove estudantes algemados, sendo 
na ponte esperados por uma grande multidão de pessoas, attrahidas ali por tão 
e:xtraordinario acontecimento . 
· . «Üs presos foram conduzidos pela Couraça de Lisboa acima em direcçf:o á ca
deia da tmiversidacle, onde estiveram até partirem para Lisboa. 
. «No dia 22 de março, quatro dias depois do crime, ordenou o ministTo das jus

tiças, Luiz de Paula Furtado de Castro e Rio Mendoça, aos corregedores das co
marcas de Coimbra e L etria, juizes de fóra de Coimbra e Soure, e conservador 
da universidade, que procedessem com a maior actividacle na averiguação de to
do s os auctores e machinadores cl'este fatal acontecim ento . 

ccA Coimbra tinha vindo um procurador elo l'ico capitão mór de Cintra
1 

pae 
do estudante Domingos Joaquim dos Reis, mancebo apenas ele vinte annos, e 
qu e era afi lhado ele D . Carlota J oaquina, com ordem ele empregar todos os meios 
para salvar o filho. Foram, porém, inuteis todas as suas diligencias_ 

«Quando os presos foram para Lisboa, em vez de marcharem pela estrada 
real? foram embarcados até á Figueira, e d'ali concluziclos ]_Jara a capital em um 
na_viO que para esse fim viera ~íquelle porto. 

«Os presos iam fortemente algemados dentro dos barcos, e não só os acompa
nhava a necessaria gnarda militar, mas pela margem do rio segtúa a par dos bar
cos uma foTça ele eavallaria. 

«Depois que os estudantes chegaram a Lisboa instaurou-se-lhes logo o pro
cesso. Como, porém, este se demorasse na sua conclusão, e no emtanto houvesse 
rebentado no Porto, no dia 1 G de maio, a revolução liberal, impacientava-se o 
g-overno absoluto com essas delongas, porque desejava 1Jraticar um acto que re
velas.se força e impressionasse os animas . Por isso no dia 8 ele junho o ministro 
das JUstiças, Luiz ele Paula Furtado, officiou ao chanceller da casa ela supplica.
ção, João de lVIatus e Vasconcel1os Barbosa de Magalhães, recommenclando-Jhe a 
prompta decisão do processo. 

«João de i\Ia tos r espondeu no dia 12, explicando as causas inevitctveis que ti
nham embaraçado a prompta conclusão do pt·ocesso. 

. «Em todo o caso o efl'eito da recommendação não se fez esperar, porq·ne no 
tlta 17 elo mesmo mez de junho foram os nove estLldantes conclemnaclos á morte, 
sendo no dia 19 reje itados os embm·gos, e ainda no mesmo dia desprezados os 
embargos de restituição. 

<<Acontecia isto no dia 19, e já :go clia immediato, 20 de junho, eram enforca
dos no caes elo Tojo os nove réus . As quatro horas e meia ela tarde estava termi
nada a terrível execução, ficando na forca as cabeças dos tres ultimas snpplicia
cl;>s, lYiegre, D elfino e Conceiro, com as mãos pregadas por baixo das cabeças . 

<<E da maior clifficuldad e saber o que aconteceu aos quatro estudantes que po
cleram escapar-se de ser presos em seguida ao crime, ·e o mesmo succecle parn. 
poder dizer com exactidão quem-eram elles todos. Ahi vae, corntudo, o que podé
mos alcançar depois ele minuciosas investigações. 
, «Um dos es tudantes que se evadiram foi Antonio Maria elas Neves Carneiro, 

fi lho ele Antonio elas Neves Carneiro, o qual se achava matriculado de 1827 para 
1828 no segundo anuo elas faculdades ele mathematica e pLiJosophia. Era. natuml 
elo Fundão e não da Covilhã, como erradamente se lê na relação impresõa elos 
estudantes da universidade d'aquella epocha. 

<<Depois de commetticlo o deli cto e ter divagado por algumas localidades, pôde 
cheg-ar ao lagar de Paúl, onde pemoitou, e no dia segninte entrou no Fundão, 
onde ha muitos aunos r esidia o pae com a sua família. 

«Ahi foram poucos dias depois a casa do pae e a de uma vizinha rigorosa
Ulente revistadas pelas auctoridades para o capturarem, mas não o encontraram, 
porque se achava escondido em outra casa. 

«Trataram por isso, pae e fi lho, ele escapar á perseguição, fugindo para a 
Hespanha, para onde foram acompanhados por pessoa da sua amisacle, que lhes 
den boas recommendações para o lagar de Zarza,' na Extremadura hespanhoJa . 

«Antonio Maria elas Neves Cameiro namorou-se ali ele uma menina, :filha ele 
llm inclivicluo abastado cl'aquella terra. O pae d 'ella, ao ver qne Neves Carneiro 
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lhe requestava a filha, propoz-lhe que fosse para Salamanca concluir a foruw.tu.ra, 
porque se encarregava de o sustentar n'aqLtelht nniversicladc, e que Llcpois de for
mado casaria com sua filha . 

«A es tas propostas annnill Neve· Oarneíl•o, mas antes da epocha em que ele
veria ir para Salamanca morreu em Zarza um ourives portuguez, natural ele 
Glümarães, que n'aquelle logar exercia a sua profissão havia annos. Neves Car- , 
neiro namorou-se da viuva e caso u com clla. 

((O hespanhol, quo primeil!o lhe havia feito a proposta r elativa a sua filLa, ir
ritou-se com este pl'Ocedimento e tornou-se sou inimigo. Ueu parte ás auctorida
des da cidade de Alcantara elo modo aorno tinha proced ido o emigi•aclo, pelo que 
Neves Carneiro e seu pae foram presos no lagar de Zarza, c r emetticlos para AI-
cantara, onde permaneceram por algum tempo . . 

«No entretanto o governo h espanhol participou ao ele Portugal a captma dos 
dois emigrados, e por accordo entre os dois governos foram os presos conduzidos 
até á l'aia p~ra ser em expulsos elo terr.itorio hespanhol. 

«Na raia portqgueza estava já um cordão ele tropa, e por isso faciLnentc f~
ram capturados os cu).igrados logo que pisaram o territorio ele Portugal na proxl
miclacle elo logar .da Segtu'a. 

aD 'ali foram remetticlos pm•a Castello Branco, e em seguida para Lisboa. 
«Ü pae foi degredado para as províncias elo sul do reino, e o filho, Antonio 

Maria das .Neves Carneiro, foi eonclemnaclo á morte por se ntença ele 6 ele julho 
ele 1830, e enforcado no caes elo Tojo no clia 9 elo mesmo mez. 

«Antonio das · Neves Carneiro, pae cl 'estc estudante, era bacharel form ado em 
medicina, e natt1ral da villa ele Goes. Tinha ido para o Fundão para ali exercer 
o emprego ele meclíao elo partido . Falleceu l1 a poucos annos, tendo deixado alguns 
filhos, que ainda vivem no Fundão . 

. «Franciseo Seclano Bento de Mello, filho· elo medico do hospital das Calclas ela 
Rainha, Valentim Seclano Rento de JY!ello, foi um elos treze es tudantes a que nos 
temos referido. Era estudante elo segundo anno de mathomatica e philosopllia 
quando tomou parte no crime ele 18 de mar ço ele 1828. ' -

\\Conseguindo escapar-se á prisão, esteve r efugiado por algum tempo, até que, 
rebentando no Porto a revolução liberal no dia 16 ele maio, que em breve se ge
neraliso u até Coimbra, veiu pat·a esta cidade, tendo praça 1:\.a primeira companhia 
elo batalhão de voluntarios academicos, no qual j{t servír[l. em 1827 na quarta 
companhi a. · 

11A sentença do co-r éu Antonio Mm,ia das Ne es Carneii•o1 ele 6 ele julho ele 
1830, allucle a elle duas ve!lles, a paginas 4 e 9, posto que na p1•imeira apparece 
trocado o nome no ele José Sulano B entv ele lviP,llQ . 

«T endo seguido para a ilha T erceira, l'esolveu passar para h'opa de linha, e 
foi pela r cgencia despachado alferes paFa o batalhfLo de caçaclo1'es n .0 5 em 12 
de outubro ele 1 8~ 1. Serviu como tal no oeroo do Porto, c fbi p::Uta Lisboa com o 
dito batalhão em agosto de 1833. 

«lVIostrava~se melancolico, e divisava-se n' elle urna commoção iÍ1teri01·, que 
nnnca o deúçava, como que causacla pelas pezarosas r eminiscencias de haver to 
mado pm,te n'aquelle criminoso feito . As pessoas qtte ultimamente o tm.tavam, ·re-
couheaiam n' elle bons sentimentos e a mais rigida moral. . 

«Durante o cerco do Porto fôra con<J.ecoraclo com a ordem ela '.[lorro e Espada, 
e foi depois p1:omovielo a tenente e capitão . · , 

«Em 1837 serviu por algum tempo ele commandante elo batalhão acaclemioo, que 
se orgauisoq. com os estudantes de Lisboa., e que foi dissolvido em 1838 ou 1839. 

«Depois, aomo }Jertencia ao partido setembrista, passaPam-uo á terceira se.cçao . 
Falleceu pelos anuos ele 1843 ou 1844, apoz PI'olongaclo padecimento no qual se 
reuniam os soffrimentos moraes á enfermidade pbysica. ' 

c< Deixou viuva, com quem casára em Lisboa, o filho s. De.;gostava-se de que 
lhe fallassem no caso da morte elos lentes, e desviava logo a convel'i;a para oqti·os 
assnmptos. . 

«Üntro dos estudantes que a policia pm,scguiu, accusaudo-o de ter tomado 
par te no l'efericlo crime, foi o os tuclante elo quinto ~ni\O ele leis, J m1-qnim Jos~ de 
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..Â~zevedo e Silva,, mais conhecido pela alcunha ele B. xiga . Tinha pouco mais de 
rmte e um anuos, pois que havia nascido em Lisboa no dia 23 de novembro de 

1
.806. Era filho de .José Luiz da Silva e de D. :Maria Carlota de Azevedo, fami-
Ia abastada da capital. · 

«Ü estudante Azevedo, depois de ter chegado a Lisboa, vendo que a policia 
~ procurava, tratou de se evadir para fóra do reino. Dirig-iu· se primeiro ao Chiado, 
f~ c~~.a do cabelleireiro Francisco Achiffo Andrillat, que era da intimidade da sua 
anlll1a, e cortou o cn.bello á escovinha, a fim de se desfig·urar. 

«.Pouco depois de ter saído cl' aqttella casa, entrava n'ella um official da inten
cleucla geral de policia, pedindo informações ácerca elo destino que teria tomado 
0 filho de D . Maria c~u·lota, que ali es tivera. Responderam-lhe que não sab iam, 
porq:t~ ~penas hãviam scnticlo um ca,rallo á poda, sem repararem para que lado 
se dU"Jgu·a. 
cl «O ' estuchnte Azevedo havia seguido para a rua ela Horta Secca, para cas::t. 

0 cousul da Dinamarca. D'ahi obteve passagem para o estrangeiro em um navio 
que se achava fundeado no Tejo . 
.A <l~Ianclou cl~amar a casa do cousul ela Dinamarca o indi vidno .que em casa de 
b nc~ullat lhe tmha cortado o cabello, e lhe deu 12 moedas para u· comprar uma 

acta de prata, com que queria presentear o commandante da embarcação. 
« Effectivamente embarcou, fugindo assim a uma activa perseguição. 
«No dia 15 de dezembro ele 1865 falleceu em uma casa ela misericordia ele 

Lagos, no Algarve, um inclividno com o nome supposto ele MaJ?.ncl do Nasc.imento, 
e conhecido peia alcunha de P1·esca Ribeint . 

. ((Este· individno, qtle tinha por pro:fis ·ão habitual concertar pratos e outros 
âl1Jectos de louça, e qtte se apresentava como caldeireiro ambulante, tinha o r os to 

esfigurado com pohrora. e com algumas cicatrizes. 
c<Era em todo o AJgarve, em Beja e err). outras povoações do Alemtejo, voz 

â~ral que este homem fôra mn dos que tomaram parte uo crime commettido no 
la 18 ele mm•ço ele 1828 . · 

"Via-se que não e1·a o que inculcava, porque mn1 podia compreheuder-se que, 
8.enclo elle o que dizia, fallasse com correcção as líng-uas fta.nceza e hespanhola, e 
tlYesse conhecimento muito regular do latim. 
d <U\chando-se em seu perfeito juizo, negava sempi·e que tivesse siclo estudante 

a. universidade. Desconfiando-se, l)Orém, do contrario, e sabendo-se que se em
~nagava, succedeu algumas vezes, sendo interrogado quando se acba>a. no estado 

e embriagnez, declarar que fõra estudante de thêologia em Coimbra, que elle 
~o~ Otlt1·os estudantes tomára parte no crime do dia 18 de março, que podéra 
ugu· e andára emigrado pela Belgica, E'rança e Hespanha, e que ainda mesmo 

110 tempo do governo ele D. :M:iguel viera por muitas vezes ao Algarve a vender -
nuttalahzwa~ sem que ninguem desconfiasse d'e!Je, por fallar muito bem o hespa
~lhol, apresentar-se vestido corno os d'aqnella nação, e ter-se clesfignraclo comple -
amente no rosto. 
tl . «Dizia-~ e em B~j a e . no . ~lgarve q 11e e:·te homem era. natural ele uma terra 

0 .Alemt~JO, oncle tmha fam1ha . · 
((Em Beja ensinava aos estudantes elo ly-cett, quando com elles se encontrava 

110 largo d' este eclificio, latim, log-ica e otltros preparatorios, recebendo por isso o 
qlte lhe queriam dar. 
l c<_?onta-se qtte um seu contemporaneo elo Alemtejo, fallando com elle, o r eco

lllecera; que instára parUJ que deixasse a vicla.em que andava, e que até lhe dera fato 
nov-o pam vestir. Apesar cl'isso continuou sempre até motrer no seu modo ele vida. 

«Quando no estado de embriaguez confessava que fôra um elos que tomára 
farte nos acontecimentos de Concleixa, chorava e mostrava-se sensibilisaclo por 
er participado de simiJhante crime. . 

d
«Emquanto ao sell verdadeiro nome e á sua naturalidade, nem mesmo embria-

ga o o revelava j. •J • 

Assim termina a curiosa noticia do sr. Martins de Carvalho, e não nos constà 
qne depois appareces e a publico informação mais ampla ou autbontica sobl•e o 

1 
Apontamentos pct l'ct a hisl.o1·ict confemp01·anea, cntJ. x:r, png. 93 a 103. 
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ultimo réu, por ·muito tempo alvo de pesquizas policiaes e ainda hoje de vagas 
conjecturas. 

O sr. Simão José da Luz Soriano, referindo o aleivoso delicto em termos 
muito similhantes ao do escriptor precedentemente citado, a quem por vezes aJ-
lude, acrescenta esta nota: ' . 

ceDe entre os estudantes destinados a esta desgraçada empreza, alguns hav1a 
de índole perversa e sanguinaria, taes eram o famigerado Bento Adjnto Soares 
Couceiro, Delfino Antonio de lVIiranda e lVIatos e Antonio Correia IVJ.egre. Estes, 
e talvez que mais alguns dos treze, formavam em Coimbra, como pelo dito lVIegre 
me foi dito, uma sociedade denominada gati-cania_, tendo os seus membros por fim 
entreterem-se em matar barbaramente os gatos e cães, que alguns d'elles durante 
as noites apanhavam pelas ruas e levavam }Jara a dita sociedade. Apresentados a 
ella pelos apprehensores, a sociedade constittúa-se em tribunal de justiça, no
meando accusadores e defensores aos réus, que por fim eram condemnados :i 
morte. Megre desempenhava na sociedade o papel de canasco, confessando-me 
servir-lhe ele prazer enterrar docemente o punhal contra a cabeça elos desgraça
dos animaes, e vel-os pernear com as affiicções da morte. Foi po1· esta fórma que 
aquelles tres citados estudantes levaram os mais companheiros a constituírem-se 
tambem no sitio do Cartaxinho em tribunal ele justiça, segundo por então se 1ne 
disse em Coimbra, e, portanto, a tratarem os membros da deputação por maneira 
analoga á que se praticava na gati-c.ania : bem caro lhes saíu este divertimento i.» 

Quando trata das deputações, diz ainda o sr. Luz Soriano: a A do corpo ca
thedratico compunha-se do dr. Matheus de Sousa Coutinho, lente da faculdade de 
canones, e de grande reputação como absolutista, a ponto de já em 1823 ser tido 
como denunciante elos seus proprios discípulos e de outros mais liberaes; do rlr. 
Jeronymo Joaquim de Figueireclo, lente ela faculdade de medicina, tambem de 
mau conceito entre os seus discípulos, por quem era temido nas votações dos seus 
actos; e finalmente do clr. José das Neves c lVIello, lente ela faculdade de philo
sophia, reputado por todos como ele muita bondade, e sempr e disposto mais a fa
vorecer elo que a condemnar os seus examinandos nos actos a que assistia» . 

A Re:vistct histm·ica de Po?•trtgal, que apesar ele saír anonyma està averiguado ser 
da penna do presbytero José de Oliveira Beratrdo, diz a pag. 4õ da segunda edição: 

cc . .. Um successo atroz e abominavel v e in favorecer as intenções da facção de 
D. lVIiguel, que se al)roveitava do menor ensejo para desacreditar os seus adver
sarios. Uma legua distante de Condeixa caminhavam certos ecclesiasticos e lentes 
da universidade, enviados em deputação a D. lVIiguel para lhe supplicarem que 
assumisse a corôa ele Portugal. Eram oito horas ela manhã elo dia 18 ele março 
quánclo se viram assaltados por treze estudantes ele C'oimbra, que os aguardavaro 
armados, e ele um modo barbaro e cruel assassinaram alguns, e a OLltros m.altra
tat·am e feriram . O acaso fez espalhar a noticia d'este horroroso attentado nos 
povos circunwizinhos, que immcdiatamente eorreram a captival-os. Se ao odio 
pessoal por motivos particulares, ou ás opiniões políticas elo tempo pretendesseU1 
assignar a causa cl'este successo nefando, seria temeridade no meio ele tantas pr~
tensões oppostas e apaixonadas; mas é certo que em qualquer elos casos eram ch
gnos ele severa punição, e o patíbulo, onde pouco depois al"abaram, livrou a so
ciedade de uns poucos de malvados.» 

Seguindo outra ordem de idéas, mas censurando asperamente o facto, que 
ninguem de bom senso póde desculpar, o sr. Francisco Antonio da CLmha de Pina. 
Manique escreve : ecOs assassinos eram estL1dantes da universidade de Coimbra, e 
sequazes dos princípios revolucionarias·. Eram, pois, inimigos implacaveis elo senhor 
D . .Miguel, bem como dos que defendiam a causa da legitimidade 2». 

Finalmente, o sr. Joaquim Pedro de Oliveira Martins em breves palavras ex:· 
põe a sna opinino de que o sangrento episoclio, como lhe chama, cmão procedêr_a. 
de causas politipas: era uma vingança de rapazes bravios sobre lentes pouco roL
sericorcliosos 3 '>. 

1 Historia da gue1Ta civil, terceira epocha, tomo u, parte n, pag. 281. 
:t Porlltgal desde 1828 a 1884, pag. 22. 
3 Port1/.gal conternpm·aneo, tomo r, tJag. 90. 
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~ J nlgâmos desuecessarin.s mais cit::1.ções para formar-se juizo ~ícerca do mobil do 
crnne; ~e este proveiu de influencias partida.rias ou foi resultado de odios pes
soaes . 
. Outr@ tanto não póde dizer-se, porém, a respeito ela morte ele um cledicaclis

snno s.erviclor de el-rei D. João VI (referimo-nos ao primeiro marquez de Loulé), 
occorrtda quatro annos ant(!)s, em a noite ele 28 para 29 de fever eiro de 1824, no 
~aço de Salvaterra ele Magos. Se o decreto inchLltario de 24 dejunho de 1825 
(Inserto a pag. 909 do tomo r d 'esta obra) expressamente considera o facto como 
t~nebroso crime e manda pôr os culpadt•s em liberdade, prova-se que houve de
h~to. e procedimento contra os presumidos ou verdadeiros réus, e assim é inacl
~Issrv_el a asserção ele quem prete(Jden attl'ibuil-o a acciclenfe casual , talvez para 
nupedu· a acção da justiça ou desviar suspeitas desfavoraveis ao caracter de al
guns !wmens políticos; mas as d uvidas subsistem ainda quanto ao assassino e 
cump_lices, embora a voz elo povo e varios escriptores os indigitassem, circum
stancia que suscitou larga contl'oveTsia, baseada em conjecturas mais olt menos 
verosimeis ·J. • 

1 O dito :fidalgo fôra, por sentença elo j ttizo ela incouficleucia de 21 de novembro de 1811, 
00lldemnaclo a exautoração e morte atroz; mas valeu-lhe n benevola índole elo monarcha, que 
~e con?oen ela sua triste sorte, a instancias da p inceza D. Maria Thereza ; e mais tarde, em 4 
c 0 maw ele 1822, o tribunal ela r elação ele Lisboa reformou aquella sentença, julgando-o sem 
culpa, e re;'5ti tuinclo-o ás antigas honras, mercês e cligniclacles. 
. O mottvo ela gr ande aifeição elo gentil-homem ela r eal camara e estribeira mór ao seu sobe

[?'00 co~sta ela sin~·e l a narrativa escr!pta por ~lle, .e que suppomos até agora inedita, cuja cop ia 
lel aqUI reproduz imos como eschtrec•mcnto lnstorwo: 

I 

R elação que fez o marquez de Loulé d esde a sua chegada ao Rio de Janeiro até ser perdoada 
e r eintegrado por sua magestade 

Cheguei ao Rio de Janeiro no dia 27 ele julho de 1817; desembarquei debaixo elo caracter 
de off:icial franccz; e no mesmo dia entreguei 'na res iclencia ela legação fmnceza ·todos os papeis 
que _me haviam sido prec isos até áquelle momento para chegar aos meüs fins sem obstaculos 
co~st~eraveis . Ftli occupar uma hospedaria na rua de Santo Antonio, e no dia 29 procurei o 
prJmeu·o millistro ele estado, a quem disse estas poucas palavras: ccRogo a v. ex.• queii·a pôr na 
presença de stta ma;gestade que se acha n'esta côrte Agostinho Domingos José de Mendonça, 
dcompanh~do tão s~m~nte de ·s~us crim~s, e _ela firme e invat'iavel. r~sohtção ele m?rrer aos pés 

0 seu r et» . E rettret-me á mmha res!denC!a, seguranclo-me o m1mstro que partta no mesmo 
lllomento a dar parte a el-rei. 
1) No dia 30, ás onze horàs da manhã, o ministi'o da policia me intimou que el-rei determina1·a 
tsse eu recluso na. fortaleza ele Santa Cn1z; parti immecliatamente acompanhado do ministro 
c a policia, e chegttei a este lngar ás tr es horas da manhã do dia 31. _ 

Pedi ao minish·o qui?.lesse fazer conhecer a quem competia que as minhas circumstancias 
}l'a';l taes, que precisava entrar no numero dos presos a quem a humanidade costuma soccorrer . 

ettr?u-sc o minish'o, tendo a generosidade ele deixar fi,car sobre n minha pequena mala a sua 
ProiJna bo lsa. Fiquei entreO'ue a um ministro polido e cheio ele humanidade, que por n?uitas ve
~es _adoçou o martyrio elas ~inhas considerações, forç.anclo-me a acreditar o exito mais favoravel 
la Incerteza da minha, sorte. 

1'anta impressão fi zeram as minhns· c.ircmnstancias no r eal animo ele el-rei , que determinou 
8?C~~l'l'er -me, para o que se deram as ordens mais positivas, e desde o dia 3 de agosto prin
Cipie• a ser assistido com toda a qunlidade ele auxilio prestado ela sua rea.l casa, 

I No dia 11 fui inquirido pela primeira vez, e bem longe de pretender clefepder-mP. ou mostrar 
a gum desejo de que pocUa justificar-me, confessei meus crimes com todas as circumstancias que 
os acompanharam, o que deu motivo a simplificar aa perg•untas que se segui:ram em numero e 
mesmo etu materia. 

1 _No espaço de quinze dias tudo estltva concluicl0 a este respeito, e soube então que el-rei 
lav1a con firmad o novamente a sentença dada em Lisblla contra mim; não duvidei mais ela mi

uha sorte, porém tambem me não arrependi rle lmver dado os passos que tenho referido. 
Os grandes elo reino, meus parentes, amigos e mesmo inimigos correram aos pés do monar

cha, .que ao menos me perdoasse a pena ultima; e alguns houve tão generosos, que pretenderam 
eapt•var seus relevantes serviç~:Js tão sómelite por tal obiecto. A firmeza elo monareha mostrou 
~ todos que a minha sorte estava cleciclicla, e oonsegnintemente fiquei abandonado ao meu cles
dino. To_clos perderam as esperanças ela minha salvação, e muito mais quando viram passar o dia 

a glor~osa acclamação, e que el-rei nem ao menos em mim fallou. 
t DoLs dias depois ela exaltação elo monarcha a lguns grandes do reino, em occasião oppor
ttna, entregaram urna memor.ia ao soberano, qué a guardou, e seus gestos descobriram a todos 

gue sua magestade não consentia que pessoa alguma lhe fali asse em mim; conseguintemente 
es1~era:va eu todas as horas o instante elo meu supplicio. . 

. A 20 ele ma1•ço de 1818 entrou na minha prisão fl' . Custodio, cheio ela maior alegria, e me 
d.tsse: "Entrando etl h ontem :í no i te no quarto de el-rei, o achei muito alegre e me disse:- crSa
" hes, fr. Custoclio, que tenho destinado perdoar ao mnrquez de Loulé?" Beijei a mão .a sua ma-
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'"' Na typogTapuia Patriotica. imprimiu-se, com a data de 19 de junho de 1828 e 
a assignatura de José Ezequi el da Costa Ricci, escrivão de nin dos officios do 
jL1izo da có1Teição elo crime ela côrte e casa ela snpplicação, copia ela ~eguinte 

Sentenç a 

Accordam em r elação, etc. . Vi stos estes autos, que co m o parecei' do seu chan
cellcr, que serve de regedor, se fizeram summarios aos r éus Bento Acljuto Soa· 
r es Couceiro, estudante de Coimbra, filho de José Soares Couceiro, n~tmal de T en
tugal, ele idade ele vinte e quatro annos i Delfi'no Antonio ele Mii·ancla e Matos, 
estudante ele Coimbra, filho de Manuel Antonio de Miranda Maciel , natLual de Bar· 
cellos, de idade ele vinte e dois annos i D omingos J oaquim dos R eis, estudante ele 
Coimbra, filho de Maximo J osé dos Reis, natural de Cintra1 de idade de vinte 
annos i U1·bano ele Fig ueiredo, estudante ele Co imbra, filh o de H enrique de FigLlei
r eclo Gomes Diniz, natural de Donas, bispado da Guarda, ele iclacle ele vinte e dois 

g-estade, e lllC pecl i licença de ser o portador de tão gxata noticia. E l-rei me deu a cntend m· que 
estimava muito a minha resolução, e acrescentou:- •!Sim, vae, e dize ao marquez de Loul é que 
«nos dias de hoje e de ámanhà record>1 a Igreja as g1·anclea fin ezas que-J esus 'hristo praticou 
«COm os homens_, que eu o elevo imitar , e que, portanto, o marquez de L oulé est·l pe1·doado da 
«pena ultima ". 

Poücas horas depois chegou um correio com a ordem ela minha soltura, e a licença de JlO: 
der recolher -me á côrte do Rio de Janeiro, concedendo-me a lJomenagem de toda a cidade. ]!'111 
occupar a mesma l1ospeclaria que havia já occupado, na qual fui comprimentado pelfl côrte e por 
outras muito distinctas pessoas. 'rres dias depois da minha r esiclencia na hospedaria entrou um 
homem no meu quarto, e me entregou um S\l.CCO ele clnmasco com dinheiro e 11m bilhete fechado; 
ass im que abri o bilhete, retirou-se o portador sem esperar resposta. Dizia o bilhete: •4:000$000 
réis para o mm:qucz ele Loulé diminuir o numero dos seus males,. Conb eci a letra, e a r espe!· 
t ei a inda mais elo q<te o proprio soccorro, que uma alma vcrdaclcirnmcnte grande me liberah-
sava. . 

No espaço de cinco sema nas tive algumas occasiões el e ·ver el -r ei e sua augusta fumilia, _e 
algumas vezes me vin sua magcstadc, deixando-me entrever ele que me não olhava com incl~
gnação e desprezo. Encontrei urna tal"Clc a augusta princeza r eal , que vinha elo seu passeio ordi· 
nario; sua alteza teve a bondade ele parar c dizer-me: - " Vós so is o marquez de Lonlé ?» Rcs· 
pondi:- «D esfructci alg um tempo essa grandeza; hoj e, minha senhora:, sou um desgraçado».
«Marque?., JJâo convenho u'isso, me tornou a princC'za; meu pae, rC'i elo reino unido, uno é vosso 
inimigo." - "Creio, minha senhora, IIJC r espondi, que o mrn rei não é inimigo el e pessoa alguma; 
11orém tambem creio que já o não JlOSso ter por amigo verdade iro., Sua alteza, para me tirar elo 
embaraço em que mo via, se approximou mais e me fez a hom·a ele dar-me a mão a beijar. Con
timtou a sua ma1·cba, e eu fiqttei luctanclo com a ruinlm opposta consiclPI·ação. 

Quatro dias estive no meu quarto, sem saír fóra, porque todo o tempo me pnrecia pouco 
1 >~. ra considerar na minha situação. Mil conjecturas fazia, outros tantos pru:tidos queri.a toma!·, 
vorém tudo ficava destruido pch~ cruel consideração de quem t inha s ido, quem era c a quem ti
nlla c;tfendiclo. 

As onze horas ela noite elo quarto dia entron o mcn amigo marqnez de :BeiJas no meu quarto, 
rlctl-mc um abraço com as lagrí" as nos olhos, c me disse: .. A.;princeza~·ca l visitaudo 'estatarde . 
el-rei, ell a fez r ecair a conversação no encontro que tivera com vos. ê. A priuecza teve a dclica
dr,za ele cli.zer a el r ei:- «En nü.o quero offencl r o coraç~o ele meu 1mc em pedir-lhe favores parn. 
«O marquez ele Loulé1 pois não quero que uing uem presuma dizer que a nma princeza se eleve 
«::t cnnclusilo de uma obra tão generosamente princ"p iacla por um rei.,. Aprove itei a occa sião e 
dissc:-••En teria j :.l. acabado esta questão se fosse Agostinho ele Mendonça ... -•,Como ?" rne 
disse el-rei.- .. Lançando-me aos pés ele vossa magestacle, aonde teria achado o meu clescanso.u
" E porque não tem o marquez ele L onlé dado esse passo? Esperará acaso que cu o procure? <> 
Beijei a mão a el-rei, e sa.í immccEatamentc a declarar-vos que cl-rci ' ' em depois de ~\ m anhã a 
esta côrte, e que vos r egnleis segundo o que vos t enb o dito. , . 

Saíu o marqu ez de Bellas, c eu fiquei quasi como louco, parecendo-me qu e existia em uJll 
mundo div er so. Dois dias depois, e 2 lf2 lcguas distante da côrtc, esperei o meu rei, e na d~s
tancia que me pareceu co uveniente ajoelhei no meio ela e trada i chegou sua magestadc, fez 
parar o seu palanquim e me cl.isse mui brandamente:- uQue quer o marquez ?,, -«Lembrar ll. 

vossa magest ade que a minha isolada familia não tem parte nos meus c1·imes, e depois morrer 
aos pés do meu augusto soberano.,- ,Q m.arquez expl!lz-se a muito vindo a esta côrte sem ~~~
xilios.u- uAs virtudes de vossa magestade me animaram a dar um p"I!Sso tão aniscado. ·• - «DI· 
zei, marquez, estaes convencido ele que elevo pcrcloar-vos?,- uNão, senl10r, os,meus crimes me 
impedem essa venturau. El-rei, voltando-se paTa a sua equipagem. lhes lliz: "E o primeiro que, 
fiando-se no meu coração, veiu entregar-se nas minhas mãos·'· Voltou-se depo is para mim, e 
disse-me : c. Vossos CI·imes .ficam aqui sepultados, e nunca mais me lembrarei d'elles i tudo vos 
dou, e até a minha amisade, e para vos confirmar que não vos enganastes com o coração elo 
vosso rei, vinde para a côrte, na qual já não ha Jogar vedado ao marquer. de Louléu. 
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Rlllos ; F rancisco elo Amor ~erreira ~och~, estudante, filho de !osé Fe:Teira da 
:~.ocha, natural de Faro, de rdade de vmte e quatro annos; Antomo Correia lVIegre, 

dstuelante ele Coimbra, filho ele José Correia Lopes, natural elo Porto, ele idade 
e elez~nove annos; Domingos Barata Delgado, estudante de Coimbra, filho de 

Gre&·or1o José Delgado, natural elo Pezinho, bispado ela Guarda, ele idade de vinte 
e clo1s annos; Carlos Licloro ele Sousa Pinto Bandeira, estudante de Qoimbra, fi-
1ho. de Grego rio J osé de Sampaio, natural de lVIancellos, arcebispado de Braga, 
~e rcla.cle ele vinte e dois annos; Manuel Innocencio ele Araujo Mausilha, estudante · 
~ Counbra, filho ele .João Baptista de Araujo, natural de Villa Real, de idade de 

Vmte e tres annos ; lVIiguel Pereira, trabalhador, filho de Pedro Pereira, nahu·al 
d.e Concleixa, de idade de trinta e um annos . Devassas, interrogatorios, summa
l'Jo~ e mais a ntos appensos . 
. lVIostra-se que, tendo partido na tarde ele 17 de março do corrente anuo, cb. 
c~lad~ de Coimbra para esta capital, a fim ele beijarem a mão ao serenissimo se
u or mfante reg·entc, pela sua feliz chegada a estes reinos, os deputados nomea
dos por parte ela universidade, o doutor lVJatheus de Sousa Coutinho, lente ele fa
S~lldad~. de canones, trazendo em sua companl~ia seu .,~obri?-bo José Ca.ndido de 
d á P e1 erra e Qastro ; o doutor J eronymo J oaqu.1m de l! Jgneu·edo, lente da facul-

adc ~le medicina, e o doutor Antonio José das Neves e Mello, lente da faculdade 
de phrlosophia, trazendo em sua companhia seu filho Antonio Augusto das Ne,es 
e Mello, e j untame11te com elles a deputação por pal'te da cathedral da dita ci
dad_e, composta do deã.o Antonio de Brito e do, conego Pedro Falcão Cotta e Me
nezes, qLte trazia cm sua companhia · seus sob1·iuhos Es·tevão Falcão Cotta e lVle
ne.zes e Manuel Falcão Cotta e Menezes, p·emoitaram todos em Concleixa, d'onde 
san·am palas cinco horas da manhã seguinte, 18 do dito mez, e chegando ao sitio 
do Car taxinho, 1 legna distante de Condeixa, pelas sete para as oito horas da 
rnauhã, ali foram atacados por uns poucos de homens mascarados com lenços, c 
armados de armas de fogo, que encararam u'elles, os quaes rnandando parar as 
cal~ças, fi zeram com ameaças pôr todos a pé, e os obrigaram a ir para um logar 
mais r emoto á esquerda da estrada real, vindo para. Lisboa, aonde deixaram ficar 
os caleceiros, arrieiros e Cl-eados, e conduziram os sobreditos deputados e · sens 
laJ·e~.tes para outro logar mais escuro, ordenando-lhes que se deitassem por terra, 

.~ epors elo que constrangeram os r eferidos caleceiros, arrieiros e CJ·eados a que 
ossem buscar os balms e cargas á estrada, para aquelle mesmo logar, aonde fo

l'am abertos, uns com as chaves que deram seus donos, e outros al'l'ombados, e 
todo~ roubados do dinheiro e trastes de valor que continham; ao que se segtún 
lllanretarem aquelles conductores, que ficaram por esse modo segLu·os e presos, e 
conduziram os ditos de1mtados e seus parentes para outro sitio mais desviado , 
ao~cle foram pessoalmente roubados elo mais precioso que levavam e obri~·ados a 
cleltarem-se por terra · então se ouviu perguntar um dos salteadores se deviam ser 
pr~sos com cordas, a~ que lhe respondeu ?utro, q1;1e fossem segu:os com ptmh~l 
e tn·o, ao que acudiram os deputados pedmdo mmto a conservaçao elas suas VI

elas, mas immediatamente dispararam tiros sobre elles, e apunhalaram algtms cru~l
Inente. Resultou cl'este atr ocissimo e execrando facto, ficar logo morto o dito , 
cloLltor Matheus de Sousa Coutinho c o doutor Jeronymo Joaquim de Figueiredo, 
~_om tiros ele balas, as quaes lhes trespassaram as cabeças, e gravissimamente f~-
11cl?s o clefio Antonio ele Brito e o conego Pedro Falcão Cotta e Menezes, o pn
~ erro dos quaes r ecebe Ll v inte e duas feridas na naclega esq uerda, feitas com arma 

e. fogo carregada com quartos e alguns grãos ele chumbo, e outras cinco no 
P~rto e pulso do mesmo lado, que mostravam ter sido feitas com arma pontaguda 
kraugnlar, e o segundo teve dt1as feridas penetrantes em ambos os peitos, feitas 
com bala, e mais dezesete buracos na cabeça e Ol'elha do lado esquerdo, que cle
~:otavam ser feitas com arma ele fogo carregada com quartos, alem de outras fe-
11~as na espadna e hombro esquerdo, que indicavam ser feitas com instrumento 
tr~angular . Foram menos oTaves os ferimentos que soffreu José Candiclo de Sá Pe
rerra, que consistiram em ~doi13 feitos na cabeça, com o mesmo instrumento trian
â~llar, c ? ele .Estevão Falcão Cotta e lVIeneze~, em uma fer~cla c?.mb;1sta proce-

rda ele trro cbsparac~o eom polvora ~ccca. Sena cer ta a contmnaçao d este borro-
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roso malcficio nós passag;eiros que ficaram illesos, se acaso os povos circumvizinhos, 
avisados por uma mulher da Venda Nova, não acndissem promptamente ao logar 
elo clelicto, e perseguissem e prendessem quasi em flagrante os nove malfeitores 
que se tinham posto em fuga. . 

Mostra-se quanto ao réu Bento Adjuto Soares Conceiro, que elle fôra o que 
princip~lmente figurára n'esta scena de horror, dirigindo a perpetração elo clelicto 
por ordens indicadas por numeros um, dois, tres, etc., e tendo-se pal'a isso montado 
no cavallo que tt·azia o mencionado deão, e o que dissera r espondendo á pergunt::t 
que lhe fizera olltro réu, que os a::;saltados assegurassem com tiros e punhaes, as
sim o provam plenamente as testemunhas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 
oitava, clecima terceira, decima sexta, decima setima, clecima oitava, clecima nona, 
vigesima e vigesima segunda ela devassa tirada pelo conservador da universi
dade de Coimbra, depondo as testemunhas setima e vigesima sexta, da confi ssão 
extra-judicial cl'este réu no acto da sua prisão de que fôra um dos aggressores, o 
que igualmente confirma o co-réu Domingos Joaquim dos Reis nos seus inter
rog·atorios appensos. E posto que o réu nas perguntas que se lhe fizerarm negue 
em geral a perpetração elo clelicto, comtudo deduz se uma sufficiente eonfi,;são da 
declaração ele que assistíra ao primeiro ataque elas caleças ; pois que não é crí
vel que, di ~pondo- se para o clelicto, deixasse ele concorrer para que se ultimasse . 

Mostra-se, quanto ao r éu Del:fino Antonio de Miranda e Matos, que igual
mente concorrêra para este atroz clelicto, porquanto as testemunhas primeira, se
gunda, terceira, quarta, quinta, decima terceira, decima quinta, decirna sexta, 
decima s.etirna, decima oitava, clecima nona e vigesima, juram tel-o visto ata
car com arma de fogo as caleças e passageiros, particularisando a clecima sexta, 
que vira o réu atirar tiros sobre elles, e a decima terceira, que fôra o que arna
nictára e aos mais caleceiros . As testemunhas sexta, setima c clecima segunda 
depõem da confissão que fiz era elo delicto, quando o prenderam, e ela achada em 
poder d'elle ele um punhal e relogio, que depois se verificou ser do dito deão, o 
que tudo concorre para constituir uma prova perfeita do clelieto ; a qual é corro
borada pela confissão que resulta dos interrogatOI'Íos do appenso n. 0 4, que de
clara ter siclo convidado e assistido a parte da perpetração elo delicto, não se po
dendo suppor que não cooperasse tam bem para que se oonsummasse . 

Mostra-se qumlto ao réu Domingos Joaquim dos Reis, ser um dos que se as· 
sociára para a commissão elo clelicto ele que se trata, pois que se prova pelas 
testemunhas primeira, segunda, ten~eira., quarta, quinta, oitava, de cima terceu·a, 
dccirna quinta, clecima sexta, clecima oitava, clecima nona,· vigcsima e vig·esima se
g·tmcla, ter sido um elos que atacára com arma ele fogo os sobreditos passageiros 
no sitio declarado, depondo compriclamente sobre este •facto . Nos interrogat?
rios feitos pelo corregedor ela comarca ele Coimbra ao co-réu Del:fino Antom_o 
de Miranda, declat·a este que ouvíra exclamar o réu na cadeia ele Condei~:a, c~l
zendo ((este malvado homem que nos metteu n'i sto>J, referindo-se a Antonio Mana. 
elas Neves Carneiro, el e que se clecluz uma confissão extra-judicial elo crime, a qual 
repete p_as pergui).tas jucliciaes appensas, aonde confessa que estivera no logar do 
cleliato, em consequencia elo convite que lhe fiz era o dito Antonio 1'Vfaria das Ne
ves Carneiro, para certo clespique, e que presenceára atacarem-se as caleças por 
sete inclividttos qt~e estavam com as mascaras que lhes cobriam as cara , não sendo 
para suppor que ignorasse o fim para que fôra convidado; pelo menos devia saber, 
que tornar qnalquer despique particuhw era sempre um crime. Sem que possa 
minorar a imputação o qtLe diz a testemunha Manuel Rodrigues Diogo, ~dfirroando 
qne ·ao principio do assalto vil·a passar o réu para o lado esquerdo da estrada, 
porque esta circumstancia mais o crimip.a, visto que foi ali onde se comrnetteram 
os assassínios e roubos. 

Mostra-se quanto ao réu Urbano ele Fi.g·ueiredo, qqe interviera igualmente 
para este escandaloso delicto, porque provam as testemunhas primeira, segunda, 
terceira, quarta, quinta, oitava, decima terceira, decim.a quinta, decima sexta, ele
cima oitava, clccima nona, vigesima e vigesima segtmda, que i) réu, armado ele 
arma de fogo, fôra um elos que assaltára os referidos passageiros, cleclaranclo, a. 
trigesjma positivamente que tinha sido este réu, quem o mandára deitar no chão, 
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quando chegára ás caleças, e que estava de guarda armado com espingarda, 
am~açando-o ele morte se assim não fizesse. A testemunha setima depõe que 
ouv~1·a ccmfessar o réu no acto da prisão haver perpetrado o delicto, cuja con
fi.s sM e:x:tra:judícial tambem se deduz da declaração que fez nos seus interrog·ato
~10 ° co-ré~l D elifililo Antonio, a ffirmando que ouvira o réu queixar-se na cadeia 

e Übndeixa de Antonio l\faJ.·ia das Neves Carneiro, dizendo cc malvado homem 
que nos metteu n'isto ». Posto que nas perguntas judiciaes negue o delicto, com
tudo pelo modo da negativa !!tão destroe a p~·ova, que 1·esulta das sobreditas t es
temunhas que jurain comprid<tmente do facto. 

Mostra-se quanto ao réu Francisco elo Amm· F erreira Roe1ta, ser mlll dos -qae 
~fncorr~m yara se co mmette.r este horrive~ clelic~o, pelo q~e juram .as teste~m-
l~s prrme~m, segnm.da, terceu:a, quarta, qumta, ortava, clectma tercerra, deCima. 

{u~nt~, clecuna sexta, decima oitava, vigesima e vigesima segLmda, depondo de 
.er Vlsto o mesmo réu entre os salteadores armado de espingarda, quando ataca
~am as caleças, e da mesma sorte o dedara o co-réu Deltino Antonio nos in
t ~n·_og~t~rios appensos, depondo as· t estemunhas sexta e setima, ela confissão ex-
ra-.JudrCial que ouviram fazer ao réu, e a vigesima sexta da achada ele um punhal 

e Um maço ele cartuchos embalados que ll1é ftn·am tirados, que de tudo resulta 
Uma prova perfeita do delicto, que convence a negativa do réu revestida de eir
cumstancias que a fazem contradictoria. 

Mostra-se quanto ao réu Antonio Correia 1\Iegre, ter concorrido para se per
pe.trar es te c1elicto1 porquanto depõem as testemunhas primeira, segunda, ter
c.eu·a, quarta, quinta, oitava, clecima quinta, decima .oitava, clecima nona, vige
srma e vigesima segunda, que o viTam armado com esping·arda acommetter as 
ca!eças e passageiros no dia mencionado, e concordando com ellas a decjma ter-
ceu·a t 1' o • • 't b a· t ' a~rescen a que LÔra o r éu o que atrrára ma1s trros aos passager os so re I -

os, assun como declaram as testemunhas decima sexta e clecima setima, ser o 
mesmo réu que ficára de guarda aos caleceiros no principio do ataque, e esta 
mesma affirmativa faz o co-réu Domingos Joaquim dos Reis nos interrogatorios 
_APpensos, em que declara ter visto a réu no logar elo delicto com a cara coberta. 
I prova que r esulta cl'es tes depoimentos contesta perfeitamente a negativa abso
~lt~ do réu, o qual 1 com tudo, não deixa ele c:.onfessar que saíra armado ele espin-

far d~ quando partira ele Coimbra, vindo:-se a verificar no acto de lhe ser appre
endrda, ser ele r ei, e portanto impropria para a caça, para que disse se destinava. 

Mostt·a-se quanto ao réu Domingos Barata Delgado, ser dos que armados com 
al'mas de fogo assaltaram os passageiros de c1ue se trata, atacanclo as caleças, em 
&re er:a~ conduzidos, matando 1~ns, ferindo outros e roubando a to~os , ele. cujo 
dect_o JUram .as test~munlu~s primei~·a, segunda, t~rceira, . quarta, . qumt~, oitava, 
ci erma terceira, decuna qumta, demma · sexta, demma setr!na, . clec1ma o~tava, . de-
. ma nona, vigesima e vigesima segunda, depondo a v1ges1ma terceJra, VIge

slrna quarta e vigesima quinta, a resistencia que lhes fizera o réu apontando para 
e las uma espingarda parà eYitar a prisão, que sempre se effectuou, ela qüal arma, 
b~nfe~s~ ~os interrogatorios app~~sos, que vinha munido desde que saíra ~le Coim-

a clrrrgmclo-se para aquelles sltws, de que se deduz uma prova elo dehcto, que 
Convence a negativa do réu nas perguntas que lhe fora m feitas . 
. . Mostra-se quanto ao réu Carlos Lícloro ele Sonsa Pinto Bandeira, que as
socraclo .com outros réus commettêra este inaudito delicto, tendo sido visto no 
IUesmo acto em que se perpetrou pelas tes temunhas primeira, segunda, terceira, , 
{uarta., quinta, oitava, decima terceira, decima quinta, clecima sexta, clecima oi-
ava, decima nona e vigesima, declarando esta testemunha, que muito particular

l11entc conhec~ra o réu quando o víra na cadeia ele Coimbra. 
"' As testemunhas vigesima terceira, vigesima quarta e vigesima quinta_ cle

~~ern_ da r esi.stencia que lhes fiz era com uma espingarda quando o quizeram 
ll en~er, o qne praticaram, c1a.nc1o com este facto uma prova de Cilue os remor~os 
~ 0 

crrme o obrigavam a evitar a prisão. Com esta mesma arma confessa, nos m
o~r~·ogatorios appensos, que saíTa de Coimbra no d:i_a do delicto, no q_ue. confirma 

JUramentos das sobreditas testemunhas, que fazem plena prova do clehcto, ape-
sar da . d . l .c • I . t negatlva o réu1 convenCJc a per1ertamente pe os mesmos 1uramen os. 
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Mostra-se qn e o r éu Manuel Innocencio de Araujo Mansi lLa fôra tam1em tun 
doa que ajudun a perpetrar este horroroso deli-cto, porque assim o juram as teste
munhas primeira, segunda, terceira, quarta., quinta, oitava, deeima terceira, de
cima quinta, decima sexta, decima oitava, decima nona e vigesima., que tiron o 
conservador da universidade de Coimbra, tendo 1·econhecido o mesmo r0u na ca; 
deia ~a diü~ cidade ser o proprio pelos vestidos que tinha que vira ntacar com 
arma ele fogo as caleças e 1)assagei1·os no logar do clelicto, os quaes vestidos 
confessa o réu nos interrogatorios do appenso n. 0 4, serem os mesmos com que 
estava vestido ao tempo da pri são, como tambem se1· sua a esping:arda que lhe 
foi achada no acto da pri são, o que tudo produz uma prova j1nic1ica elo clclicto, 
que c1 estroe e convence a negativa do réu 11as respostas aos interrogato1·i os ap-
pensos . · 

Mostra-se quanto ao réu Miguel Pere:lra, n~1o lhe resultar culpa das devassas 
appensas, que o possam obrigar a soffrer qualquer pena. 

O qu.e tnclo visto, sendo o roubo e morte feita em estrada com espingarda, 
delictos de stm natureza mni graves, são no presente caso muito mais aggr:1van· 
tes pelas circumsta.ncif! s que concorrem da barbar idade e cruelclade com que estes 
delictos foram commettidos pelos réus, da p1·emcclitaçito e concerto antecipado ve
rificado pela pre1Jaraç?10 elas armas ele que alguns cl' elles se muniram, cortando-as, 
fazendo-as ma.is curtas e ap1·oprianclo-as assim melhor aos sens :fins, como eonsta 
elos autos de achada, appensos ela folha, de contemplação e 1·espeito para com os 
lentes ela universidade, a cuja corporação pertenciam; e sobretudo pela impor
tantissim:1 consideração politica do alto objecto a que se clii·igiam aquellas depn-
tações, o que nfi-o podia ser ignorado }Jelos réus. . 

Portanto, achando-se plenissimamente provado que os nove réus acima desi
gnados foram os que perpetraram t?io honiveis e insolitos Cl'im es, que muito se 
aggravam pelas suas circr!mstancias, julgam por isso incursos nas penas q.ue lhes 
impõem as ordenações, livro v, titulo xxxv, § 4. 0

, e titulo LXI, § 1.0 e alvad~ de 
20 de outubro de ] 763, e em sua conformidade conclemnam os ditos rét1S Manuel 
lnnocencio lVIansilha, Domingos Joaquim elos Reis, Francisco do Amor F erreirll 
Rocha., Urbano ele Figueiredo, Carlos Lídoro de Sonsa Pinto Bandeira, Domingos 
Barata Delgado, Antonio Correia Megre, Del:fino Antonio ele Miranda e Matos 
e Bento Acljuto Soares Couceiro, a qne com baraço e preg~i.o sejam conduzidos 
pelas ruas publicas cl'esta capital, ao logar da forca, aonde morrerao morte na
tural para sempre, pela mesma ordem co:p1 que vf[o nomeados no final d'esta sen
tença, sendo depois decepadas as cabeças e mãos aos réus Antonio Correia lVIe
gre, D eHino Antonio ele lVIiranc1a e lVIatos e Bepto Ac~juto Soares Couceiro1 qu_e 
se prova terem tomado parte mais aetiva e cruel na aggressão, assassínios e fert· 
mentos ; sed~o colloca.clas nos angulos ela mesma forca, onde. se conservarão ex
postas até que o tempo ele todo as consuma; outrosin~ condemnam t\ldos -os r éus 
na plena inclemnisação do roubo que fizeram; mais em 2:000~000 r éis para a viuva 
e herdeiros · do doutor Matheus de Sousa Coutinho ; outra igual quantia para a 
viuva e herdeiros do do1.1tor Jero[lymo Joaquim ele Figueiredo, que serão pagos 
ratea.clamente por todos os mesmos réus, e na · falta ele bens ele ulguns, peJos 
cl'aquelles que os tiverem; em 6ooaooo réis pela mesma fórma, pq.gos para as cles
pezas da relação, e a todos nas custas dos autos. 

Quanto ao réu l\'Iiguel Pereira o absolvem, e mandam que seja solto, não es
tando por al preso. 

E d'esta sentença se extrahirão tres exemplares authenticos, qÍ.1e serão reroet
tidos, um ao corregedor da comarca de Leiria1 outro ao juiz de fóra de Sour~ e 
Ega, para serem lidos e publicados por tres aucliencias successivas ; e o t erceu·o 
será remettido para o mesmo :fim ao corregedor ela comarca ele Coimbra logo que 
as circumstancias o perrnittam, - . 

Lisboa, 17 ele junho de 1828. = Ga1·c·ia No_q~wim = Casal Ribeiro= C'alhe~-
1'08 = Alrneida e Vasconcellos . Silve~ Beljo1·t = Soveml . 

O escrivão já mencionado passou tambcm certidões de duas sentenças sobre 
embargos, gue se imprimiram conjnnctamentc, pelo teor seguinte: 
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Sen'teuça sobre en1.barg·os 

A~cordam em relaçfio, etc. Que, sem embargo elos embarg·os, que por sua 
materw, vistos os autos não attendem, a sentença embargada se cumpra, execute, 
como _n '·ella se contém; e paguem os réus embargantes as custas . 
b . L1sboa, 19 de junho de 18l:'8. = Gw·cia Nogttei?·a = Calheú·os = Casal Ri-
ewo = S oventl = Almeida e Vasconcellos= Silvct B elfm·t. · 

Sentença sobre einbarg·os de res-ti-tuif;~ão 

" Aoc•n·dam em r elação, etc. Que, sem embargo dos embargos ele res tituição, que 
llao attendem por sua materia, vistos os autos, cumpra-se e execute·se o accordão 
emba~·gaclo, e pag uem os réus embargantes as custas . 

. L1sboa, 19 de junho de 1828.= Ga?'CÍct Nogtteim= Calhei?·os = Casal Ri
bewo = Sove?·al = Almeida e Vasconcellos = Silvct B eljo1·t. 

* 
Motivos de facil intuiç-ão obrigaram-nos a reunir aqui os príncípaes esclareoi

lhentos sobre o episoclio que enlutou algumas famílias, e serviu ele arma política 
para lançar estigma a um dos partidos militantes nas dissensões civis de 1826 a 
] 834: D'este conjuncto ele noticias pócle ajuizar-se, r epetimos, qual foi o motor 
do cr1me, mas o quadro :lload mais completo se lhe juntarmos o resumo descripti •o 
dos actos subsequentes á sentença, visto como muitas pessoas ignoram os doloro
sos transes a que sujeitavam os conelel):mados durante os seus tres ultimas dias, e 
a fórma espectaculosa ele qualquer execução capital, pena commutada em Portugal 
desde 1846 c proscripta dos cocligos modernos, excepto o de justiça militar. 

Fr. Claudio da Conceição
1 

prégaclor regio e chronista mór do reino, esçreveu 
e mandou imprimir uma pequena memoria narrando o que se passou com os réus 
na cadeia do Limoeiro desde 17 de jttnho, data ela entrada no oratorio, onde es
co~heram os seus confessores, pela 01·dem seguinte:. Bento Ae~uto Soares Con
Diro, ao padre mcst.re fr. Verissimo ele S. Vicente, do convento ele Cmpus Clwú# j 

e_lfi_no Antonio de Miranda e Matos, ao padre fr. João Evangelista de Potrias1 

religLOso barbadinho de Santa A polonia ;. Antonio Correia lHegre, ao padre mestre 
Leonardo Brandão, da oasa do E spírito Santo; Domingos Barata D elgado, ao pa
dre mestre fr. Joaquim de Nossa Senhora do Carmo1 do convento ·elos Remedios; 
Carlos Licloro de Sousa Piuto Bandeira, a Marianno Antonio José de Macedo, be
neficiado e mestre ele ceremonias da sant::t igreja patriarchal; Urbano de Figuei
redo, ao padre Francisco de Assis, da congregação do Santíssimo Redemptor; 
Francisco do Amor Ferreira Rocha, ao padre João Baptista Pilat, da mesma con
gr~gação e superior da casa de S . João Nepomuceno_; Domingos Joaquim dos 
Reis, ao padre mestre clr. Domingos de Medeir os, da casa do Espírito Santo ; Ma
uuel Inuocencio de Arat~jo lVlansilba, ao padre mestre fr. José ele Santa Maria, 
procnraelor elo convento dos Remedi os. 

ceNa quarta feira 18 (diz o auctor da memoria) levei eu nove registm; da Se
nhora da Conceição da Rocha e entreguei a cada um o seu, que depois levaram, 
uns nas mãos, outros junto ao peito, e com elles morreram, exhortanclo-os a ter 
todos a confiança na lVIãe de Deus, que por virtude d'esta milag rosa imagem, des
çoberta no dia 31 de maio ele 1822 nas margens da ribeira de J amor, freguezia 
ele qarnaxicle, e presentemente collocacla na basilica ele Sa,nta Maria1_ obrava todos 
os dias espantosos prodígios. Todos a receberam coni r espeito e veneração, empre
g~udo n' ella attentas e amiudadas vistas, e respeitosos osculas. Passou-se todo este 
dJa etu preparações, onde eu exhortei a todos e a cada um em parti_cular a dispo
rem:se para morrer como catholicos, aproveitando o tempo que Deus para isso lhes 
destmava, e da doutrina de t ão doutos e virtuosos directores que haviam escolhido. 

cc Na quinta feira 19, concluídas as confissões com os seus paclres, vieram to
elos commungar ao Ol'atorio da enfermaria, onde· o reverendo prior de S. Marti
n h o, dizendo missa, lhes admirnstrou o sacramento ela eucharistia, por s!')r isto da 
sua obrigação como })/ll'Ocho d'aquellc clistricto1 precedendo a este acto uma elo-
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quente falia que lhes fez o padre mestre Leonardo Brandão, o que repetiu depois 
da comm1mhão, tudo proprio cl'aquelles actos. Concluído tudo se abraçaram uns 
aos outros, percloauclo-se mutuamente, e, despedindo-se para sempre, se retiraram 
aos seus cubículos; sendo sempre alimentados com todo o desvelo pela santa casa 
da misericorclia de tudo quanto appeteciam: caldos ele gallinha a toda a hora, do
ces, fractas, chá, café, chocolate e o mais que desejavam, o que tudo lhes era 
administrado s6mente pelas mãos elos sacerdotes seus confessores e mais padres 
assistentes, exhortanclo-os a tomar o alimento preciso para soffrer a pena. 

«Na tarde cl'este mesmo dia, chegando a noticia ele ter saído a sentença sem 
embargo dvs . embargos, exhortou o padre mestre fr . José de Santa Maria o seu 
confessado com maior fervor a dispor-se para a morte, e lhe disse que nada omit
tisse para a sua salvação; que desafogasse bem o seu espírito sem deixar nacla, ,e 
que, se tivesse algum pejo de o dizer a elle, que n'aquella casa havia muitos pa· 
clres, e que com qualquer d'elles o podia fazer, a que respondeu que nada tinha. 

«Depois d'esta conferencia lhe entregou o padre uma imagem de Christo cru· 
cificado, pequena, que havia levado ela sua cella; o que elle recebeu sem o bei
jar, depois ele ter :fixado n'elle os olhos, e lançando-o ao pescoço o chegou ao 
peito e cobriu com a sobrecasaca : n'esta acyão de 'o chegar ao peito sentiu que o 
coração lhe dera um baque, e se sobresaltára, como depois confessou . 

«Tinha elle sempre fronteiro, em um altar que no seu cubículo se havia le
vantado, como a todos os outros, um santo crucifixo com duas vélas sempre acce
zas de dia e ele noite, e aos pés cl'este crucifixo a estampa ela Senhora ela Rocha, 
que eu lhe havia dado. 

«No dia 20, pela manhã, acabando o padre ele dizer missa, foi chamado pelo 
seu confessado, e apenas o viu lhe clisse : 

«-Padre, quanto é grande a misericorclia ele um Deus! Eu toda a noite não 
pude socegar; desde que recebi o vosso crucifixo eu tenho estado assaz o mais 
inquieto · possível, recordando-me elas erradas doutrinas que sempre segui, e agora 
mais que nunca conheço o quanto são erradas : raiou para mim a verdadeira luz, 
e dissiparam-se as trevas em que tenho vi vi do; conheço qtle Deus me chama pelo 
caminho da mesma desgraça; e aquelle que tira elas mais densas trevas brilhan
tes luzes, hoje illuminou o meu espírito. Padre, eu não sou baptisado, meu pae 
tambem o não é, por haver nascido em Inglaterra; d'isto tenho toda a certeza, 
por meu pae m'o dizer varias vezes: ele nove irmãos que tenho, o mais velho 
tambem não é ba.ptisado; não sou por cousequencia filho da Igreja, conheço o mal 
que fiz em commt~ngar hontem sacrilegamente, mas tambem foi a primeira vez 
que o fiz na minha vida. Agora quero entrar na verdadeira religião pela porta 
do baptismo, eu me quero baptisar. 

«Apenas o padre ouviu isto, lavado em lagrimas lhe dá os para bens ela sua felici
clacl!il, abraça-o, prostra-se por terra, levanta as mãos ao céu, que permitte tantos 
prodigios para triumpho ela religião em tempo ele tanta impiedade. Emquanto o pa
dre corre a chamar o parocho que venha baptisar esta sua ovelha, eu vou ao seu 
cubículo abraçal-o e dar as devidas graças a lVIaria Santíssima, invocada no augl1sto 
titulo da Senhora ela Conceição da Rocha, a quem eu attribui este prodígio; uma 
c muitas vezes lhe fiz imprimir respeitosos osculos, o que elle fazia com devoção . >> 

Fr. Claudio prosegue com uma extensa pratica, que nos clispensâmos ele re
procluzir1 por ser alheia ao nosso intuito e alem d'isso nada prima pela elocução 1. 

1 É sufficiente um excerpto para poder avaliar-se o contexto: ccPelo baptismo ides faze1' 
profissão de crer em Deus, idt's renunciar o demonio, as suas obras e as suas pompas; ides pro
metter a Deus de lhe ser fiel e de observar sempre os seus mandamentos; e apenas acabardes 
ele fazer estas p1·omessas, vinde immecliatamente despir esses vestidos que vos ornam, para vos 
envolverdes em uma "tosca e grosseira alvn, que vos vae servir ele mortalha; COLU os pés descal
ços il·eis pi.sando as delicias do mundo, as mãos presas, uma corda ao pescoço, servindo ele es
pectaculo aos homens e ele triumpho á justiça bumaua, que deve punir os crimes da sociedade, 
para o bem estar da mesma sociedade; emfim, vós ides a fazer um ·caso novo na historia das 

- gentes. Que felicidade não é a vossa! A mão ele Deus não é abreviada, e não cessa nunca de 
mostrar aos homens os prodigios da sua graça» . O dito padre, da provincia de Santa Maria ela 
Arrabicla, foi auctor do Gabinete histoTico, obra impressa a expensas da nação e de que se pu: 
blicaram clezesete volumes, abr&ngenclo o iongo perioclo clescle a origem elos lusitanos até quas1 
a.o fim elo reinado de D. José. 
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«Preparado . tudo para o baptismo solemne no oratorío ela enfermaria (acres
centa o chronista), vieram todos os oito companheiros padecentes, ainda antes ele 
terem as alvas vestidas, e assentados cada um em seu banco, quatro de cada 
parte, prr.senciaram todo este acto. Benzeu a agua para o baptismo, na fórma elo 
~ere.monial romano, o muito r everendo beneficiado c mestre de ceremonias da: santa 
bgTeJ.a patriarchal, Marianno Antonio José ele lVIacedo, que fez t oda a fancção elo 

apttsmo. O que havia de ser baptisado foi conduzido por mim e pelo padre seu 
confessor do CLlbiculo onde estava á porta da enfermaria, onde se deu principio a 
este tão solemue acto, a que assistiram os irmãos do Santíssimo com capas ver
me~has e tochas accesas, toclos os pacll'es confe3sores, sens companheiros e outros 
mu~tos religiosos que ahi haviam concorrido, e varios clerigos. Foi padrinho o 
llll.uto 1:ever enclo prior ela freguezia de S. lVIartinho, Joaquim José Pereira Leite, 
~aval~eJ~·o p1:ofesso na ordem de Christo; madrinha Noss~ Se~hora ela Pie~ade, 
~ evotJss11ua Imagem que ele muitos seculos se venera na 1greJa ela freguezta ele 
~· Martinho,, por quem tocnu com um ramo de flores da mesma senhora o mor
cOmo da bot1ca ela santa casa da misericorclia, José Francisco. 
b' «Acabado o acto rlo baptismo, depois elas nove horas, o conduzimos ao seu cu

ICLllo, onde o exhortámos· a dar graças a Deus e a sua mã.e Maria Santíssima 
" pelo grande beneficio que lhe acabava de fazer . Então se poz de joelhos a rezar 

fas su~s contas, qtle lhe tinham dado os padres da congregação do Oratorio quan~o 
he ?e1taram os bentinhos das Dores, o que fizeram a todos no mesmo oratorw 
~~po1s elo b~ptisaclo . li;steve muito tempo de joelhos, rezando com toda a devoção 
c !ante elas Imagens elo Santo Christo e da Senhora da Rocha, com os olhos fitos 
nestes venerandos objectos . . 

. ((Passaclo bastante tempo ele estar ele joelhos, o que até t:ntão mmca tinha 
feito, caiu em um cleliquio sem sentidos; applicaram-se-lhe logo todos os soccor
ros ela arte, e conseguiu tornal' a si, mas tão desfallecido que não foi possível. tor
nar-~e a pôr em pé. Depois ela alva ves tida e tnclo prompto saímos ela cadeia elo Li
lnoeu·o ás dez bot·as e meia onde á saída, nas escadas, fez o padre mestre dr. D . , 

ommgos ele l\feclei ros um eloquente e instructivo discurso, que muito enterne-
?eu; e o padre mestl'e Leonardo Brandão, no adro ela ig rej a ela llif:agJalena, fe z 
tgualm~nte outro com aquella eloquencia, sabedoria e Lmcção cl~ que é dotado, 
que detxou snmmamente compungidos a tantos espectadores. 

«O nosso r ecem-baptisaclo era conduzido adiante de todos em cadeira ele bra
Ços lev:acla p or galleg·os, por causa elo seu clesfallecimento ; porém quando chegou 
ao logar da forca ía j á senhor de si e nos seus sentidos, subindo a escada como 
os. outros que depois se lhe seguiram; sendo olle o primeiro que .padeceu, vinte 
llltnutos depois do meio dia, sendo sempre acompanhado do seu confessor e do 
r~verenclo prior seu padrinho, a quem elle antes do cleliquio tinha pedido a ben
Çao e com todo o r espeito lhe beijon as mãos ele joelhos. Emquanto esteve vivo 
na escada ela forca, o seu padrinho voltado para elle o confortava, ao mesmo 
tenlj]O que o seu padre confessor de joelhoR, com as costas voltadas para a forca, 
com a imagem do seu Santo Christo nas mãos, fazia -grandes exclamações ao céu, 
que ía a receber agnelle peccaclor convertido, aquella alma feliz e bemaveuturada; 
na? cessou de lhe fallar durante aquelle.tempo, desde que subiu a escada ela forca 
jte que deu o ultimo suspiro,_ em que disse .consas as m=:tis proprias e J?lais ana-
ogas áquella acção e pelo mott v o elo seu bapt1smo t. Depo1s ele morto e amcla pen

durado no patibnlo1 encommendou o cvrpo o reverendo prior de S. l\l[artinho, ela 
mesma fórma que fez a todos os outros e o que sempre é costume como seu pa
~ocho. O padre mestre fr. José ele Santa lVIaria fez o mesmo, deitando-lhe agua 

euta e r ezando o responso . 
<•Seguiram os mais paclecentes na ordem determinada. Eu acompanhei sempre 
1 

Pouco depois publicou-se urp opusculo, que foi reimpresso, r ev isto e acrescentado por seu 
~~ctor em 1830 (Coimbra, imprensa da universidade, 4.0 ele 16 pag.), sob o titulo Contra-memo
~~a sobre o cl!amaio baptismo do réu llfanuel Innocencio de Ara'll:io Mansill!a, execu-tado a 20 de 
Junho, que ger almente c com bons fundamentos se attribue ·á penna el e fr. Fortunato de S. Boa
Ventura, e que é como refutação ao escripto do fra.de a rrabido. Ahi se r eproduz a certidão elo 
~~SeJ~to existente ua parochia de S. Pedro, ele Villa Real, que mostra ter sido baptisado o so
) l ccli to r éu a 9 ele maio de 1802. 
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o· sexto, que era Domingos Barata D elgado, e o exhortei até dar o ultimo suspiro, 
fazendo o mesmo que os mais paclres, na companhia elo seu confessor, o padre 
mestre fr. J oaquim ele Nossa Senhora do Carmo, que não cessava tambem de o 
animar e confortar. 

«JS:a forca ficaram as cabeças elos tres ultimas, que foram lVIegre, Matos e Cou
ceiro, com as mãos pregadas por baixo das cabeças, na fórma que manda a sen· 
t e11ça. Acab o u-se tudo ás quatro horas e meia da ta_rde . 11 

Assim termina o lngubre quadro devido á penna de um examinador synoda.l 
muito considerado n'aquella epocha . · 

Como epí logo á sangren ta tragedia appareceu na parte não official da Gazeta: 
«Lisboa, 20 de junho. - Hoj e se deu á execução a sentença proferida contra 

qs r éus elo s cnwliss imos assassínios perpetrados perto ele Condeixa, a 18 el e março . 
E a primeira vez que em Portugal se viu a justiça necessitada a descarregar setL 
tremendo golpe na cerviz de nove mancebos, destinados á carreu:a honrosa das 
letras e a figurar em na sociedade como homens conspícuos; porque, esquecidos ele 
s i mesmos, ele suas famílias e ele todos os sentimentos ele humanidade, correram 
a r evestir-se elo cxecrand0 caracter ele salteadores e assassinos para cravarem o 
ferro homicida elo moclo mais cleliberaclo e com o mais inaudito fLuor nos seus 
lJroprios mestres, lentes que a univer sidade ele Coimbra escolhêt·a p ara virem, coro 
os dois membros nomeados pelo cabido da sé, dar os parabens ao serenissirn~ 
príncipe que acab::tva ele chegar á patria do seLt fe liz e tão suspirado regresso . So 
as circumstancias d'este attentaclo sem exemplo nas ensanguentadas pa6·inas elas 
humanas atrocidades, podem ter, e r ealmente têern, a effi cacia ele diminuir a rna
gua ele ver acabar no ultirn1 supplicio nove individuas na flor ela idade, qne lan
çaram suas famílias em consternação e pesado hüo, não menos pesado , porém, 
pela lembrança do espantoso excesso a qLte se abalançaram os r éus . A sente nça 
d'es tes ·se vae publicar, e ella, patenteando a escrupulosa marcha da jus tiça n'este 
gravi.ssirno processo , será um monumento que marcará a epocha ele que eleve da
t ar a extincção elo foco em . que se preparam tão horrendos crimes, e em que se 
dê aos paes ele fa,milias urn penhor de que j á não devem temer a perdição de seus 
filhos n'essa universidade em que ha muito se conhece a existencia de um club 
destruidor da moral e ela boa disciplina, e fom entador ele todos os meios ele p er
versão que se podem introduzir na incauta mociclacle. 

«Foi immenso o concurso ele povo que, desde a cadeia elo L:moeiro até o caes 
elo Tojo i se apinhou a ver este triste espectaculo . Penetrados os réus elo trem endo 
juizo por que iam passar no tribunal divino, tinham reanimado em seus corações 
os percliclos sent imentos ele rulig ião em que foram creaclos1 e cujo abandono os 
chegou a tão fatal destino, e tinham buscado no tribunal ela p enitencia o r emedio 
unico que em sua situação lhes restava de sua eterna salvação, que o divino ·pae 
de lVIi.sericorclia, auxiliando-os com SLta pocleros_iss ima graça, esperâmos se cligna
ria conceder-lhes, pois ao passo que se apraz de ver nos homens praticar a jus
tiç.a, está prompto para perdoar aos que contrictos o buscam, como quem unica
mente vê e conhece os corações; e no funes to caso que deplorâmos diremos com 
um poeta: Das leis se cumpre a salu.tar natura . .. 

Folga a justiça e geme a 11[\turcza., 

Durante a sessão legislativa de 1828 alluclíra-se na camara dos deputados _a 
prisões arbitrarias feitas pelos agentes da justiça, a rigores e vexames contra mUJ· 
tas pessoas sobre quem recaía leve suspeita ele professar em icléas liberaes, e al
g umas a· estas dirigiram suas queixas á dita assembléa, r esultando apresentar -se 
um extenso parecer baseaclo em docum ento s que mencionámos desde pa.g . 123 

1 Era pro:ximo ao caes dos Soldados (no terreno onde depois constrnir!llm ·a estação e ~le
pendencias da companhi a real ele caminhos de ferro portug·uezes), freguezia de Santa Engraclf1; 
havia outro local assim vulgarmente COJJheeiclo, e que mais tar_cle serviu tambcm para n.rma~·-se 
um patibu.lo, na antiga praia de Santos, espaço hoj e formado pelas intersecções das ruas Vll~te 
e Quatro ele Jull10 e ele Vasco da Gama com as elo Duque ela Terceira e Victorino Dama.si?· 
Notavel coíncielenci.a : o progresso transformou ambos os si tios, PseoJhiclos outr'ora. para snpph ?1 ~ 
da human idade, em princi paes centros el e factorcs da riqtwza pnblica-o commercio c a inclustr!!~· 
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ité .147 do tomo rv; resta, pois, conhecer a maneira como a comruissão inctunbida 
l e Julgar os crimes políticos mandou lavrar as r espectivas 

Sentenças 

Caet~no Machado de l.Yiatos , cavalleü·o da. ordem ele Clnisto, escrivão proprieta
no eneartaclo em um elos officios elo jüizo da coneição do crime da eôrte e 
casa e da commissfio crime creacla na casa da supplicação pelo r eal decr eto 
de 15 de agosto do corr ente anno, tudo po1· sua magestacle :liclelissirna que 
Deus guarde, etc . 

G Certifico que sou escrivão elos autos crimes em que são r éus o padre Manuel 
Otnes Barata F eio; Manuel do Nascimento; o padre Manuel Joaquim Delgado, 

conego de S . João Evangeli sta ; Joaquim Manuel de Faria Lima e Abreu , reda
~,to~· do periodico Fiscal dos abzbsos j Timotheo José Ferreira, homem preto ; José 
F e~tx Bn;rata; João Maria Locateli; J eronymo J osé; Mannf?l Gomes Lage ; Anas
t~ciO Ltuz Galina ; J@aquim Galina; Carlos Bernardo Chacon; e Manuel José H en
rtqnes, portei r·o das côrtes, por appellido Man uel da Sola., pelos tumultos Eedicio
\os e revoluciouarios , e mais factos occorridos em as noites de 24 a 27 de j ulh o 
~o anuo proximo passado ele 1827, n'esta capital; em cujos autos de :fl. 2~7 até 

· 233 se acha a sentença do teor e fórma segui nte : 
' Accordam em relação, etc . Que vistos estes autos que com o parecer do seu 

0hanceller, ser vindo de regedor, se fiz eram summarios aos réus o padre Manuel 
~mes Barata Feio; a Manuel do Nascimento, barbeiro; ao padre Manuel Joa

qtllm Delgado, co nego ele S . João Evangelista ; a Joaquim Manuel de Faria. de 
. ~bren c Lima, r edactor do periodico Fiscal dos ab11sos j Timotheo José Fel'l'eil·a, 

1 0~em preto; a José Felix Barata ; a João Maria Locateli ; a J erODJmO José,. bar
b e~ro; a Mant1el Gomes Lage, vidracei ro; a Auastacio Luiz Galina; o irmão J oa
Jllltn Galina; a Carlos Bernardo Chacon; e a Manuel J osé H emiques, porteiro 
as côrtes, vulgo o Manu el da Sola; e todos elles pronunciados nas de1assas ap

pensas á. prisão em que se acham nas cadeias cl'esta cidacle, a quem fon:m assi
gnados einco dias p.ara dizerem de facto e de direito, ccmo incursos na fatal e 
funestíssima sedição, motim e rebellião deliberada e diEposta no Terreiro do Paço 
eU1 o dia 24 de julho do anno passado ele 1827, e praticada por um numeroso aj tm
ta.lnento el e pessoas de todas as classes1 em a noi te do dia 25 do dito mez, e ob
stinadamente proseguida em as noites elos dias 25 e 26, e com tanto despejo, im
Ptlclencia e aberta r ebellião, que até para mais se fazerem conhecidos se alumiaram 
co1u archotes em as ultimas no ites, tumultos estes que podiam ter inundado de san
gue a capital do reino e tanto ma is puníveis quanto não ~inhmn tido outro motivo 
lUais que a tão justa, ~amo urgente demissão do ~x-generql Salclanl1a, do ministerio 
dos negocias da o·ucrra e cit·cmnstaucia que por SI só, como um levantamento contra 
ns OJ,:dens ela me~ma r eg·entc, bastaria para se classificar em um crime de lesa ma
g es tude da primeira cabeça, como decidiu o senhor D. José I no levantamento do 
Porto sobre o estabelecimento el a companhia elos vinhos do Alto Douro, e muito mais 
qnaudo n'esscs tumul tos, dando · se vivas a um mini. tro clcmitticlo pelo governo, se 
Proclamava a morte a algumas das principaes auctoridades civis, invadindo-se as 
~ua.s proprias ca·sas, e sendo apedrejadas as vidraças das j anellasJ indo muitos dos 
lUdtvicluos elos d itos tumultos armados, e até munidos de alguma t ropa infiel, tendo 
até a ousadia de resistirem iL tropa que o governo mandúra para dispersar os di
tos tuJUultos, os quaes sem duvida não eram um precipitado alvoroto popula.r , mas 
lllu plano muito premecli tadameute cusposto, corno espontaneamente se manifesta 
do escandaloso concurso de pessoas eccles iasticas, assim seculares, como regnl a
r~s, e ele outras j erai·chias em os mesmos tumultos, que em circulação elo mesmo f a~o r ebentaram ao mesmo tempo na cidade do Porto, até exhalando-se cl'aquel-
es Jn?enclia.rios tumultos as faiscas, que pareciam r eduzir a cinzas o governo mo

uarchtco, para estabelecer uma republica j:í annunciada em Lisboa, e pasquins 
affix:a~os na capital e em tantas partes d 'estes reinos, e manifestada no concm·so 
dos cl1tos tumultos ás j anellas do dito ex-general João Carlos de Saldanha, ela-
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mando que viesse ver o seu povo. E ainda que seja menos culpado o concurso ele 
algumas pessoas, que por simples curiosidade fossem observar os ditos tumultos, 
sem que n'elles mostrassem influencia alguma directa ou inclirectamente; comtudo 
não podem deixar ele ser muito vigorosamente punidos aquelles que nos ditos tu
multos figuravam ele agentes, dando impulso e direcç~io clirecta ou indirectamente 
aos mesmos tumultos, e segundo estes princípios, que a rasão dieta e a justiça 
reclama; bem examinado o processo e suas depenclencias: 

Mostra-se, quanto ao primeiro réu, o pa·clre lVIauuel Gomes Bar:;tta Feio, o não 
haver testemunha que o visse em os tu111ultos, nem a elles podia concorrer, quando 
n'esse tempo se achava preso nas cadeias do Aljube, como se mostra ela certidão 
que juntou a fi .... , ç tendo dado motivo á sua prommcia o ter alguns dias antes 
dito, que n'esta côrte, como na H espanha e França, haveriam tumultos e revolu
ções ele que anelavam sempre recheiados os periodicos maçonicos para illudirem o 
povo; é bastante para correcçào elo dito réu o ter estado preso ha um anuo, e por 
isso mandam seja solto. 

Quanto ao segundo réu, Manuel do Nascimento, barbeiro, ainda que as duas 
testemunhas em a devassa do Bairro Alto, :fi. 29 e :fi. 54, jurando ter o réu an· 
dado nos tumultos, não deponham de lhe terem ouvido dar gritos e alaridos, com· 
tudo a testemunha fi. 3:1 jura muito distinctamente ouvir dizer ao r éu «morra o 
intendente geral da policia'' ; e attendendo a que a este respeito é singular a dita 
testemunha, e não havendo contra elle mna prova perfeita de sedição, o condem· 
nam em mais seis mezes de cadeia, e em 206000 réis para ·despezas ela relação, o 
que satisfeito mandam sej a solto. 

Quanto ao terceiro r éu, o padre :Manuel Joaquim Delgado, conego ele S . João 
E vangelista, elle se acha convencido por muitas testemunhas presenciaes, não só 
de ter -andado nos ditos tumultos, mas de ser um elos cabeças mais revoltosos, que 
dirigia e dava impulso aos mesmos tumultos, como se prova das testemunhas em 
a devassa do bairro do Rocio a fi . 15, a fi. 33 e :fi. 41, tornando-se n'este réu, · 
pela sua qualidade e estado religi9so, muito mais rcprehensivel a sua eulpa, de que 
não póde lavar-se com o gracioso e illegal attestado subscripto pelos religiosos do 
seu convento, que elle, deixando de imitar em suas virtudes, tanto tem cleslHS· 
trado, assim como o titulo ele prégador regio que tanto ás avessas desempenhou 
n'aquellas fataes noites; e por isso o condemnam em dez annos ele carcere no seu 
convento de Evora, havendo por muito recomm~ndado aos reitores elo mesmo 
convento a segurança e resguardo elo dito réu em o mesmo carcere. 

Quanto ao quarto réu, Joaquim Manuel de Faria e Lima, redactor que fôra elo 
perioclico Fiscal dos ab·usos) igualmente se acha convencido por muitas testemn· 
nhas presenciaes, não só ele ter andado nos ditos tumultos, mas ele figurar n' elles 
como um dos seus agentes, e que os dirigia e clava impulso, como. se prova das 
testemunhas da devassa do Bairro Alto· a ·fi. 27, :fi. 45, :fi. 51 e :fi . 61, e na de
·vassa ele Romulares as t estemunhas :fi. 34 e :fi. 41 1 e na elo baireo elo Rocio a tes
temunha a :fi. 37, tendo subido com outros á casa do ministro da fazenda, para o 
empenhar na r eintegração do dito clemittido ministro da guerra, e até pelas suas 
respostas em o auto das perguntas, appenso 1. 0 da devassa elo Bairro Alto, se 
conclue e ellc confessa ter andado nos ditos tumultos; e portanto o condemnaUl 
por dez annos para os presídios das Pedl'as Negras, e em 10oaooo réis para as 
despcz_as ela relação . 

Quanto ao quinto réu, Timotheo José F en eira, homem pl•eto e bolieieo do dito 
ex-general Saldanha, ha só contra elle na devassa do bairro ele Romulares a tes· 
temunha fi . 24, jurando esta que, apparecenclo o dito preto, o oercára o povo 
tumultuoso e lhe perguntára se seu amo tornava a tomar a pasta, a que elle res· 
pondêra qu:e gritassem que elle havia ele tornar a receber a pasta, e a testemunha 
:fi. 25 jura que, estando o dito preto á porta de seu amo, dissera que o povo não 
tinha sabido fazer a cousa bem feita (e muito bem disse) . D'estas 'duas testemn· 
nhas se eonclue que o r éu não andava nos ditos tumultos, de uma vez foi cercado 
pelo povo, e da outra estava á porta de seu amo, não podendo a testemunha sin
gular em a devassa elo Rocio, que diz víra o réu nos tumultos, fazer prova, até 
porque o podia ter visto na mesma occasião em que o povo tumultuoso o cercára; 
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po.rtanto, e ainda em contemplação do tempo em que se acha preso, mandam que 
seJa solto. 

Quanto ao sexto r éu, José Felix Barata, n~o ha duas testemunhas contestes 
de que ouvissem ao dito réu fazer alaridos e gTitàrias, ou pronunciar palavras. 
provocadoras em os ditos tumultos, e só depõem da confissão extra-judicial do 
réu, de que j ft estava rouco de gritar, e ainda a sua confissão não foi perante duas 
test emunhas contestes loco et tempo1·e) como até em. as causas cíveis e de pequeno 
valor é necessarío, para fazerem prova semi-plena; e portanto mandam seja solto, 
compensada alguma culpa leve que tivesse com o tempo ela sua prisão . 

Quanto ao setimo réu, João lVIaria Locateli, ex-sargento de artilheria, as duas 
testemt~uhas da devassa de Romulares, fi. 54 e fi. 6 1, tornaram a jurar na devassa 
do Rocw a fi. 42 e fi. 55, e por conseqnencia existem contra elle sómente duas 
: estemunhas, mas essas mesmas, ainda que vissem o r éu em os tumultos, ' nenhuma 
~~ra que o visse, ou por palavras ou gestos e a.cções, influir cousa alguma em os 
lto~ tumultos, e sendo-lhe só dado em culpa o ter sido visto n'elles, lh'a hão por 

exptada com o tempo da sua prisão e mandam seja solto. 
Quanto ao oitavo réu, Jeronymo José, barbeiro, não t endo sido pronunciado 

e111 as devassas elo Bairro Alto, nem de Romulares, só apparecem contra elle duas 
t:stemunhas na elo Rocio, sendo uma cl'ellas uma mulher, que, jurando a fi . 24, 
n~o declara ter visto o réu nos tumultos, e que só lhe havia dito que elle perten
Cia á. sucia, ou era assignante d'ella, e a outra testemtmba fl. 32, ainda que jure 
ter conhecido o réu nos tumultos pela claridade elos archotes, como singular, rião 
faz prova plena, nem depõe que o réu desse impulso aos ditos tumultos; portanto, 
e dando-lhe o tempo da sua prisão por correcção, mandam seja solto. 

Q~anto ao r éu Manuel Gomes Lage, vidraceiro, depoz contra elle na devassa 
do Bmrro Alto a testemunha fl . 59, e tendo jurado em as outras devassas de Ro
~llares e Rocio, não fallou n'estas em o réu, e referindo-se á testemunha Sebas
tiao Pedro de Carvalho, inculcando-o como conhecedor das pessoas que concorre
ram mos ditos tumultos, es te jurando a fi . 64 diz, que a ninguem conhecêra : existe 
a outra testemunha na devassa de Romulares a fl. 23, que tambem jmou em to
das as tres devassas, dizendo que o r éu era um elos que mais gritava, quando a 
te~te~unha fi. 59 não jura que ouvisse o réu gritar, e nem d'elle se lembrou nos 
dors Juramentos que repetiu nas seguintes devassas; por consequencia, não ha
Vendo prova plena contra o réu, e apenas indiciaria, mandam seja solto, dando-lhe 
com a prisão qualquer culpa por expiada . 

Quanto ao nono réu, Anastacio L uiz Galina, acha-se o réu convencido por mui
tas testemunhas presenciaes, não só de ter-se associado em todos aquelles tumul
tos, mas de ter tambem n'elles fi g·urado como agente, dando-lhe clirecção e impulso, 
Proferindo os vi v as e morras, e até dando vinho e cerveja aos in fi eis soldados que 
acompanharam os ditos tumultos, andando armado de um punhal e cacete, e em o 
auto de perguntas não nega ter anelado em os ditos tumultos, o que inculca uma 
confissão judicial, alem da prova testemonial constante das testemunhas ela devassa 
do Bairro Alto, a fi. 39, a testemunha fi. 52, a testemunha fi . 57, e na ele Ro
tnu1ares a testemunha fi. 41, e na do Rocio a testemunha fl.. 16, fi. 37, e fl. 48. 
J.>ortanto condemnam o r éu em dez annos de clegTeclo para a bahia de Lourenço 
~Iarques, e mais em 100~000 réis para as clespezas da relação ; e ao outro seu 
Jrnü!o, Joaquim Galina, visto não achar-se tão carregado em as testemunhas que o 
culparam, unicamente o condcmnam em quatro annos ele degredo para Angola, e 
0 111 50~000 r éis para as despezas ela relação. 
. Quanto ao r éu Carlos Bernardo Chacon, acha-se o réu conv encido por suffi

crente numero ele testemunhas presenciaes ele ter andado nos mesmos tumultos 
~ n'elles influido como um dos principaes agentes e motores dos mesmos, como 
JUra pelo observar a testemunha fi. 44, e a ele fi . 52, em a devassa do Bairro 
tlto, e que o r éu fôra quem concluzíra os rapazes com os archotes. Na devassa 

0 Rocio, não mettendo em conta a testemunha fi . 33 da de Romulares, por ser 
a mesma que j á tinha jurado na devassa do Bairro Alto, depõe a testemunha fi. 16, 
sem lhe fazer numero na mesma devassa a testemunha fi. 48, que j á tinha de
posto na do Bairro Alto, por consequencia tres testemunhas presenciaes, que 
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fazem uma p1·ova plena, e que sobe á maior evidencia pela confissão jndicia.l 
do réu, em o auto de perguntas elo appenso 4. 0 na devassa elo Rocio, elecl~
rando que acompanhára os ditos tumultos por curiosidade, e que dera 480 réts 
para se comprarem archotes, ;por não ter ontr•o troco, acrescentando nas segu,ncla~ 
perg:untas, que alguns elos elo tLlmulto o rogaram par·a uma subscripção para os 
ditos archotes, e para a qual concorrêra com 400 réis, e havendo uma prova tão 
saliente e luminosa, longe ele. o réu a malquistar com as suas quàl'idades ele fi. 
dalgo e morgado, mais em seu descLticlo a augmenta1 pois como p1'oprietario e ho
mem ele honrado nas·cimento, como se inculca., maior obrigação tinha, nâio só de 
não concorrer para tão sediciosos tumultos, mas ele fazer os maiores esforços pa.ra 
os evitar. Portanto o conclemnam em degredo por toda a viela para lYioçambique, 
e em ".woaooo réis para as clespezas da relaç:ão. · 

Finalmente, q uanto ao réu Manuel José Henriques, p01•teÍl'o elas côrtes, e por 
appelliclo o Manuel ela Sola, acha-s.e este réu eonvenc.ido por treze testemunhas 
oculares e presenciaes ele ter anelado em aquelles tumultos gritando furiosament~, 
danclo vivas ao ex-general Saldanha e morras . a algttmas das auctoriclades princl
paes d'esta capital, e sendo visto armado ele um bambu, manifest&nclo-se co~o 
11m elos principaes agentes, que dava impulso aos ditos sediciosos tumultos, e os 
dirigia ás casas das mesmas principaes auctoriclades c i vis para serem invadidas e 
insultadas, como foram algümas, occasionando um t emível alarme n'esta capital; 
como tudo consta ela devassa elo bairro de Romulares, testemunhas fi. . 16, fi. . 19, 
fi.. 20, íl. 24 e fi.. 42; e da devassa do bairro do Rocio t estemunhas fi.. 16, fi. . 19, 
fl.. 24, · fi. . 30, fi.. 33, fi.. 39 e fi. . 47; e portanto conclemnam o r éu em clegTedo 
para Angola por toda a viela, e em 100a000 réis para as c1espezas ela relaç!í,o, e 
a toelos os réus em as custas . 

Lisboa, '7 .de outubro de 1828. = Soventl = Omellas = Cast?"'O Hen?·?'qztes= 
CameÍ?'O = Pallut = Macedo. 

E outrosim certifi co que sou tambelll es<'.riv~1o dos autos crimes dos réus igual~ 
mente presos, Manuel José de Araujo, o padre Fabião Clariano ele Sousa e Jose 
Felisberto Boscion, que se separaram do referido processo em que eram compre
hendiclos, em cuj os autos se proferiram as sentenças s.eguintes : 

J.)o réu Manuel José de Araujo 

Accorclam em relação, etc. Que vistos estes autos, que com o parecer elo sen 
chanceller, servindo de regedor, se :fizeram S11romarios ao r éu Manuel José ele 
Araujo, preso nas cadeias ela côrte, pela culpa em que fôra pronunciado em as 
devassas elo Bairro Alto c elo Rocio; e a que se proceclêra pelos tumultos noctur· 
nos, que sediciosa e eseanclalosamente se praticaram em 1827, com tanto ri::;co 
da segurança publica em as noites ele 26, 26 e 27 do mez de julho, tumultos 
muito premeditadamente dispostos, com uma aberta rebellião contra a vontade do 
governo , por haver .demittido do ministerio da guerra a João Carlos de Salcl.anha 
Oliveira e Daun; e como por algumas elas testemunhas elas ditas devassas, ocula· 
r es e presenciaes, se prova ter o réu andado em os ditos tlllm1lto~, sendo um elos 
amotinaclores; e que executára como manelatari.o as m·elens qne outros que Bgt1· 
ravam ele chefes lhe davam, como clize:tn em a devassa elo Rocio a testemtmha 
fi.. 10, fi.. 14, fl. 15 e fi.. 20, e na devassa ele Romulares a testemuuba fi.. 10 e a 
testemunha fi.. 12; portanto o condemnam em cinco annos ele clegTeclo para Au-
gola, e em 50.)000 r éis para as clespezas ela relação e nas custas . · 

Lisboa, 14 de outubro de 1 828.=Soventl= Cast~·o Flen~·iqnes=O?·~wllas= 
Carneiro = Maceclo ...:_ Pctlha. 

Do réu o padre Fabião Olariano de Sou,.a 

Accordam em relação, etc. Que vistos estes autos, que eom a parece1' elo seu 
chanceller, servindo de regeclor, se fizeram summarios ao réu, o padre Fahião Cla
riano ele Sousa, preso na ca.cleia ela côrte, pronunciado nas devassas do appenso A 
e appenso B, corno cumplice nos sediciosos tnmultos, dispostos em o Terreiro do 
Paço em o dia 24 de julho elo passado auno ele 1827, e praticados por um nume· 

' ' 
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ros~ ajuntam ento ele pessoas de todas as classes em a 11oite clu dia 25, e o1stina
clam~nte proseguidos nas noites dos dias 26 e 27, e com tanto despejo e impu
dencJa, que até para mais se fazerem conhecido::; se ahlD1iaram com arehotes em 
as. ultimas noites; tumultos estes que podiam ter inundado de sangue a capital do 
remo, c tanto mais puníveis quanto nfw tinham tido outro motivo, que a tno justa. 
0?ll1o ncces,.aria demissao elo ex-general sobredito Saldanha do ministerio ela guerra, 
Cll'eumstaneias que por si só, como um levantamento contra as ordens elo govemo, 
bastaria para classificar aquelle insulto em cri me de 1esa mag·e,-tade de primeira 
cabeça, muito mais quando n'csses tumultos, dando-se vivas ao dito ex-general, se 
proc;Iamava a morte a algumas elas principa s anctoridades civis, chegando a in
vadrr-.. ·e as suas proprias casas, indo muitos armados .e _até munidos com alguma 
tropa mfiel, ató resistindo a outra tropa fiel destacada pelo govl:rnO })ara di sper
s~r os mesmos tumultos, os quaes sem duvida não eram um precipitado ou incon .. 
s tcl ~raelo tumulto, mas um plano mnito premeditadamente disposto, como br•m se 
co lhge .do c tranho concurso de pessoas eccle ·iasticas, seeulares e regalares e de 
ontras :J Crarchias qne n'elles entravam para da.rem mn.is vigor e impulso ao seu 
sob_rcd1to plano e sinistros projectos, c como o pachc e réu sobredito se acha por 
rnuttas testc·munhas presenciaes convencido de ter entrado em os ditos tumultos, 
c n'elles inAnido como nm dos seus agentes, como se prova em a devassa elo ap
])enso A da testemunha fl. 18 e da testemunha fl. 20, o ela devassa do appenso B 
da tcstemnnha fl. 12: fl. 20 e fl . 25, e com as quaes testemunhas até nfio qui,-, 
ser_ acareado, como declarou pelo termo que assignou a fl. 6, concorrendo ainda 
rn a1s contra o padre réu o aviso e notas do secretario de estado elos negocios es
tr~tn~eil'os, com a data de 2G ele julho ele 1824, participadas ao dito ministro pelo 
1111Dtstro da F'ranç~r, a respeito do mesmo réL1, e elas suspeitas que cansavam as 
8~las viagens a França e a outras partes da Europa. Portap.to conclemnam ao dito 
reu por toda a vida em dcgr_e.do pnra Bissan, e prisão em o p1•csidio elo mesmo, e 
em 200~$000 réis pam dcspczas da Telação e nas custas . 

LisLoa, 14 ele outnbro de 1B28 .=Sou1·ctl = OmellctS=ilfacedo =;= Ccm-nei1·o= 
C'ast1·o 1-!em·iqnes = Pctlhct. 

Do rén José I<'elisbe1•to 13oscion 

Accordam em relaçrio, etc. Vistos estes autos, que com o parecer elo seu clmn
c~ller, que son·e de regedor, se fizeram summarios ao réu José Felisberto Bos
Cton, prommciado nas devassas a ppensas : mostr•n-se elos autos das ditas devassas, 
Jlllt", faz endo-se public~ na tarde ele 24 de jnlho ele 1.'~27 a demissão de Joã~ Car-
os de Saldanha Oliven·a o Daun, do Jogar ele se01·etan o de estado elos negocws da 

guerra., se associa ram tumultuariamente a muitas pessoas ,no Terreiro do Paço, 
Ulalelizcndo aquolla doliboração, p rotestando a restituição elo demittido ao clito lo
g:::w, dando-lhe vi v as como presidente o ~í republica, e morras ~\. tyranna, ás aucto
l'lcl ~dos civis e a outras pessoa , depois elo que divagaram por cli.17er sas ruas cl 'esta 
cap1tal, r epetindo vozes aterradoras e revolncionm•ias, tendentes á subver8ão elo 
governo, o qne cont inuaram a praticar nas noites ele 2;'>, 26 e ·27 elo mesmo mez, 
Macando as casas das principacs auctoridades civis. Mostra-se que o r éu fôra um 
dos que mais se distinguiu n'esses tumultos, porquanto depõe a testemnnha :fL 74, 
qne vím o réu :figurar muito n'elles, repetindo os mencionados vivas c morras, 
send_o dos que pl' im eiro se juntaram no Terreiro elo Paço a dar com o maior en
thuslastTtO as ditas vozes. A outra testemunha, fl . 98, ig ualmente depõe de vi ta 
ser o r éu o que mais fi gu rava nos r eferidos sediciosos aJuntamentos, e o que ía 
~as ~rimeiras filas á fpente cl'elles, dando gritos revolucionarios . A terceira, a 

· llt>, é co nteste n' estas mesmas circumstancias, acrescendo a ele fl . 105, que jnra 
ser notoriamente publico o facto da maneira relatada. De que resulta uma prova, 
que não deixa duvidosa a commissfto elo clelicto, não obstante os defeitos oppostos 
pelo réu na clefeza fl. 20 ás sobr editas testemunhas, porque, ainda que se verificas· 
?6 1l1 esses defeitos, que llllllCa seriam ca.pitaes do modo por que se inculcam, nem por 
lsso deixavam ele ser valiosos seus ditos conforme a ordenação, livro v, titulo vr, 
§ ~9.o, pelo menos para a imposição ele }Jena ext!·aordina.ria, vista a natureza elo 
delt cto que sç qualifica urna verdadeira rebelHão, pois que os ditos tumultos ti-

as 
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nlu:1ln por fim a mud:mça clu governo estaLelecidu e a l)l'Ívaç1io du d[reito ele ele· 
ger e demittir os secretarias ele es tado, que competia a quem regia estes r einos: 
sem que mereça contemplação a justificação fl. 35, não sú porqnc se deve reputar 
graciosa em consequencia de não ser o solicitador ela justiça parte legitima pa.ra 
a poder impugnar, mas tambem porque cl'ella se não prova co m evidencia a im· 
possibilidade pbysica de poder estm· o réu figurando nos tumultos no mesmo mo
mento em que foi visto pelas testemunhas, que é o- cmo ela lei . Portanto con
cl emnam o réu em dez annos ele degredo para Angola, em 1001)000 réis para as 
clespeza ela r elação e nas custas . 

Lisboa, 3 ele junho de 1828. = Ganicb NogiuJÍnt = X(tvim· clct Silva = Ab?·ett = 
Sover-cd = ll1enezes = ll!fonteim. 

Accordam em rela~ão, etc . Que sem embargo elos embargos, que por sua roa
t eria e autos não r ecebem, se cumpra o accorclão embargado, c pagne o embar· 
gante as custas. 

Lisboa, 4 ele novembro de 1828 . = Soveml = Oa·nellas = Cast?·o 1-lE?wiq'ttes = 
Pcdlw = Ccwneú·o = il!Iaceclo . 

Certifico mais que sou escrivão elos untos crimes elo réu preso Lourenço Jos~ 
T eixeira, ele Queiroz, que tambem se separou do suprac1ito processo, em que e 
igualmente comprehenclido, e n'elles, de fl. 55 até fl. 58, se proferiu a sentença 

·que se segue : 
Accorclam em relação, etc . Que vistos estes a_utos, que com o parecer do se~t 

cbanceller, servinclo de regedor, se fizeram summarios ao réu L óurenço José 'rel
xeira ele Queiro~, sargento ela terceira COII\panhia ele vohmtarios do senhor D. Pe-

.· clro IV, c pteso na cadeia do castello ele S. Jorge, natun•l da cidade elo Porto e 
pronunciado nas devassas appensas, como incurso e co-réu na tão fatal escanda· 
losa sedição, ·motim e r ebellião deliberada, e disposta no Terreiro elo Paço em a 
tarde elo dia 24 ele jttlho do anuo passado ele 1827, por um numeroso ajuntamento 
de pessoas ele todas as c1asses, em a noite elo dia 26 do dito mez, e obstinada· 
mente proseguida em as noites elos dias 26 c 27, e com tanto despejo e impnclen· 
cia e aberta rebellião, que até I ara mais se faz erem conhecidos e attrahirem a 
populaça, se alumiaram com archotes; tumultos e.· tes que podiam ter inundado 
de sangue elos vassallos honrados e fi eis esta capital, e tanto mai s puníveis e abor· 
tivos ele uma, rebellião a mais temeraria, quanto não tinham outro motivo que a 
tfio justa como necessaria demissfio elo ex-general Saldanha do ministeri.o elos ne· ' 
gocios ela guerra, circnmstancia que por si só, como um levantamento, de encon
tro e em frente contra as orclons dimanadas immediatamente ele sua alteza real e 
r egente então d'estes reinos, bastaria para se classificar em o horroroso crime e~e 
lesa magestade de primeira cabeça, como fói declaraclo por el-rei o senhor D. Jose, 
ele gloriosa meruoria, na sua carta r egia ele 26 de abril e edital ele 8 ele maio do 
1767, e muito mais quando n'esses tumultos, clando-s·e vivas ao dito ex-general 
João Carlos ele Saldanha Oliveira e Daun, c gritando pela sua rcintegraçf:o, Ft 

despeito da orclern ela serenissima r P.gente, se proclamava a morte a algumas cl~s 
principaes auctoridacles civis, invaclindo-se suas pt·oprias casas, quebrando as vt· 
draças·, saciando assim sua colora por as não poderem surprehencler em as suas 
moradas, derramando o alarme em toda a cidade, indo mui tos armados e at6 mu
nidos 130m alguma ,tropa tam bem rebelde, tendo até a ousadia de resistirem á tr~pa 
que o governo mandava para dispersar os ditos tumultos, os quaes sem dund.~ 
nf>~o eram um precipitado e casual alboroto popular, mas um plano muito premech
taclamente disposto, e que o espaço ele tres dias não pôde conter, tendo entrado 
em os mesmos tumultos muitas· pessoas ele todas as classes, assim ecc:lesiastioa::> 
como regLllares, e ainda de maior jerarchia; tendo na ciclacle elo Porto rcbent.'1d0 
o vulcão elos mesmos tumultos em. uma elas mesmas noites e ainda em outras pa.t' ~ 
tes, atropellanclo-se tão escancl::tlosamente os deveres ela religião e ela ficleliclade <~ 
soberania, ele cqjo ditoso c sopdo governo se pretenrlia infaustamente desertar 
para o de urna repnb lica, c.omo r ctum1x1va el o centro cl'aquelles t umultos elo ycz 
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0ll1. quando, c .Jét se havia itssoalltado com pasquins e papeis volantes . E a inda que 
a S JJ~J[> les appariç~io elo algumns pessons em os ditos tumultos não sej a por si só 
um fado pu.nivcl, porqtte em uma t ão grande capit~d, algumas pes::.;oas que }:las
s~vam poderiam casualmente parar alguns momentos por curiosidade e observa
ç~w, com tudo n [io podem deixar çle ser .ri.gorosan).ente cas tigados aquclles que .nos 
ditos tumultos figuravam de agentes, da~1do im]Jul,so directa ou ainda indirecta-
1~ ente aos mesmos ; em Cl\jas reprchen,siveis ciraumstancias se acha comprehen
dJclo e convencido o réu Lourenço José rfeixeira ele Queiroz, pois que a testem u
nha elo numero vinte e seis a fi . 161, ela clcvassa C)_o Bairro Alto, jura, pelo ver , 
que .entre os elo tumulto füzia a principal fig ura 0 réu, que levantava as vozes 
d.e VIvas e morras, e até repeti a versos, que não podiam ser senão revoluciona
nos. A testemunha, numero vinte e sete, a fi . 1Gõ, jura que na noite de 25 .deju
nho, como traziam archotes, conhece~1 muito distincúnnente :1 testa do s ditos tumul
tos ao réu , levantando as vozes scc.licios:;Ls. Na devassa ele H.omnlares elo appenso B 
ha a testemunha numero dois a fl . 18, Bernardo José Luiz1 cavalleiro ela ordem 
de S . Bento, que vira e obse1·vára que o réu anelando nos tumultos, repetia as 
palavras proferidas pelo réu fuao : « colleg·as vamos a isto, viva o nosso consul, vi v a 
n re ... viva a re .. . Entendam-me; morra o 'l'rigoso, o cham:eller, morra o in
tendente, morra», etc. A testemnnha nuwero tre~õ a fi. 20,jura que o réu tamucm 
~·epeti.~ as me~mas acima referidas expressões que fazia a testemunha fuão, e que 
Ia á frente cb multidão . A testemunlla fl. 2~, numero quatro, Joaqnim Antonio, 
alferes do exercito, jura. que el").Lrc os cl.o tumulto conhecêra o réu, e que este ía 
em frente do mesmo tumttlto . Na devÂ-ssa do .Rocio, appenso C, a testemLrnha nu
mero quatorze, a fl . 5f>, a testemuplla numero vinte e tres, a fi. 77; a testemu
nha num ero cem, a fi .... , todas juram ele vista elo 11éu ter anelado nos ditos tu
multos; ele maneira qne perfqitan:).ep.te se acha couvencido elo seu crime ppr um 
gi:ancle numero de testemunhas presenciaes, sem que n'elle se contem as que Ju 
raram em as seguintes eleva.ss_as, depois ele terem jurado na primeira; reconhe
cendo .o réu tanto a sua convicção, que até renunciou a fl . 144 ás acareações feitas 
com as testemunhas, sem que possa, como pretende, clcsfaz·er o credito de alglJmas 

· tc~temunhas que o cnlparam, com os documentos que apresenta de fi. 31 até fi. 53; 
pou;; a testemunha Antonio J oa<Juim da Mata, mestre barbeiro, tendo jurado pelo 
ver e observar por duas vezes ter andado nos tumultos Joaquim 4e ~01·onha. Fei
~al, segLmdo as regras ele direito não podia ser ac11erlitado no po .;terior e gracioso 
J~r.amento que foi dar nos itens jur>tifir.ativos do dito Feital, e a favor clq mesmo 
.B ettal ; e as outras testemunhas BenJ.arclo José Luiz de Sousa, ajudante d~ praça 
ele Chaves, e Luiz de FigueirecJo Arauj o, capitão elo exercito, tainbem nl'io podem 
ser desacr editados por terem sido culp'ados e presos Cl)l o tempo constitucional, 
por se lhe ter attriuuicJo o proj ecto ele uma revoluç~o a favor c}a soberania abso
luta; e menos lhe apro,~ <ú ta a justificação graciosa que fez para r~pstrar que não 
apparecêra em os ditos tllrnnltos, porque essas testemunl1as negat ivas não podem, 
por maior que fosse o se u nnmel'O, desfazev a pFova affirmativa ele tantas teste
munhas que concorreram contl'a elle em as clevass~s appensas, e n '!3sses tumultos 
0 viram, e obrar como m11 dos agentes dos mesmos . Portanto julgam ao r éu in
Cllrso no horroroso crime que fez o o~jecto elas devassas appe!fsas, e o conc1em
l1am por toda a viela para o presídio elas Pedras ele Angoche, !')m 20011'i000 réis 
para as despezas da relação é nas CLlstas. 

L isboa, 8 ele IfOvembro ele 18:?8. = So·ueml = Ornella{l = Om"'?.eÍ?'O = Cast?'o 
HerwiqzGes = Palha = Sá Lopes. 

* o que con~êem as ditas sentenças, com o teol' elas quaes passei a prcseúte · 
certidão, para ser entregue ao i]J.mo sr. desembargador B~rnardino Antonio Sove
ral Tavares, juiz relatol' da commissão crime, CI'eacla pelo l'eal decr eto de 15 de 
agosto elo corrente anuo, por ordem de quem a e:xtrabi dos referidos autos, a qu e 
me r eporto; e cleclal'o que o~ réus condemnados f.t Cj.eg!•eclo pediram vista para 
embargos, e para isso vão cont~nuaclps os autos aos seus r espectivos advogados . 

Lisboa, 21 ele novembro ele 1828 . ..:...... Oaeta:q.o J_VI~chaclo de Matos a subscrevi 
e assignei.'= Caetano lJ!Ia ehado de .Llfatos. 
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* 
Alem chs memorias políticas de com.patriotas nossos, aqui tmuscriptas ou ape-

nas citadas, conforme os motivos j ~t expostos, não fallanclo ele muitas outras saí
das à luz pnblica dentro elo paiz e fóra d'elle, na maioria pseuelonymas ou sem o 
mínimo indicio de seus auctores, cuja emuneração, emlJora curiosa e aproveitave~ , 
dependeria ele arcluas inves tigações, mais proprias p::lll'a obras exclusivamente bl
bliographicas, existem algnmas ele origem e::;tra ogeira e peunas distinctas, meu
cion::mdo com criterio menos suspeito ele parcialidade que as ele nacionaes, assim 
elo partido liberal como elo absolutista, os factos ele maior interesse occorr idos du
rante a guerra civil de 1826- 1834. 

Sete ::nmos depois de terminada a grande crise, quando os animes estavam 
mais tranquillos, e aos embates ele violentos oclios succeelêra plena amnistia1 pro
metteclora paz, e conseguintemente melhor se podia avaliar a conducta ele cada 
fat:ção, appareceu n'nm perioclico ele P arís, R evue des deux mondes, sob o titulo Pm·
tugal dep1~is .la ?"évol~dion ele 1820 e com a assignatura d nles de Lasteyrie», neto 
do celebre marquez ele Lafayette, o estudo historico de que extrahimos os seguin
tes excerptos 1 : 

(ILes intrig-Lws étrangeres n'a.ffaiblirent pas sealemeut le gouvernement de Lis
honne ; elles s'étcndireut aussi á Rio-Janeiro . D. Pedro obéit toute sa vie à de 
g-randes idées, mais sa condLúte ne réponclit jamais á ses clesseins . Sincerement 
attaché au Brósil, il abanelonna sa couronne portugaise sans r egret; plaçant sa 
gloire clans le triomphe eles idées nouvelles, il donna une charte sans arriEn·e-pen
sée; malheurenscment la vanité de l 'hommc était plus sensible qne celle dn prince, 
et D. Pedro ne put r ésister au clésir d'être consiclérée comme !'arbitre suprême 
cl' -nn pays qu'il ava it renoncé à gouvcrner. Il retint ce qu'il avait clonné loyale
ment, clevint le point de mire eles ambitions mécontentes, et toutes les minorités 
factieuses s'adresserent à lui . Il renclit eles clécrets, nomma eles conseillers cl 'état, 
eles pairs, entrava ele mille manieres l'exercice ele l'autorité de larégente ('lr-). Cel
leci, pour ne pas violer la charte, ftlt plns cl'une fois contrainte de désobéir au:x:. 
orclrcs ele D. Pech·o; et les com·s étranger es, abusant ele l'irritation clu p1·inr:e 
co-ntre sa sreur, 1 amenerent à moelifier la régence et à eu investir l 'infant D. 1\'h
guel. Nommé régent (oJ~,) 1 le prince s'empressa cl'écrire á l 'infante pour l 'assurer de 
sou dévou ement sincere à la charte, ele son respect pour sou augnste frere, et il ele
manda que les cortes fusscnt extraordinairement convoquées, atin de prêter clans 
leur sein serment à la constitution et à la reine, sa niece. Ces apparences libéra
les ne t romperent personne ; D. Miguel régent, c'était la reine Charlotte toute
puissante . Les absolutistes n'eurent plus qu'à contenir leur j oie ; la proie qu 'i!s 
convoitaient tombait entre lcurs maios, et le penchant de D . Pedro pour les hom
mes ele 1820, son mécontement centre la régente, qui lenr avait quelquefois ré
sisté, allaient av-o ir pour couséquencc l 'intronisatiou du despotisme et de la ter-
reur. . 

« L e 22 févr ier l'année 1828, l"infant entra clans le port de L isbonnc et clébar
qua au millieu eles acclamations cl'un e populace ameutée. Les j om·s suivants, eles 
vivats en faveur de l'absolutisme et eles cris ele mort contre les francs-maçons 
retentirent sur son passag-e ; souvent ils étaient provoqués par les geus de son es
cor te ; d'autres fois ses propres garcles tiraient l'épée ponr· puni r ceux qui profé
raient eles cris anticonstitutionnels . L a confusion était partout, et la mêlée précédn. 
la bataill e. Un jour les plus crédules cl'eutre les libéraLtx i·eprenaieut quelque es
poir : l'infant paraissait inclécis, on elisait que les conseils de l' emperenr cl' Autricbe 
l'avaient renclu au moins pruclent; mais, le lendemain, les absolutiste: manifes · 

· taient une joie féroce et se répanelaient en menaces de mort . 
«T ons a vaient les yeux :fixés sur D. JYiignel, et attenclaient avec anxiété le 

jour ou il elevait se renclre à l'assemblée eles cortes pour y j urer fidélité à la eon
stitution. Lcs apostoliques eux-mêmes surveillaient les mouvements de l'infanL avee 

1 D'este artigo na integra l1a duas traducçõPs em portugucz: uma do sr. conselheiro Anto: 
nio Maria do Couto Monteiro c publicada por Joaqu im Antonio ele Magalhães (Lisboa, 1841), 
outra pelos reclactores ela Re1!istet littenwia, qne lbe aclclicionaram varias notas, inserta no 
tomo vrr elo mesmo perioclico c impressa tambem separadamente (Porto, 1842). 
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}'i~quiéttlcle_ cl 'nuc ~mbition avicle. La situatioo de ce priuce, iostrumeut ele l'abso
~ttsme, qut r eutralt elans sou pays pour le gouverner au nom ele la charte, était 

~~ - étran_ge et si contraelictoire, qu'elle pouvait bien j eter dans les esprits autaut 
1?Certrtude que de crainte ; cepeuelant1 quoique depuis deux ans il eut été sous

tra~t à la directiou ele sa roere, et quD sou laugage et ses mauieres parusseut 
moms ~~uvages, D. l\'liguel u'avait pas ch~mgé . Eu attaquant le trône ele sou 
l)ere, YleiUard elébile, i l avait préluelé à l 'usmpatiou ele la couronne de sa uiece, 
J ~une enfant de netlf ans ; il savait mépri ser les faibles . La reine Charlott.e r eprit 
b~:ntô~ sou empil:e, et le j our ou l 'infant jura .:fielélité à la charte dissipa le peu 
d tllus wn que quelques consti tutionnels avaient bien voulu conserver. Ce fut eu 
f~ee des ·cortes, eles pairs, eles eléputés, ele toute la cour et ele la eliplomatie étran
g~re, que D. Miguel prêta sern1,ent; sou regarcl était vag ue, sa elém-arche incer
tame, et toute sa pel:sonne embarrassée . L 'iufaute I sabelle-Mal"ie, au contraíre, 
semblait auimée d. \m courage qti'embellissaient la doucenr de son caractere et le 
charn;te laug uissant de sa p er sonne. Au ruilieu de cette assewblée muette et cou
steruee, entourée ele factieux pleins d'arrogance et prêts à l 'o utrager, cette priu
cesse se montra :fielele à sou frb·e et à ses engagements ; cu r emet tant à D. Mi
guel_ ~es pouvoirs1 elle osa lui rappeler ele ··qnelle main il les tenait, à quelles 
condttwu~ et sous quel nom il clevait gou veruer. L'infant ne r éponelit pas un senl 
mot au eltsco urs ele sa srem" il prêta sermcut à la charte el'une voix si basse, que 
pel:sonue ne put r entendre, ' et les ass istauts rema.t·quereut qn 'au lien ele poser la 
tnaJu sur le livre eles Évangiles, ill'ar)puyait sur la manche elu patríarche de Lis
bonne. 

c<Débarrassés de cette importune cérémonie, les absolutistes agirent plus libre
lllen t: Jes honnêtes gens furent maltraités elans les rues et assaillis par eles bandes 
ar~uées de bâtous dont le nom ele cacetes a acquis une si funeste célébrité ; on pou
VaJt reconnaltre les solclats clu 30 avril si lelll' chef n 'osait encore se ruon tr er h 
~eu~· tête. Dans l'intériem· même clu pal~is, lt's personnages les plus consiclérables 
etat~nt menacés par les soueloyés de la reine. Tous les fonctionna.ires ficleles fureut 
destitués, et bieutôt apres les cortes dissoutes. Lcs hommes que leurs príncipes 
et lelu· courage elésiguaieut à Ia haine eles apostoJiques, fm·ent obügés, ainsi qne 
leurs femmes et leurs parents, ele chercher un r efuge à borcl eles bâtiments ele 
guene étrangers; ils fm·ent contraints cl'abandonner pa trie, famille et fortun e, 
}Jour sauver leur vie. L es témoins eux mêmes ont peine anjourel'hui à se retracer 
le ~échiraut sr)ectacle que présenta Li sbonne pendant ces mois cl 'angoisses, ele fuur
ben e et de capricieuse torrem·. D. Miguel gouvernait nominalement au nom ele 
la charte et ele la reine, et cependant il y cut el es ministres nomm és par l 'infant, 
lc comte de Villar éal par exemplo, qui fnrent forcés ele fuir le Portugal à cause 
de leur :fidélité à D . Maria . Ou était traité de r ebeUe pour être soupçonné ele 
pa~·tager les sentiments qu'a:ffichait l 'infant. La prison, l'ex il ou la mort mena
Çaieut iudistinctcment tons ceux q1u n 'appartenaient pas à la faction de la r eine 
Cbarlotte. · 

c<La présence eles troupcs angla.ises empêchait de détruire la clemiere ombre 
ele 1égalité ; mai s le gouvernement britanuique, qui avait envoyé cette force au 
secours eles constitutionncls, vcnait de fa ire décider par D . P edro la r égence de 
D. Mig uel (xJ. ct le généra] Clinton1 interrogé Sl:U' le parti qu'il prendrait elans le 
c~s d'une insurrection, avait réponclu qn 'il cléfenclrait la p er sonne cln prince. L a 
2o avril, apres avoir détruit toute chance ele succes pour les libéraux, les ang1ais, 
dont la position devenait fort emharrasante, se retirerent sons prétexte que le Por
tugal n 'avait plus rien à crainclre ele l 'E spagne. Alors la reine Charlotte et l 'in
fant n e elissimuler ent p1ns aucuu ele leurs proj ets ; ils violerent ouver ternent la 
charte. D e prétenclues cortes furent convoquées el 'apres les anciennes _formes, et 
chargées ele proclamer la légitimité ele l'infant . 

. « C?n a ~il; que D . Miguel avait été appelé au trône par le .vreu spontané de 
1 ~ nat10n: c es t confondre trop aisément les clameurs de la multttuc1e avec les vé
nt~bles scntiments dn penple. Eu Por tng·al comme par.tout, il s'est trouvé ele~ 
voix pour app1auclir à tons los r éo·imes . D es acclamations semblablcs à celles qlll 
accompagnàr ent l 'arrivée de l'inf~nt avaicnt accucilli la promulgation de la cltarte 
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ele D . Pedro. Il était clans lcs dcl:itinócs tle la natio11 por tugaise qu'n ne constitu
tion eonquise pr.r )e pcuple füt renversée 1 ar le pcuplc, ct qu'unc chartc oetroyée 
par ntt princc fât d6tmi te par un prjnce. Qui nc voit que la masse nc cl oit être 

. comptéc que pou1· scs . ouffrances, et que la q11cstion se déC' icla par les pr inces ? 
L es con. titutionnels n'avaient plus l'héri tier légi t imc du trône à lcur têtc ; ce fut 
co qui porclit la libcrté . Par la fatale impr nclcnce de D . Pedr o, le gouv crnement 
avait été soustrait anx lib6raux ; si l'empcreur cln Brésil se fíH tr ouvé en E urope, 
il eú t défenclu la charte ave c moins ele peine q11 'il n 'en fallut pr endre potu la dé
tnliTe; car enfio, bien que j e me sois intcrd it tonto attaque personnclle, il f11nt lc 
cli r e, les prineipanx ministres ele D . :Miguel avaient ser vi b régente, cl 6fcncltl la 
cl1arte, c t le clisc.ours cl 'ouverturo de ces e01·tcs m e11 ·onghcs, dans lequel fut posée 
la qucstion cl'illigitimité de la r eine D. lVIaria , fut pr ononcé par le même prélat 
qui, clcux fois au 11011.1 de cette pr incossc, avait ouvert la session eles cortes con
stitu tionnellcs . T outefois la. position eles chefs apostoli qucs , moines on nobles1 lcnr 
clonne eles elients nombrcux ; ils s'adresscnt à dos instincts plns arclcnts, i]s solli
citent el es int6rêts plus tenncqs, ils agitent faci lemcnt eles passions factices, b ien 
qne le nombrc eles fanatiqucs ele l'absoluti~:me soit extràmcment faiblc . Hicn 11e 

ressembJc à nne intrigue contme l"es t rois mois qhi ont p r6cec1é l 'nsnrpation ele 
D . Miguel. Po ur êtr e irregtlliàrc, la. viol nce n'en es t pas moins calcnlée ; tons 
los coups sont préméclités; la ç.nbalc ele cour ngit par la i·nc ; cUe ]Jl'esse, clle ex
cite le pr incc . L' intérêt óvident de cel ui-c i étnit, i! cst vi'ai, el'att cnclr e l 'arri vée 
ele D . Maria cn Emopc et ele m6nager les suj cts anglais ; mnis l 'imi atiente reine 
Charlotte ~c rappela qu'à Villa-Frn,uea l'absolntismc a.vait triornpl~é sans qn'elle 
ou les apostoliqucs cnssent ricn gngné . La faction cntra1na clone l'infant à eles 
me...:ut·es violentes contraircmcnt á ses intr r êts et au v.ceu eles aclversaires honnêtes 
c1c la. constitution . Si dans ces cir constanccs la, valcur eles émotions populaires est 
clifficilc à clétermi.nt'r, il reste eles clécrcts officicls qui cléposent contrc la sponta
néité chl mottvemcnt cont.re-révolntionnairc . Lo gouvernement fut obligé cl'orclon
J1Cr ~L tous los fonctio11naires de he i·ece ,·oir dans lcs élcctions nux cortes les votes 
cl'aucune personne connne poui· mal cornp1·end1·e les IJ.llestions de lé,git-imité i encore 
fallnt-il éliminer benuconp ele mcmbres , afin que, bravant la terrour, aucunc voix 
acctlsatr ice nc pCü s'élcvc1:. 

(IAinsi clone, à l'unanirnit6, les tro is ordres déclarercnt D. Mig-uel rclevé ele 
scs scrments, parco que lcs clroits du pouple à un. nionarqne Iégitimc ne pouvaicnt 
être aliénés . . l\Iais ou ne saurait s'appcsantir sur eles formes trompcuses et snr eles 
mn.nques ele fo i, quan cl un pays est ensang'lanté par le CI'Íme ct clécLiré par la vio
lcnce . CLaquc volon ta irc royalistc ale cl roit cl'arrêtci· ele soh ch ef c.cl ui gu'il sus
pcctcrn., lo mot de swpect est ·clans la lo i; eles cours spéeiales. cloivcnt infonuer 
·omma:remcnt, parce que le crime ele franc-maçonnerie, clit le elécret, est t rop 

"indigno pour être cou vert par ele vaines formalités; im arrêt ele cléportation est 
eassé par l'infant, qui exig·e et ohtient eles j nges Jn. peine de mbrt; les prisonuiers 
de Vi !la viciosa sont massacrés comrue ccux .de la, h auto cour el'Orl6ans ; par or clre 
du g·ouvemement, les l.êtes sont port ées sur eles pique:, los corps brulés , lcs con
clres j etées dans la mcr; chaque incl iviclu cst cxhorté à se faire lni-même l 'exé
cuteur eles sentences, ct à tucr les enncmis du ro i, qnanc1 même ils no lui au
raicnt fait pcrsonnellemcnt aucun mal, pr6cautión qui dénonce les mamrs clu parti. 
Enfin, los lois ont un eífct r étroact if ct fori.t rcmontcr les cr.imcs contrc la. royauté 
absoluc au 2~ fóvrier, qun,ncl, le 26, D . :Miguel avait j uré la cbarte. Une faction 
exécrable clominait le parti absolutiste ct ongageait sur SflS traces tous los inté
rêts, sinon tons les cceui.'s . 

« L'arméc comptait encorc bcaucoup ele constitutiom1els clans scs rangs, et sur 
plusictu·s p oints eles soulcvements curcnt licu; mais, apres la eléfaitc eles insurgés 
ele Po rto, qui cleux moi· avaient tenu tête au nou veau pouvoir, la. canse d la r eino 
D . )\{aJ.·ía par::dss::út perduc sans r ctom, si eles événemcnts impr éV1ls no l ui cus
scnt r endil un elrapeau ot un co in ele torre ponr l' arborcr . 

•cD. Pedro avait dccidé que D . Maria irait elcmeurer a.u1Jres ele son gran el-. 
poro, ] ' mpcrmtr cl'A IItri chc, j usqu 'à l'époque ele son mm·iage . l\1. ele Palmclla, 
alors am bassRclcur de Portugal à Lonc1rcf', ct r1 LÜ ayaÜ protcsté, a in si que plu-
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s i eu~·s membros clu corp.· dip lomatique, contre la réceute nsurpa. tiou ele l'iufaut, 
sont1t" q u'il importait elo ne pas laisser 0ntrc los mains cl'une puissauce absolutista 
n~ gago aussi précícux que la j eune r eine . Au moment même ou l'envoyé cl'Au
tr~chc attcndait à Livournc l'arrivée a·e D . l\Iaria, M. de Palmclla clonuait ú 
Gibraltar l'ordre aux frégates brésilicnnes ele ciugler vers l'Angleterre. 'l'outes lcs 
cours de l 'Europc, excepté celle d 'E spague et le saiut-siege, avaieut r appclé leurs 
ambas~adeurs de Lisbonnc et r efusaient elo r~conna1tr l'usnrpatión ele l 'infant. 
~a. r eme de Portugal fut r eçuc eu Ang1eterre avec tous les honncms qui lni 
ctrucn t dus, ct, apres un court séjom à Lonch·es, D . Maria retourna an Brésil 
sur le bâ timcnt qui cond nisait à l' cmpereur D. Pedro sa j eune :fiancée, Ia prin· 
cesse Amélic de Lcucbtenborg. 

«Pcndant ce temps, un bataillon de chasseurs, oantonné clans l'í:le ele T erceiro, 
Pi'oclamait sur se r ocher, cu dépit eles habitants, la ::;ouveraiueté ele D. Maria . . 
~os réfug iés portugais dcsiraient ardenJm ent se j oinclr e à cctte troupe, l em· der 
Uiere espérance : ils s'embarqucrent à Plymouth sons 1e commanclement du géné
r al Saldanha; mais lo duc ele \IV ell ington avait doJ.+né 1 'or cb:e à la F:tation anglaise 
ele canonner los biltiruonts qui s'approc.b er aient elo l 'lle. O'était, cornrnfi on le .dit 
?-l?rs, ::wec eles boulets oubliés ele la canonnade· ele Copenhague . Cet ordre cruel et 
}

11Juste dcvait anéantir à j amais le parti ele D . Mnria, et ne s'accordait }Jas avec 
08 honneurs royau.x: que l'Angleterre r enclait clans 1e même temps à cettc prin
cess~ . La conduite clu minis tere anglais prou v a que, malgré l 'iuj uricuse épithcte 
ele lache et cruel qu'nppliqua lord Aberdeen à D. Miguel, il était prêt à se rap
procher clu princc usurpateur. L'amicalc réception .faite à D . .1\iari:li avait peut
ctre p oLu· .but de ronclrc los absolntistes portugais plus dociles en les .eff1:ayant sur 
l.~ur ~vemr. Oontraints ele s'éloigncr ele T erceiro, 1es soldats constltutwnnels se 
10~ugwren t eu France, ou ils furent rcçus avcc empressement par tqute la popu
latlOu, ct aocueillis par lo gomrerncmout avec une hospitali té à laquelle n'é~aient 
pas ótrangers .les efl'orts du :fidàle arni do J ean VI, lVI. Hycle ele Neuville . » 

Uma das traclucções do sobred ito bosquejo historico (a impres:·n em 18-12) 6 
?"0 ?rnpanhacla de varias notas, que esclarecem o t exto ; e, para se fazer simples 
t~lca do seu 0ontcúcloi r eprocluz.irnos as n . os 19, 20 c 21, correspondentes aos pe
l'JOclos do escripto fi·anoez com o signa] (*) · 

rr D. P edro clesqjava r ealmente que a es}Jontanea outorga ela carta tivesse plena 
execu ção ; IJ ensou talvez que as icl éas ele seu irmão não estivessem em pleno ac
co~·clo com as suas, e teve como certo que. a força de uma senhora educa-da sob 
0 

.1ufl.ux:o de outra· poli ti a, ro lcada ele preconceitos, tal vez na necess idade de ou
VI r OI iuiões de n.lguns inclivicluos que, só por contemporisar, se subm ettiam às no
vas instituições, não fosse bastante para as manter, e não tendo sufficientc tempo 
para acompanhar a remessa da carta com todas as providencias couela.tivas ainda 
depois da abdicação decretou para Portugal, não para pôr tropeços á auctoriclade 
do r egente, no fl_ne ~onstituc·ionctbmente estivesse dentro dos limites d'essa auctori
clacle para. melhor consolidação das instittôções, mas para impedir que conselhos 
:nenos sinceros poclessem abusar cl 'aquella auctoridacle, arran cando-lhe provisões 
lllopportunas ou desviando-a de publicar ontras com que se r emediassem abusos, 
talvez fa.tacs ao progresso d 'aq Llellas instituição, . 
. ccSe as ordens de D. Pedro m·am só tendentes a seg-urar a sua obra, fôra fa-

011 dar -lhe toda a constitucionalidacle depois que as côrtes se installa rarn; a clcs
obec~icncia era porém justificada, quando taes ordens, a inda que clictadas por 
C~CSE'.JO S lcaos, mas por serem decretadas a tal distancia, não correspondessem pra-
ticamente ao seu objecto . . . _ 

1 
«A nomeação de D . Miguel para l~gar: tenente da rainha foi resul~ad? me~os 

c 0 azedume ele D . Pedro pela cbsobccliencta a suas ordens, do que ele msmuaçocs 
estrangeiras; foi o fructo de uma cabala, de que o proprio D. P edro foi victima. 
Podemos asseverar ç_om no ssa palavra ele honra qu e a esta conclusão .f01~os l~va
c1os pelo qu ouvimos ela propria bôca d'aquellc aug usto c immortal pnnc1pe; fica
ralU gmvaclas em nossa mcmori a., c em nnsfio coração, expressões que algumas 
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occasiões lhe ouvimos na mais franca cffusão de se rLs sentimentos ; vivas ainda 
ahi estão t estemunhas da maior excepçrio, que foram presentes ·a mnitos d'estes 
saudosos coll oquios, e para ellas appellâmos. >> • 

<• O acto de abdicação elo senhor D . Pedro cst~.t na ·carta regia ele 2 el e maio 
ele 1826; ali se -vê que a abdicação é essencialmente condicional. O infante D. lYii
g·uel só poderia ser o regente c.le Portugal . depois de effectuaclo o seu consorcio 
com sna sobrinha; a Ing·laterra t eve particulares vistas em representar ao senhor 
D. Pech·o a regencia· ele sua irmã debaixo de taes cOres, que o forçaram a extem
pontnemnente chamar a ella seu irmão D . Miguel pelo decreto de 3 de julho de 
J 827, que foi para Portugal um acto assaz desgraçado, mas por nenhum modo 
imputavel ás instituições d'aquelle pTincipe, que outro pemamento não tinha elo 
que feli citar Portugal. D . Miguel foi-lhe tambem representl'J,clo inteiramente di

. verso do que ell e era; todàvia, se h a inconstitucionalidade n' este acto é unica
mente em não haver"se ainda r ealisaclo o consorcio, epocha em que só deveria 
.·er chamado á regencia o infante D . Miguel, j á então esposo da senhora D. JVIa
ria Il, conforme a clausúla da abdicação ; é certo que, visto esta não estar ainda 
completa, o senhor D. Pedro ainda era virtualmente r ei de Portugal, e corno tal 
podia nomear novo r eg-ente; mas esta nom~aç~Lo, tão pouco conforme com a clau
sul a do acto ela abclicaçrio, só podia ser determinada (como foi) por uma causa 
mui forte; esta existia nas futura s vistas elo governo inglez, ou se as não tinha, 
o que não acreclitâmos, pelo que nos mostram os acontecimentos posteriores, en
g~mon-sc completamente com a hypocri sia elo infante, hauilrnente sustentada du
rante o tempo que esteve em Vienna de Austria. De tudo isto resultou o fatal 
decreto ele i:l de março de 1828, em que o senhor D . Pedro dá por completo o 
seu acto de abdicação, sem ainda ter n'essa data a offi cial participação el e estar 
verificada a clausula ( c• consorcio) que a completava! ll 

Reunimos aqui muitbs ineclitos relativos a sttcccssos insulanos e negocias di
plomaticos, mas permittâ-se adclicionar ainda alg umas es tampas que des~nhou 
expressamente para esta mocTestissima obra o clistincto engenheiro sr. general An
tonio Pedro de Azevedo, cqja competencia na arte ele cartographia é notoria: re-

· presentarn as clefezas marítimas ela ciéi.ade elo Funchal e villa de Machico .ern 1828, 
a carta geo-hyclrographica da bahia ela mesma vill a, onde desembarcaram as tropas 
elo governo absoluto no dia 22 ele agosto cl'aquelle anno, e vistas ele diversos pontos 
ela formosa ilha ela Madeira, possessão a que pouco se referem as memorias politi
cas, mas que teve parte importante nas dissensões civis, como provam pec;as o:ffi
eiaes já transcriptas, urn as pertencentes aos arcbivos do estado, outras em poder 
el o sr. general Luiz 'fn-tvassos Valdez, confonuc dissemos no capitulo II1 pag. 118. 

F IM D O TOMO V 
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Officio da mesma procedencia e para o dito clestinatario, continuando na sua exposição -
27_ ele agosto .... .. . ......... . . ..... .. .... . ... .. .. .................. . .. .. ... . . 101 

Decrete para que as devassas sobre crime ele rebellião não tenham limite de tempo nem 
determinado numero de testemunhas - 118 de agosto . ... ... . .... . . ....... . .. ... .. . 102 

Dec1·eto ordenando que se instaurem de novo devassas em quatro províncias elo r eino, 
qnanclo pm .. eça necessario ao r eal serviço - 28 ele agos to . ..... . .... ....... ... .... 102 

Proclamação de Manuel J osé de Oliveira Malafaia aos transmontanos, exhortando-os a se-
rem fieis ao governo absoluto- 30 de agosto . ..... ..... ..... ....... .... ....... . . 102 

Decreto demittimlo do serviço diversos mili tares, emquanto p elos meios ju~liciaes n ão se 
lhes impõe outra pena, por terem seguido o partido ela revolta na cidade do· PDTto -
30 de agosto ... .. .. .............. .. .... . ... .. . . . ... .. ....... .. . . ..... : . . . . . . . 103 

Relação a que se r efere o decreto anteri or - 30 de agosto . ..... ...... . . . .. . . .. . . .. . · .. 103 
Oflicio do conde de Oriola ao visconde de Santarem, participando que mr. Olfers, encarre

gado de negocias ela Prussiano Brazil, ch cgára a Londres, onde tivera uma conferen-
cia com lord A beréleen - · 30 de agcos to ........ . ... . . . . . .. .............. . . . ..... . 104 

Lista de emigrados por Galliz.u, extrahidfl. de clezeseis relações de origem hespanhola .. .. . 105 
Excerpto das 111em01·ias hist01·icas, etc., por Joaquim J osé da Silva !\'laia, sobre o mesmo as-

sumpto . .... ............ . . . . .. ... ..... ........ ... .. ..... .. .. .............. ... 115 
Observações dos coordenador es elos Documentos r elativamente á divergencia que se encon-

tra em o numero dos emigrados ........... .. ........ . ... . ...... . .. . . .. . . ...... . 11 5 
Mappa indicando os portos de embarque, navios, commandantes, numero de emigrados e 

seu destino . . ... . ..... ... ... . . ...... .. .. .. ..... ........ . ... ........ . ... . . . ... 11 G 

II 
Successos na ilha da Madeira, descriptos n 'um relatorio do governador e capitão general 

José Lucio Trava:;sos Vai dez ..... . ......... . ... . . . .. . .... .......... .. .. . .. .... 117 
Officio do ma.rquez ele Rezende c visconde de Itabayana a J osé Lucio Travassos Valclez, 

r ogando· lhe que dê uma prova conspícua e decisiva da sua fidelidade, tomando prom
ptas e cnergicas medidas para conservar a ilha da Madeira na obedieucia ao legitimo 
soberano, el-r ei D . Pedro IV - 12 ele maio . . ........ .... ... ... ... .. .. ........... 133 

Correspondencia, despaehos, avisos e diversas ordens elo chefe ela capitania da Madeira 
(são as primeiras Hove peças subscquentes): 

Rclatorio ao imperador do Brazil , afiançando que os direitos ele s uas magestadcs D. Pe
dro IV e D. Maria H serão mantidos at é á ultima extremidade n'aquella ilba - ~ ele 
junho . ... . . ..... ... ... . ..... .. . . . ... ... . .... .. ..... . . . .. . ... .. . .. ......... . . 133 

Officio ao visconde de Itabayana , fazendo r efer encia a quanto participára para o Rio de 
J aneiro, solicitando aux.ilios e expondo os meios que proj ecta empregar em clefeza da 
capitania - 17 ele junho .. ..... . . .. . . . .. . .... .. . . . ... . . .... . ..... . ... ... . ..... 135 

Circular a varias camaras ele comarcas insulanas para que façam publicar as inclusas pro -
clamações e manifesto- 22 de junho . . . . . . . . . . ........ ..... . . . ................ 137 

Aviso ao coronel do regimento ele milícias de S. Vicente, sobr e o mesmo a~sumpto, c dan-
·do-lhe instrucções relativamente ao respectivo corpo - - 22 de junho ... .. . ......... 137 

Proclamação aos habitantes da Madeira, compellinclo-os ~ conservar-se fieis aos legítimos 
monarchas - 22 de junho ...... . . ... . ........ . .. . ' . . . .. .. . ... . . . .. .... .•. ..... . 137 

· Proclamação em identico senticl.o aos soldados madcircnses - 22 de junho .... ... . . . . ... . 138 
Manife,sto definindo a sua resolução inabalavcl ele sust e11 tar os direitos de el-rei e da rai-

nha em vista dos acontecimentos r evolucionarias de Lisboa- 22 ele junho ... . • . .. . .. 138 
Oflicio remettendo exemplares das proclamações e manifesto ao cabido da sé do Funchal-

22 de junho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... .. . ..............•. .' ...• 140 
Aviso ao brigadeiro govern ador ela ilha ele Porto Santo par a identico fim- 22 de junho . .. 140 
Chcular aos capitães móres e juizes ord:inarios, recommenclanclo a observancia de todas as 

medidas par a que se conserve a segurança publica e castigue quem for contrario á paz 
e ordem- 22 de junho ... . ...... . ... . ..... . .. . ...... . ... ......... ...... ... . .. . 141 

Edital de Manu el F erreira de Seabra da Mota e Silva, juiz ele fóra do civcl, etc., ácerca da 
cohibição de excessos na presente conjunctura- :.!2 ele junho . . . . .. . . . .... ... . . .... 141 

Officio do juiz e vereadores da camara de Santa Cruz, acc usancro a r ecepção dos papeis 
- que lhes foxam enviados e exprimindo obediencia a D . Pedro IV e D. Maria II - 22 

de junho .. .. .... ... . . _ ...... . .............................. . ............ .. .. . . 141 
Portaria do governador da Madeira, designando o formularia dos diplomas que se expedi-

rem por aquella capitania, k ibLmaes e mais r epartições- 23 de junho .. . . . .. . . _. .... 142 
Relatorio (segundo) do dito capitão general, dirigido ao imperador do Br azil- 23 de ju-

nho . .... .. .. ............. .... .. . ......... .. . .......... .. ....... . .. . . ... ..... 142 
Officio de Francisco de Castro Drummond, nmjor cornmandantc do districto do Cani r;o, a 
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J osé L ncio 'fmvassos Valdez, assm7erando que ell e e os seus oOici aes estão promptos 
a derramar o sangue na defeza da legitimidade - 24 de junho . ......... ..... .. . . . . 143 

Ollicio do governador Valelez ao consul hritannieo e mais membros elo corpo consular es
trangeiro na província ela Madeira, participando- lhe os seus ultimos actos- 25 ele ju-
nho . . . ..... . ... . . . ... .. ... . . .. . . .. . . . . . . ... . . .... . . . . . .. . . . . .... ... . . . . . . . .. 144 

OBicio ele J osé Maria Monteiro a J osé Lucio Travassos Valelez, enviando duas cartas re
gias, pelas quaes mostra a sua nomeação de governador e capitão general, e pedindo 
o previ na da hora para o desembarqu e - 25 el e junho . . ....... ... . . . .. . . . . . .. . . .. 144 

Avi so do ministro dos negocias da mar inha e ultramar, que acompanha um elos alludidos 
diplomas - 17 de junho . ....... . .. . .. ... .. . . . . . .. . ..... . .... . ... . .. . . . . . .. .. ... 144 

Car ta r egia assignada por D. lVIig Llel, determinando a J osé Lueio Travassos Yalclez que dê 
posse elo governo a J osé Maria :ô>Ion teiro, e expondo os motivos da falta ela carta pa-
tente -17 de junho . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . .... . . . . .. . ... . . . . . .. . ...... 144 

Officio elo novo governador nomeado á camara da cidade do F uncbal, rcmettenclo as ordens 
relat;ivas ao que :fica acima dito- 25 ele j unho . . . .. .. . . . . .. . . . . ..... .. ...... . . . . . 145 · 

Aviso e cartas regias á camara elo Funchal, qnasi nos mesmos termos das anteriores - 17 
de jLmbo ...... ... .... . . . . .. ... .... . . . .. . .. . . . .. .. .. . ...... .. . .. . . .. .. ........ 145 

Accorclão elo cabido ela sé fuucha1ense, protestando contra o procedimento elo concgo Pedro 
. PaLUO ele Abreu e Moh, que, tendo apcnn.s procuração [Ja.J."a felicitar o infante regente 

pela sua chegada ao r eino, assignou em nome do mesmo cabido a mensagem elo senado 
de Lisboa - 25 ele j unho .. .. . . .. .. . . . ........ . .. . .. . . . ... . ..... . . . .. . ... . . . . .. 146 

F el i citação a que se allucl e no clocmnento precedente (nota) - l 5 de fevereiro ....... .. . . 14G 
Ofli cio de J oaquim José ela Cunha a J osé Lucio 'l'ravassos Vald cz, cleclar:mclo que a sua 

comm1ss5.o era conduzir os capitães generaes J osé Maria Monteiro e Henrique da F on-
seca de Sousa Prego, este ultimo para os Açor es, assi m como D. P edro J osé ele Lan-
castre, governador ela ilha ele S. Miguel- (sem data) .. - - .- . .. . . . . . . .. .... . . ... . . 147 

üfficio de J osé Lucio 'l'ravassos Valdez ao siguatario elo anterior, não consentindo que a 
fr agata P1·inceza R eal ancor e ou ponha em terra nenhum dos indivíduos acima meneio-
dados, nem o corregedor eleito pru.·a a comarca elo lh mcbal '--- 26 ele julho ... . . . . . . .. 147 

.R esposta dó commancl ante da fragata, dizendo que as ameaças não o desviam do. cumpri
mento dos seus deveres e sómente exccutm·á as ordens emanadas da auctoridade supe-
rior a seu uorclo - 26 de junho .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . ... 148 

Ofll cio de J osé Lucio Travassos Valclez ao d ito ofti cial de mn.r iulJa, acrescentando que con
servará illcsos os inauferiveis direitos elo monarcba D . Pedro IV- 26 ele junho .. _ . . . 14.8 

OIJ1cio do mesmo signatario ]JUra J osé Mari a Mont eiro, d claranclo que pela mudança de 
circum stancias da ilha não 6 possível consentir no seu desembarque, como já fi zera 
sciente ao commandante ela fragata (sem data, mas é ele 26 ele junho) .. _ . . . . .. _. __ . 148 

Ofl.lcio de J osé Maria Uonteiro a J osé L ucio Tra,,assos Valdez, prctencleuclo clesvial -o dos 
seus princípios polít icos, aliás protesta em nome de D. Mig uel por todos os pr ejuízos 
e calamidades a que fica sujeita a ilha - 26 ele junho . . . .. .. . . - . . . - - . .. . - . . _ . . . . _ 148 

R cs110Sta do govcrnado1· Valclez, fazendo-o responsn.vel pelos d:tDmos que por sua causa 
possa cxpcrim.rntar aquclla pnssessão quando intente atacnl-a - ~6 de jnnho . . . . ... . 149 

Officio ele J osé Maria Monteiro, refutando as asserções contidas na corre~poncleucia ele Vai-
dez - 26 ele j unho . ... ... .. . . . . . - . - . . . . . . . . ... - . . . - . .. . - .. .. . . .... . . . ... _ . . . . 149 

Offic io do bispo do Funchal ao goyernaclor ela i'I'I acleira, [Jar ticipando que, tendo amanhe
cido cercada a casa ela sua resid encia n~ quinta elo P ilar, e suppondo fosse para segu
rança, estava prompto a recolh cr- ~c ll CJclaclc, ou a qualquer outro logar, quando Jh 'o ' 
designem -- 26 ele j unho . . . . .. . . . . .. . · ·. · · . . . . . . . . - . . - . . . .. - ... . .... - . . . . .. . . 150 

R esposta anuuinclo ~to rcgr sso do prelado d iocesano para o sen palac io, onde o irá acom-
panhal· um ajudante ele ordens - 26 ele junho . . .. . - . . .. . . .. - . . . . . . . . .. . . .. . . ... . l 5G 

P ortaxias (duas) rccommendaudo ~o corregedor da comarca elo F unchal que proceda contra 
quem inci tar os pO\"OS á rebellifío - 27 de junho. - .. . . . .. .. .. . . .... . . .. . . . . - . .. . . 150 

Ordem para que todas as auctorid ades prestem auxil io ll.O tenente corm1 cl Filippe J oaquim 
Acciaioli e ca]Jitão J oaquim A nton io de Carv alho, qnc partem co m algumas praças ele 
artilberin e milí cias a fim de prenderem em Doaventm·a e S. J orge, ou em quaesqn er 
outros cl istr ictos, os auct.or es ele motins contra o regimen oonstitucioual- 27 ele juuho 151 

Aviso ao ditl tcneJJ tc coronel Acciaioli , determin:m clo que faça desarmar immecl iatamen te 
a companhia de mi licias ele S. Vicente - 27 de junho . .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . 151 

Offi cio ele J osé Lucio Travassos Valclcz ao bispo elo Funcbal , sobre o abuso de ~tlgun s cc
clesiast icos inculcarem aos povos princípios c rroneo~ a r espei to eln legit imidade, c per-
suadindo -lhe a conveni cncia de publi car um a pastor al cnergiea - 27 ele j unho . . . .... 151 

Considerações do periodi co Flo1· do oceano ;\cerca dos acontecimentos pol íticos. _ . . .. ... _ 152 
Olficio ele J osé Lucio T ravassos Valclez a F il ippc J oaquim Acciaioli , ácerca do bom com

por tamento do corpo de milicias de S. Vicente, e d ~tndo -lhc algumas- ord ens - 28 de 
junho . .. . . .. - . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . - . . . . . . . . .. .... . . . .. . . . . · .. . .. . _ . . . . .... .. . . 154 

P astoral ele D. :Vrancisco J osé R odrigues de Andrade, b ispo elo F uncll al, exhort~tndo os 
seus diocesanos a guardn.rem obedi encia a D. P edro IV e D . Mari a I I - 28 de junho 154 

Portaria cr eando no Ftmchal um bntaUtão ele voluntarios r eaes de D . Pedro IY, composto 
ele seis com panhias- 28 de junho . . . . . . . . .. _ .. ... . .. . _ . . ____ . . .. .... . .. . . . . _ . 156 

Plano ela organi~ação do allucliclo cor po - 28 ele junho _ .. . . _ . . . . . . . ... - . . . . . . . . . . _ . . 156 
Officio de J osé Luci o 'l'ravassos Valdez ao conde ele Beaurepaire, commandante de uma 

fragata, pedinclo que toadj nve a lealdade ela. ilha, tanto quanto for compativel com as 
instrncçõcs lt bem do servi.ç.o ele sua magcstade - 2& ele jnn ho . . .. . . . .. . . .. . - . . . .. 157 
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Respostas de consLtles estrangeiros (Diuamarca, G1·au-Br ctuuha, l:'n1ssia e Sardenha) na 
Madeira aos officios do resp ectivo e!tlJitão general- 29 e 30 de junho ... . ......... . 1ií7 

Officio de J osé Lucio Trava.ssos Valdez a João Lieio ele Lagos, accusanllo as suas partici -
pações e informando-o ele varias oecorrencias i.nsulanas- 30 ele junho .. . ...... ... .. !59 

Otficio do mesmo signatario ao visconde de ltabayaua, refel'lndo a so l'cmne declaração ele . 
que as ilhas, sob a sua st~perintendencia, reputavam írrito e illcgal o go;vcruo de Lis
boa e só reconb.ec i!);l!J. a auctoriclaele soberana ele D. Pedro l V, mot ivo por qLle r ecla
mava o apoio d 'aquelle diplomfl,ta., .a fim de não se mallograr similhante resolução- 2 
ele julho ........ . . . ..... · ........................... . . ..... . . · . . . ..... ......... 159 

A uctorisaÇão ao brigadeiro gradu~J,do AI).tonio Hebello Falhares para que na côrte de Lon
cl.res possa f~~zer chegar ao conhecimento elo monarcha britanni.co os successos recen
tes na Madeira, e pecl ir o auxilio gar~J,ntdo pelos tratarlos entre as duas potencias -

· 2 ele julho ........ .. . . .. ,. .......... . .... ....... .. ..... . ........... . . .... . . . . . 160 
Instrl).cçõcs clacl!),s ao general Falhares - 2 de julho . . .. .... . .. .... . ............... .. . 160 
Ü()Jrta de J o.sé I;ucio Travassos Valdcz ao dnque de W el l ington, prevenindo -o ela missão 

que i.ne1;tmb ír:;t ao nüli,t:;~.r acili).a mE'l>C.ion:;tclo --2 ele julho . . . . .. ........ . ..... . ..... 161 
Carta elo mesmo sign:;ttarlo ao general Clinton s.obre iclentico motivo- 2 de julho ........ 162 
Portaria permittinclo _que se forme n,a ilha da Madei.ra uma companhia de cavall aria de vo-

lunt~tr~o,~ rc:;tes ele I). Pedro IV- 3 ele jt~lho ....... . . . ...... .. ....... .. ...... · .. .. 162 
Plano ele orgarü.sação respect iva - 3 ele j ltlho ................... . .... . ... . ...... . . . .. 162 
Portaria nomeando uma comn~issão para propor em lista dupla ou tríplice os indivíduos 

mais no caso de serem oHiciacs· do batalhão ele voluntarios- 3 ele j nlho .. . . . .. . . . . . Üi3 
Helator io (terceiro) de José J:..ucio Tr,i).vassos Valclcz ao imperador elo Brazil- 3 de julho 163 
Portaria designando o uniforme elo batalhão e companhia de volunt;u·ios reaes de D . Pe-

clro IV- - 4 de jttlho .......... .... .. . . ... . .. , .. ............. . . ... . . ...•.. . . ... . 164 
O!licio do visconde ele ltabaifan.a a ,José Lucio Travassos Valclez, pondo-o ao facto elas me

clidas que elle e outro ljlenipotenciario brazileiro (marquez de Rezende) têem tomn.do 
a favor elos lm:prescriptiveis di-reitos çle el-rei D . Pedro IV, ass im como muitos chefes 
ele legações portugLlezas - 5 de jplho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lli5 

Circúlar elos. dois dip lomatas acima referidos, .que acompanhou o seu officio -10 de junho 1G6 
Ollicio elo visconde de Itabayana a José Lu,c~o Travassos Valclez, ' noticiando algumas oc -

cori:encias políticas - 5 ele julho .. . ...... ... ... . . .... . .... ..... . ...... . ..... . ... 1G6 
Por taria provendo os postos ele officiaes elos corpos ele vohmtarios - 8 de agosto ..... . . .. 1G7 
Carta de José Lucio Travassos Valclez ao marquez de Palmella, lJartlcipan.clo o objecto da 

missão elo general Palhares em Loneh·es- 9 ele julho .. . . . . . . . . . .... .. ....... .. . , .. 167 
O!licios dos consules ele Austria e Paizes Baixos a,o governador ela Madeira, como resposta 

aos· que este lhes enviára com as proclamações e 'manifesto -10 e 14 ele julho. . . ... 168 
OfTi.cio elo conego Francisco ele Paula Moreira G uerreiro ao juiz de fóra e presidente elo se

nado funchalens e, communicando-lhe qne na ausencia do bispo fica o governo da dio-
cese a cargo do cabido -14 do jL1U~o . . ................ .. . . ........... . ........ 1G9 

Accorclão elo cabido clq, sé elo Ftmchal pqra que_todos os vigarios e cnras elo bispado en
viem. com a brev~clal~e possível 11-111a informação cx>Jcta ela conclucta moral c políti ca 
de todos os ecc l es iast~cos enJpregaclos ou residentes em sLuts parocllias , assim como se 
os prégaelores indt~zem os povos á rebeldia - 15 de julho . . . . . . ...... . .. .. ..... . . 160 

Pod>~ria clctcrrJ+inau<).o que uma commissão trate ele coordenar instrucçõcs regulamentares 
para os corpos de volLmtarios ultimamente organisaclos - 17 ele julho .... . .. .. .... .. l 1j9 

Relação das lJPssoas que formam a clitn commissão ---< 17 ele julbo . . ...... . .. .. ... ..... 170 
Portal'ia permittinclo o córte ele algumas madeiras proprias para o concerto elos escal eres 

elo esta·i o c de um barco ele costa- 18 ele julho . ...... ........ ........ ....... ... 170 
H.elatorio (qtuorto) ele José Luci o Travassos Valdez no imperador do Brazil - 18 ele jt1lho 170 
Portaria nomeamlo unp conJmi~são para exa minar todos os requerimentos sobre isenções 

elo serviço elo exercito -18 ele jttlho ....... .. . . .... ... . .... . ... . .. . . .... . ... .. . 17:l 
Portaria encarregando o tenente Manuel J oaquim Moniz de ir fortificar os pontos mariti -

mos ele Srtnta Cruz e Machico, e estabelecer telegmphos para communicação com a ci-
dade elo Funcbal - 2 1 ele julbo. . . . . ... . . ... . ..... . ..... . . . . . . . .. . ......... . ... 172 

Portaria providenciando ácerca ela venda elo lJapel sellatlo na província da Madeira - 21 
dê julho . . . . . . . . . . ....... .. .... .. .. ..... .. .... . . . ... . .. . .. ..... . . ... . .. . ... 173 

Pastoral êlo cabido da sé funchalense, e"Xhortando os diocesanos a favor elos soberanos con · 
· stitucionaes - \!2 ele julho.. . .. . . .. . . ..... ............... . . . . .. . ....... .. ..... 173 

Offlcio ele José I.;ucio Tmvassos Valclez ao visconde ele It.tbayana, descrevendo a escassez 
ele meios para fortificar os dilf'erentcs pontos da costa, e pedindo se abra em· Loneh·es 
un;t eli).prestimo, cujos juros e capitn,l serão satisfeitos pela ilha- 23 ele jnlho ..... ... 176 

H.eqnisiçõea (duas) ele armamentos e mai.s petrechos de guerra que acompan•ham o o!ficio 
supra-22 de julho .. . . . . . ... .... . . ... .. .... .......... . .................. .. . 177 

Oliicio ele José Lucio Travassos Valclez a Antoni.o Rebello Falhares, remettendo copias elas 
reqL~i s içôes acima mencionadas, e um calenlo approximaclo elo custo cl'esses objectos e 
despezft do pesso~.l, a fim ele esclarecer o visconde de Itabayaua - 23 de julho . ..... 178 

Carta do mesmo sigaatario, lembrando ao brigadeiro Falhares a couvenieucia de contr3Jtar 
tropa ingleza para servir na ilha·- 23 de julho .. . .... . ......... . . ; ..... . ..... . . . 179 

Q[ficio do viscomle de Itabay3Jna a José Luci o 'I'ravassos :V aldez, r espondendo ao ele 17 de 
j Lmho . e avisando-o ele que em Lisboa se prepa,ra uma expeLliyão contra a Madeira-
25 ele jL1lho . . .. .... ... .... . . . ........ .... . . . . .. . . . .. . ....... .. .... . . .. . ...... 180 

Porta-ria enc:wregaÍldO interinamente elo logar ele secretario do governo da capitttnia geral 
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Luiz Godinho T nwassos V a! dez, em eonseqncucia elo cfl:'ectivo se haver ausentado-
26 de julho ............ .... .. .. .... . ........... . .... . . . . . .... .. . . . . . . . . .... . . 180 

l:'ortaria agrnclcccmlo à cuma.m ela Calh .ta o o:fferccimento de um terreno para os exerci-
cios elo regimento de milicias sob o commando de João .Agostinho de F iguciroa. .Allm
querque, a qnmn dá c incumbe de transmittir os merecidos louvores- 29 de julho . . . 180 

Oflicio ele Jos.6 Lucio 'l'ra>assos Valclez a Antonio H.ebcllo Falhares, informando-o da si-
' tu ação militar na il ha -1 ele agosto .. . .. . .. .. ... ... . . . . . . .. . . . . . .... . . . .... . . . 181 
Oflicio ele Antonio Rebello Palhares a José Lucio Tnwassos Valdcz sobre a sua mis~ilo em 

Lonch·es - 1 ele agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Oilicio ele Luiz Goclinho T ravassos Yalclcz ao coronel do regimento de milicias ele S. Vi-

cente, dando noticias milita:res - 1 ele ngo to . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. .. .. ... . ... 11:-2 
OI:Iieio elo maxquez ele Palmella ao >iseoncle ele ltabayana, pedindo que o coadjuve nos soc-

corros neecssarios á defcza da ilha ela l\'Iadcira - 1 ele agosto ...... . . .... .. . . . . .. 182 
Otllcio ele Lui z God inho Travassos Valclez a José Licio ele Lagos de Teixeim c Vilhena, 

sobre assumptos de servi ço militnx-2 ele agosto . . . ... .... ..... . ... .. . ........ 182 
Officio do marquez ele Palmella a José Lucio Txavassos Valclez, re]neticnclo a lista dos ofJi

ciaes que partem para a i\I:iclcira, com declaração dos seus vencimentos mcnsaes c 
quantias adiantadas - 2 de agosto ........ . . . .. ..... ..... .... .. . . .. .. . .. ..... .. l l-íl 

Lista a que se refere o otl1cio anterior - 2 ele ago. to . ...... .. ... . . . ... ... . .. . . .. .. .. 18:1 
OJücio elo marqucz ele Palmella ao visconde de ltabayaua, solici tando que a fi·agata brazi-

leira sirva ele tra11spo rtc !\s t ropas enviadas para a :Madeira- 3 de agosto ..... . . . . . l E3 
Otllcio ele José Lucio Travasses Va1clez ao consul elo imperio elo Brazil em Gibraltar, pre

venindo-o ele que, lJOr causa elo bloqueio, 6 nccessario acautelar quaesqucr navios ali 
surtos - 4 ele agosto .. ...... . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l E4 

H.elatorio (quinto) de J osé Lucio Travassos Valelez ao imperador do Brazil - 4 de agosto 11:4 
Officio elo visconde de Itabayana a José Luci o Trava~sos Valclez, participando que pelo pa

quete se enviam um cr dito ele 5:000 libras e,sterlinas c alguns ofiiciaes para a ilha 
da. ~1aclci:· a, e na/ra9:a1'_a ~r~zilci~~ .~r,abel, 11 cL c~flr ele Falmoutb, irão mais militares, 
o ,nmameuto c l u.OOv ltb1as csterlll1,1.S- 5 ele a.,o13to .. . . . . .. ...... . .... ..... .. . . . 18G 

Ollicio do n1arqucz ele I almclla a Franci co Xavier AufJ'eliencr, convidando-o a lJartir sem 
demora para o :1rchipelago JDadeirensc, a fim de coadjuvar o capitão gcnenllna em
preza que se propoz de maptcr aquella posse sito no dominio elo legitimo sober ano -
5 ele agosto. . . . . . . . . . . . ...... ..... · · · · . . . · . ·. · . · . · .. . . · .. · . .. · · ... ....... . . . 187 

Ed ital da junta elo comm ercio, transcr evendo um aviso elo ministro elos ucgocios ela rnarinba 
c ult1:amar ao ma1·qucz mordomo mór para que o porto elo FuncLal sej a bloqueado -
28 de julho. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .... .. .. . .. . ... . .. ... ........ . .. . .. .. ... 18!) 

Proclamação ele D. Miguel aos maclei.renscs, ponderando-lhes que, se persistirem na rebel-
dia, os pun irá severamente - 4 de agosto . . ..... . ...... . .. . . ....... .. ... . . .. . .. . 189 

Carta regia a J osé Maria Monteiro, mandando copia ele iclcutico clijJ lcma, pelo qual foi no
meado desembargador Francisco Antonio Maciel Monteiro para presidir a ri gorosa de 
vassa sobre os crim es pol íticos 11a MaLlcira, tendo por escrivão o clesembaJ·gador Ma-
nuel L uciano ele Magall tães Abr eu Figueiredo - 6 ele agosto . . . . . . . . . . . .. . . . . .... l 90 

Carta de lei a que se refere a anter ior - 6 ele agosto . . .... .. ... . .. .. ..... . ... . . ... .. . 1\JO 
Aviso elo miuistro elos negoeios da ma1· inha c ul tramar a José Mari a MontcirP, participunclo 

o Cll1barquc dos dois sobreditos magistrados jndiciacs- 6 el e agosto . . . ... ... ... . . . . 19l 
Instrucçõcs para o chefe da tropa cxpcclicionaria que segue viagem pam a ilha da Madeira 191 
Dcscripção da ilh rt do Funchal c suas fortificações .... ... ....... ... . . .... . . .. . ..... . · J !)2 
Mappa demonstrativo ela clistrilmição das t.rOJlas a bordo ele oito navios ela armada que Ee 

transportam ele Li sboa para as ilhas da Mndeira c Terceim . .. .... .. . . .... .. ... ... lDl 
Mappa clcmoustrati,·o da di. trihu i ~.iio da artilheria, suas Jmmições e mais trem,· assim como 

cartucl1amc de infantcria, ferramcntlts c utensílios de campanha com destino ao, refe-
ridos pontos- (i de 11gosto .. .. . .. .. .. . .. . . . . .... . ....... .. .. ..... . . . ... .. . ... . 19ú 

OHi.cio elo marquez el e Palp1ell rt a J osé Lncio 'fravassos Yahlez, aununciando a remessa de 
dinheiro c outros soccorros para a ilha- G de agosto... . . . . . . . . . . . . ....... . ... .. 1 9G 

Carta elo conde ele Villa Flor a J osé Lucio Travassos Yalclez, elogiando o seu procedimento 
a fasor ela causa liberal - 7 ele ngosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ()7 

Of:lieio do nu1rque~ tle Palmcl la a José Lucio Travassos Yalcl.:\z, prc\·eninclo-o ela pm·tida 
ela fragabt 1Jrazilein1 lza/;el elo porto ele Fahnouth em dirccç.ão á capitan ia sob o seu 
governo-- 8 ele ap;osto ..... .. ... ... ........ .. ........ ... . .. . . .. . . ... ... ....... 1 !)7 

Carta do marqucz de Palmclla ao imperador do Drazil, dando conta dos socrorros expedi-
clo.s para a ilha da M acleira e elas oc'corrcncias nos Açores -8 de agosto ..... . ...... 1 fJS 

Carta do m<trquez ele Palmella ao conde ele Abcrclcen sobre o bloqueio elo porto do Fun-
chal ordenado por D . Miguel - 11 ele agosto ...... ... .. . . . . .. ... . ............. . .. 1!19 

I ort~tria promovendo alguns officiaes e praças de pret da guarnição madeirense - 12 ele 
agosto .......... . .... .. .. . .. .... . . .. .. . ..... .. ...................... . . . .... . 200 

Officio elo marquez ele Palmell a a José Lueio 'l\·aya~sos Valdcz, Cn\' Íauclo mais soccorros 
ele officiaes e dinheiro -12 ele agosto . .............. . ...... . ....... ..... ........ 201 

Officio ela mcsm.a procecleucia c para o dito clcstinatario, relativamente a assnmpto ele clc-
fcza militar - 13 ele ngosto . . . .......... . .......... . .. . . ... .. . .... . ... . ........ 2l 2 

Offi..cio elo marqucz de Palmella a Chri stovão Pedro ele Moraes t:)armento, m11nifcstando es
perança de que o governo cliuamarqucz, o das cidades :mscatic11s e outros c abste -
nh::uu ele imitar o ela Gran-BrctftJlha. em rr cm th ecer o bloqueio -1fi de agosto .. . . ... 202 

Oflicio do marquuz de I almelln a José Luc io Tra.\'asscs Vn lclcz, snggt'rindo a idéa ele qne 
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talvez possam intere:;sar-sc na causa liberal alguns oi-Ticiaes dos vasos de guerra por-
tuguezes fundeados no porto elo Funchal- 17 ele agosto . .... ........ . ... . ........ 203 

Of:licio do marquez d!l Palmella a Nuno Barbosa de l<'igueiredo, recommendauclo qne. se 
abstenha cltJ confidencias a lorcl Stuart e pondo-o ao facto ele varias successos políti-
cos - 18 ele agosto ... .. ... . .... .. .... ... .... ........................ .. . .... . . 204 

Relatorio (sexto) ele José Lucio Tra·vassos Valdez ao imperado r elo Brazil - 18 ele rg0sto 205 
' Termo lavrado pernnte o cabido ela sé elo Fnnchal sobre providencias de segurança - "19 de 

agosl.o .. ... .......................... .' .................... . ................. . 205 
Of:licios (dois) de Cosme Damião ela Ctmha Ficlié, governador da ilha ele Porto Santo, a 

J osé Antonio ele Oliveira Leite ele Barros, participando ter sido a li acclamado rei 
D. Miguel, e dirigindo uma felicitação a este personagem- 19 ele agosto ... . . ... . .. 20G 

Felicitação acima alluclicla - 19 de agosto ............... .. . .' ........................ 20fj 
Officios (dois) elo mesmo governador para o dito ministro, dando noticias ela ilha ela Ma

deira e ele uma requisição feita pelo vice-almirante Sousa P rego, cuja copia remette, 
assim como felicitações ela camara e collegiacla ele Porto Santo para D. Miguel - 19 
ele agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.07 

Officio a que se refere o anterior - 15 ele agosto ... ... ... . ............ .. ............. 207 
Felicitações -10 e 18 ele agosto ..... ........... ............ . ... ................... 208 
Relataria (setimo) ele José Luci o 'fravassos V>tlclez ao imperador elo Brnúl- 20 de fi gosto 209 
Portar; as (tres) nomeando o major ele engenheiros J eronymo :Martins Salgado para diri-

gir as obras ele fortificaçã.o elo FuncLal, o tenente coronel Jo·-io Scbwalback comman
clante das fortalezas ela costa ele lestr•, e o capitão ele art ilberia l\üwuel Joac]UÍm Mo-
niz commanclante elos fortes de Santa Cruz - 20 ele agosto . . .. . . . ................. 209 

Accorclão do cabido ela sé do Fuuchal, man'danclo recolher ao Aljube um cçclcsinstico por 
se r clesaffecto ao systPma liberal- 22 ele agosto .. . .................... . ... . .. . .. 210 

Officios (dois) ele João Scbwalback a José Lu cio Travassos Valdcz, dando conta elas suas 
operações na costa ele leste, ele que tomára o commnnclo- 22 ele agosto ........ . ... . 210 

Officio Ao mesmo militar e com igual destino, queixando-se da indisciplina e cobardia ela 
sua tropa- 22 ele agosto .... . .......... .. ...................... . . .. .... . ...... 212 

Proclamação de José Maria Monteiro, dirigida de bordo ela fragata Pn'noeza Real aos ha-
bitantes ela ilha da Madeira- 22 ele agosto ..... . . . .............................. 212 

Proclamação do mesmo individuo aos soldados ela guamiçílo - 22 ele agosto .... . ... . .... 212 
Officio elo vice-almirante Henrique da Fonseca ele Scmsa Prego, ao commandante da fra-

gata Alligator, datado ele bordo ela nau D. João VI - 22 de agosto .... ...... .. ..... 213 
Officio elo major Francisco Xavier da Silva Pereira a José Lucio 'l'r:wassos Valclez, decla

rando· ter particlo de Porto Novo para a Camacha, ponto que por certo defenderia se 
não fôra a r epugnancia elos soldados em baterem-se- ~ 3 de ago. to .... .. ......... . 213 

Ofl:ic'o de João Scbwalback a J osé Lucio Travassos Va ldez sobre a continuação elas suas 
operações ele guerra- 23 ele agosto .... , ............ .. ... ... .... . .... . ... . ..... 213 

Officio ele Francisco Xa·der ela Silva Pereira a José Lucio 'l'r::vassos Yalclcz sobre assum-
pto militar - 23 ele agosto ... ........ ...... ........... . . . .. .. .. .. ............. . 214 

Bilhetes (tres) elo coronel Francisco Manuel Patrone a José Lucio Travnssos Vn lJez, dando 
parte ele que se observa o maior soccgo (sem data, mas são segtlmmcntc de 23 ele 
agosto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21· t 

Bilhete em identico sentido assignaclo por Couto ..... . ... ............... . .......... .. 214 
Officio ele José Antonio de Azeycclo Lemos aos membros do senado da camam do Funchal, 

· pl'eveninclo que b goyernaclor e cap itão general rui o tarchm:í. em desembarcar, c o mn,jor 
ela brigada ela cxpecliçilo tem ordem para atlxi lia.l-os na scgumuça elos cclificios pnbli
cos e cobibir excessos offem iYos elos pacíficos habitantes, concluindo pela remrssa ele 
proclamações absolu tistas- 23 ele agosto ................................ ... .... 214 

Proclamação ele José Maria Monteiro aos madeil!cnses quf'l!nclo assum iu o goycrno da ca-
pitania - 23 ele agos to ..... ....... . ..................................... . .... . 215 

Officios (clols) elo vice-almirante Sousa Prego ao cornmanclnnt:c do .Alli,qalo?·, protestando 
n'um contrn. o facto ele serem recolhidos a l)orclo elo navio britannico o ex -governador e 
seus cumplices. e exig indo a prompta cntrrga cl'clles, e no outro clirigindo- lh c C• rcliacs 
palanas - 23 de agosto ......... . ................................. ... .. . ... . .. 215 

Ciroular assiguada pe lo ajudante ele ordens José Pedro de Vasconccl lc,s, determinando, em 
nome do novo governaclol! da Madeira, que os capitães n ores e mais anctoridades lias 
ordenanças ele todos os clistrictos ela ilha conservem o socego nos mcsm•·s, uào consen
tindo atacai· casas nem pessoas, por motivos políticos, sem posit iva anctorisação su-
periol· - 24 ele af;osto ........... . ............... . ... ... ....... . ............... 215 

Offiaio elo marquez ele Palmella a José Lucio Travassos Valclcz, promcttcnclo mais refor-
ços - 23 ele agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 

.Relação elos surcessos que tiveram logar na. entrada das tropas ele D. Miguel na i l11 a ela 
Madeira (folha avulsa que se publicou por ordem dos absoluti stas) - 25 cls agosto ... 217 

Officio de Francisco Antonio Maciel Monteii•o ao m;nist.ro elos negocias ecclesiastieos c ele 
just.iça, dando noticia ela sua Yiagem e elo proxiroo desembarque das forças cxpcclicio-
n,arias na ilha - (sem data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 217 -

Accorclão elo cn bido ela sé elo Funcha.l, determinando que todos os paroehoR ela diocese dêem 
na collecta ela missa o nome ele D. Miguel romo legit.i.mo rei, e tendo por nullas as ele-
cisões ali laYraclas desde 25 de junbo inclusive - ::!!) de ngosto ... . ................. 218 

Officio ele José Antonio de A.ze\:cllo Lemos ao ministro elos negocias ela mari11ha e ultra-
mar, participando os succcssos dn. expedição do scn commanclo - 25 ele ngosto ..... .. 219 
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Mappa da força disponivel dos li l.Jeraes que defendiam a Madeira, com refercncia a 19 Lle 
agosto . ....... .. . . .. . ..... . .... . . . . .......... . ... . .... . . .. . . . . .. ..... . . . ..... 220 

Officio de J osé Antonio de Azevedo Lemos ao conde de Barbacena, remettendo copias da 
correspondencia entre o com mandante da esquadra e o cx-governad01· da ilha - :!5 de 
agosto . . . .... . ........ . .. ................. .. ....... . ........ . ........ . ....... 220 

Officio de Cosme Damião ela Cunha Ficlié ao vice-almirante Sousa Prego, informando-o so
bre "~ i:lstado das fortificnções e petrechos de guerra em diversos pontos insulauos - 16 
ele agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

Oflicio elo vice-almirante Sousa Pr ego a J osé Lucio Tmvassos Valclez, convidando-o a r eco-
nhecer a auctoriclacle de D . Miguel - 16 ele agosto ...... . . ................. . ..... 221 

Resposta negativa do capitão general-16 de agosto ............. . ........... . . . .. . .. 222 
Oflicio de José Maria Monteiro ao ministro dos negocios da marinha e ultramar, partici

pando o seu desembarque, posse, primeiros actos como governador e outras noticias-
<!5 de agosto ....... . .. . ....... . . . .. . . .......... . ........... . ... . . . ........... 223 

Relação elas pe~soas refugiadas a bordo da corveta de sua magestade britaunica em 24 ele 
agosto ........ . .. .. .......... . ................... . ........... . . . ........ . .. . . 223 

Officio ele José Antonio ele 1\.zevedo Lemos a J os6 Maria Monteiro, dizendo-lhe que pócle 
assum ir o governo quando julgar conveniente, pois a cidade está occupada pelas tro-
pas fieis desde as cinco horas da tarde do dia anterior - 24 ele agosto . . . . ... . . . .... 223 

Oilicio ele João Moniz ela Silva Botto, corregedor el;J. comarca elo l<'uncha.l , a D.Miguel, no
t iciando succintamentc os succcssos tla' ilha desde 22 cl'aquelle mez - 25 ele agosto . .. 223 

Felicitaçilo enviada a D. Miguel pelo juiz do povo da cidade elo F unchal - 25 ele agosto 223 
Officio ele Francisco Xavier Auffcliener a José Lucio Travassos Valclez, expondo-lhe a im

possibilidade que tem ele corresponcler ao seu convite, porquanto a escuna de guerra 
Nympha, na qunl se transportára elo Algarve, foi reconduúclil. a Faro pelo piloto ser-
vindo de offir:ial ela divisão, etc.- 27 de agosto . . . . .. .. ..... . ............. .. .. . . . 224 

Officio ele José l\'Lwia. Monteiro ao ministro dos negocios da marinha e ultramar, env iando 
mars participações sobre os acontec iJ]]en to~ da. ilha ela Maclcirn. e o auto fe ito na 
casa ela cmnara, em que se presto~1 j m~n~ento de fide lidade a D. Miguel como rei - 28 
agosto ... . ............. . ....... . . _. ....... . ........... . ...... . ...... . ......... 225 

Auto a que se refere o ptli~ i o sup1;a - 26 de agosto . .... . .............. . . . ........... . 225 
Proclamação ele José l\{aria ~1op.teirp .aos soldados- 29 de agosto ...... . .............. 226 
Ordem do dia elo quar tel general fu.ncbalense, e assignacla por José I ech·o de Vasconcellos, 

em nome elo respectivo governij.clor, em que são desligados do serviço alguns officiaes 
e se tomam diversas proviclen,cias mil itares- 30 ele agosto ..... . ........... . ...... 227 

Aviso determinando que sejam presos e conduziclos para a fortaleza do P ico nove offkiaes 
e dois cadetes, cujos noJ:P,..es menciona - 31 de agosto . . . . ................... .. .... 227 

Brevíssimas reflexõe.s do.s c,o.or.denaclores d'esta obra ácerca da inserção de varios documen-
tos ..... . ... . ... . .. . .. . ........... . ... . ... . ......... . ...... . ... . ............. 227 

HI 
Officio elo ma<q_uez de Palmella a Joaquim Barroso Pereira, annnnciapclo aproxima vinda 

de D. Mana II para a Europa - 1 ele setembro .. . ...... . ..... . . . ................ 229 
Officio do mesmo siguatario ·a J osé. Gui ~herme Limq., participauclo~lhe a c)legada dos ep1i; 

grados portuguezes ao solo bnta.nmco ~ l ele sete)Ilbro : . ...... . ... . .... . ......... 230 
Officio elo dito diplomata a Nuno Jlq.rbosa ele Figueiredo, ep1 que 13e ~nostra inquieto pel,a 

i força cousicleravel ele trova clirigid11 ele Lisbpa p~ra a Mil.cleim- l de 13etembro .. : .. 231 
Fel citação ela camara ela villa ele Santa Cruz a D. :li'~Iguel - 1 de setembro ..... . . . . . . . . 232 
OffiCios (dois) do conde ela Ponte il.O visconde ele pautarem, sobre negocios clip~om'!oticos -

1 de setembro .. . ... ...... . ....... . .... . . . .................. . . ... . ...... . ..... 233 
Officio ele Maupel Vieira de Albuquerque .e Tp1ar ao ministro elos negocips ~la !llarin!m c 

ultramar, part icip.anclo cl ivers.as ocp01·~·enci,as ~1as il)1a.s elos ,Açoi·cs, d.e que e~·a cp.p~ti'io 
gcneral-- 1 de 13ctembro ... . ... . .......... .... .... . .... . .. . .... . .. . ....... . ... 234 

Extracto ele um otl:icio elo conde da :p'igJieira para o vi conde ele Santarem, clanelo-lh.e parte 
ela conferencia que tivera ep:~ 1\Iach-id com D. Manuel ~onzalez ,Salmpu- ~ de setem-
bro .. . .. . ..... . ............ . ......... . ... . .... . ....... . ..................... 235 

Decreto concedendo indulto ás praç.as de pret elos C01]JOS de primeira e segunda linha que 
deser taram ante13 ele julpo 'qe :).826 c se uniram depoi!l etu Hespanha aos depositos ele 
emigrados portuglfezcs, e~ceptq tendo entt·aclo al i depois ele fevere iro de 1828 - B ele 
setembro ........... . . . ... . .... . .......... ... .... .. . . ....... . .............. . . 236 

·Analyse elo scgtmdo protestq dq!3 plenipotenciarios brazileiros, inserta na Gazeta de Lis-
boa - 3 ele seten1bro .......... . ...... . ...... . ... . ... . . . .......... . .. . ....... . . 236 

Proclamação de José Maria Monteiro, licenci:).ndo os trcs corpos ele milícias ela ilha ela Ma
deira. e fazendo recolher no real ~rem todo o armamento, correame, polvora e mais pe-
trechos - 3 ele setemb•o ...... . ... . . . . .......... . ....... . ...... . . . ...... . . . ... 241 

Portaria desligando elo serviço os :veteranos que volunta1·iamente se tinham unido ás forças 
liberaE's - 3 de setcmuro ....... . . . ..... . .. . .......... . . .. . . .......... . . . ...... 242 

Officio ele Francisco Antonio Maaiel Monteiro ao ministro dos negocios ecolesiasticos e ele 
justiça, expondo os motivos por que só deu principio á devassa em 30 ele agosto e pe-
dindo eJ.:plicações solll·e os seus vencimentos - 3 ele setembro ...................... 242 

Ofiicio de João Schwalback a José Lucio Travassos Valdez, satisfazendo a sua exigencia 
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de dar parte por escripto llus uooutedmcntos em Porto Noro, onde foi ferido lJOr causa 
da explosão n'uma das baterias -4 de setembro .. . ............... . . : . ..... ...... 243 

· Officio de Francisco Antonio Maciel Monteiro. ao ministro dos negocias da marinha e ul
tram ar, reprocluzinclo o que clissent em data ele 3, mas com outra r edacçào- 5 de se-
tembro ... .......... ... . ................. . ..... ... ..... . .......... ............ 243 

Officio do consul britannico, Henrique Veitcb, a. J os6 Maria Monteiro, pedindo lhe commll
nique se occorre alguma difficulclade á saída elo bergantim Jane com os refugiados a 
bordo da fragata AltigaloT - 5 de setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4 

Resposta elo capitão general, estranhando a condncta dos commandantes de navios ingle
zes, conservando a bordo, durante quinze dias, réus ele alta traiçilo e pretendendo se
guir com ell es viagem para Portsmouth, procedimento de qtle dará parte ao gover-
no - G de setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 

Noticia dada pela Gazeta de Lisboa a respeito elos successos insulanos - G de setembro . .. 245 
Proclamação ele José Maria Monteiro aos mudeirenses- G de setembro ................. 245 
Cartas (tres) do marquez de Palmella ao imperador do Brazil, aconselhando-o a que não 

ceda nem transiJa sobre os seus direitos ou os ele D . Maria II ; referindo-se á expedi-
ção dos emigrados para os Açores e Brazil, assim como á correspondencja de missões 
portuguezas - 6 de setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 

Carta do mesmo signatario ao conde de Aberdeen, constatando o exemplar procedimento 
dos emigrados e prevenindo-o de que os fará saír successivamente de Inglaterra -
6 ele setembro ...................................... . .................... . .... 250 

Officio do marquez de Palmella a José Luci o Tra.vassos Valdez, annun ciando que, para sa
tisfazer os seus dc!:!eJos, C?'pede o major de engenl1 eiros Bernardo de Sá Nogueira, a 
fim de servir sob as Qrd ens elo governador ela JYiacleira - ü de setembro ........... . . 250 

Oflicio do vice-almirante :Sousa Prego a mr. Canning, declarando que, sendo desdenJntclas 
sob pretextos illusorios as suas justas requisições, punha termo a uma correspondPncia 
clesagradavel ...... . ...... . · ........ .. . . ... . ..... .......... . : ... . . . .. .. . .. ... .. 251 

Officio do corregedor da coma1·ca do Funcbal a D. lVIigue1, remettcndo copias de trcs edi -
taes que publicou para cohi bir a }Jerturi.Jaçào da ord em - · G de setembro . : .. ..... ... 251 

Editaes acima alluclidos - 25 de agosto e 4 ele setembro ( o segundo não tem data) . ...... 251 
Officio de J osé Maria Mouteiro ao ministro dos negocias ela marinha c ultramar, enviando 

copias e impressos,· elos quaes constam varias meclidus adaptadas para tranquillidacle 
da ilha - 7 de setembro ... .. ...... .... . . . . .. ... . . ... .. . . .... . . .. . .............. 252 

Documentos nppensos: 1provê José Roberto Botelho de Gouveia no logar de secretario in
terino elo governo; cria um corpo de voluntarios rea listas nrbnnos ; rcadmittc no o:lii
cio de jtÜ7. ela alfaud ega Manuel Caetano Cesar de ~reita~; r esponde ao consul inglez 
sob1•e duvidas q11e se offereci.am quanto a garantias e privilegias de subditos britau
nicos ; nomeia gover n?. dores in terinos de duas f'ortalez»s, do Ilhéu o sa.J gento mór Eleu
terio José lVlartil1s Pestana, e do Pico o capitão José Joaquim Bandeira, e a.present.a 
a relação dos indivíduos que se acham presos por motivos polit.icos, etc. - 25, 26, 27 
c 28 de agosto"e 6 de setemi.Jxo .... . · . . ... .......... . .................. . ......... 354 

Representação da camara da cidade de Angra ao imperador do Brazil, congratulando-se 
pelos successos Llltimamente occorriclos na ilha Terceira -I:!' de seteml;lro . . ... ... .. .. 257 

Ol:llcio do conde da Ponte ao visconde ele Sautarem, accnsauclo a recepção de despachos -
~ ele setembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 258 

Officio elo co.nde ele Oriola ao visconde ele Santarem, a r espeito de uma conferencia que 
teve com o conde ele Bernstorff em Berlim - 9 ele setembro ................ .. . .... 258 

Olficio de Manuel Vieira de AlbuqLlerque e 'I.'ovar ao ministro dos negocios ela marinha e 
ultramar, sobi-c occoneucias nos Açores - 9 ele setembro . ...... . .................. 259 

Oflicio elo visconde de Asseca ao visconde de Santa.rem, participando o que se rmssára en-
tre elle e lorcl Aberdeen, 1•elativamente a assumptos políticos - 10 de setembro ...... 259 

Officio do conde ele Oriola ao visconde de Santa.rem, referindo·se ainda á conversação do 
ministro ela Prussia - 10 de setembro .......... . .. . . . . ....... . .... . ... . .. . ...... 261 

Extracto de um otlicio do visconde de Asseca, explicando )llelhor certa phmse de lorcl Aber-
. · deeu·-10 de setembro .............. . ........... : .. ... ....... .. ............. . . . 262 

. Officio do marquez de Palmella a Nuno B!wbo§a de Fig ueiredo, annunciando a saída de 
D. Maria II do Braúl para a Em·opa -11 ele setembro .......... .. ............... 262 

Qjticio do marquez de Palmella ao conde do Funchal, sobr e o mesmo facto e outros l·cla-
tivos ás ilhas - 12 de setemb1•0 ... . .... . ... . ................ . . . . . . ... . ...... ... 263 

:Jl!xtracto ele Lun officio do conde da Figueira, ácer ca da conferencia com D. Manuel Salmon 
. e varias noticias que transmitte ao ministro dos negocias estrangeiros -12 de setem-
bro . .... . .. .... : . .. . . .... , , , , . · · · · · · · ... ...... .... .... .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 

Officlo do conde ela Ponte ao visconcle de Santarem, alludiuclo á opinião ele nu. Rayueval · 
sob1•e as elissidencias entl•e os portuguezes -12 ele setembro ............. . . . ... . ... 264 

Officio -do conde de Oriola, prosegtúnclo nas suas informações de Berlim - 12 ele se tem Lro 264 
Decreto fazendo extensivo o indulto ele 3 de junho a milicianos. em determinadas circum

stancias - 12 ele setembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
uBreve exame do .assento feito pelos denominados estados c1o reino de Portugal, congrega-

elos em Lisboa aos 2il de junho de 1828,., opusculo escripto ppr Joaquim Antonio de 
Magalhães -13 de setembro .............. .... . . ... ... .. . ...................... 265 

•Injusta acclamação do serenissimo infante :p. Miguel, ou analyse e r~futação jmidica do 
-assento dos chamados trcs estados elo re1uo ele Portugal, de 11 de Julho de 1828», pelo 
desembargador Antonio da Silva Lopes Roeha .. . . ....... . . . . ...... . . .. . . ......... 276 
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Officio do conde ele Oriola ao visconde de Santa.rem, referindo-se a boatos p1·oceclentes de 
diversas côrtes da Europa -15 de setembro ..... . .. . ....... . ........... . . . . . . .. . 317 

Officio do vice-almiTante Sonsa Prego ao ministro elos negocies ela marinha e ultramar, ex· 
pondo o perigo da esquacha do seu commando se conservar nas aguas do Atlantico, 
em consequencia do mau tempo, e tratando de outros assumptos ele serviço - 15 ele 
setembro ............ . . . ............... . ............................ . ....... , . 311 

Oílicio do marquez ele Palmella ao conde elo Fuuchal, avisando-o da chegada ele D. Ma· 
ria II a Gibraltar- 16 dB setembro ...... . ......... . .. . ....... . ............... , 31 g 

Officio elo visconde c1.e Asseca ao minist1•o dos negocies estrangeiros, dando informações das 
suas conferencias cliplomaticas em Londres - 17 de setembro .... · . . . . .... '. . . . . . . . . . 320 

Circubr c~o brigad~iro Joaquim ele Sousa Quevedo Pizarro, quando chegou a Plymouth 
para se retmir ao deposito ele emigrados portuguezes -17 de setembro ........ . .... , 320 

Pmstoi:al cte fr. ·José Mad-a de Santa Anua Noronha, bispo de Bragança e Miranda, a fa-
. vor de D. Miguel~ 18 de setembro . ........... . .. . ..... . ............ . .......... 32i 

Carta dn marquez de Pf.Llmella ap imperador do Brazil, participando ter incumbido os ju
risconsultos .Joaquim Anto11iod'e Magalhães e Antonio da l:iilva Lopes Rocha de refu
tar as allegações dos tres estactos, e escrever no Times e CourieT artigos fa·voraveis á 
causa lifueral ~ 18 de setembro ... .. . . ................... , ...... . . . .. · .. : . . ...... 323 

Officio ele José Lucio 'ü:avassos Valdez ào marquez de Palmella, [)articipanclo ter· chegado 
a Saint-Ives com as pessoas qhe constam da relação junta, e [Jeclinelo que suspenda o 
seu juizo sobre a ·entrega ela ilha da Madeira emquanto não receber d'elle as precisas 
informayões -19 de setembro ...... . ... . ............ . .... . . . . .. ......... . ... ' .. 324 

Relação das pessoas que chegaram aó porto de Saint-Ives no dia 18 ele setembro, a bordo 
elo brigue iuglez 'J cme, vinclo da M:àdeira ......................... . . . ... . . . ... . .. 324 

Officio ele· Manuel Vieira ele Albuquerqne e Tovar ao ministro elos negocies ela marinha 0 
ultramar, dando noticias elos Açóres e remettenclo uns papeis ele proceclencia inimiga- _ 
19 ele setembro .. . .. . .. . ...... . . . · . .. . .... , .................. . ......... . .. . . . ... 32o 

Officio elo brigadeiro Diocleciano Leão Cabreira ao governador militar ela ilha ele S. Mi
guel, recommenelanclo-lhe que faça averiguações energicas p~ra saber quem são os in
clivichws perturbadores ela tranquillielacle publica, a fim ele se plmirem severamente-
11 ele setembro .......................... . ................. . ............. . .... 326 

Proclamação elo mesmo general aos habitantes ela ilha Terceira- (sem data) ............ 326 
Officio ele José Maria Monteiro ao ministro elos negocies ela marinha e ultramar, dando co

nhecimento elos seus actos desde o dia 7 e queixando-se elo consul geral britannico, 
qne, alem de· outras provas ele collaboraclor da rebeldia, escreveu e assignou uma carta, 
cuja copia remette- ~O de setembro . . ................ . ............ . ............ 327 

Carta a que se refere o officio supra .... . .... · ............................ . . . .. ·. . . . . . 32tl 
Officio de José Lu'ci'ó Travassos Valdez ao marquez ele Palmella, enviando a nota elas cles

pezas que foi iuclispeJLsavel fazer para os seus companheiros ele via.gem escaparem 110s 
absolutistas, embora o commandante da fragata Alligato1· concedesse passagem gra-
tuita a bordo elo brigre Jane- 22 de setembro ...... . ...................... , . . . . . 32D 

Relatorio (oitavo) de José Lucio Travasses Valdez ao imperador do Brazil - 22 de setem-
bro ........ . ..... . ..... .. .......... ........ . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 

Cartas (duas) do marquez ele Palmella ao imperador elo Brazil, annuncianclo a occupaçi'io 
da Madeira pelas tropas absolutistas e a chegada ele D. Maria II a Falmouth- 22 ele 
setembro .. . . . ..... . ... . ..... . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 

Carta do conde cie Abercleen ao marquez de Palmella, indicando os camaristas de sua ma-
gestade britannica para assistirem á rainha de Portugal- 20 ele setembro . . ........ 332 

A viso de J. vV. Croker ao capitã.o King, 'determinando que, conforme a vontade elo seu so
berano, D. Mal'ia Il seja recebida com todas as honras devidas a uma testa coroacla-
18 ele setembro .... .. .... . .. . , .. .. : .... . ..... , ........... . ...... ... ... . ..... . . 332 

Officio ele Antonio Izicloro ele Moraes Ancora, tenente coronel e governador interino ela co
marca da Horta, ao ministro dos negocias ela marinha e ultramar, remettenclo tres co
pias ele officios e participando a.s providencias que tomou para obstar a quaesquer re-
lações com os revolucionarias de Angra - 23 de setembro .................... . .... 332 

Oflicio ele Antonio Mariano ele Lacerda a :Antonio J zicloro de Moraes Ancora, communicando 
qnc, tendo-se ausentado da conw.rç:a ela Horta o governador Diogo Thomaz de Ruxle
beu, e segtúclamente occorrido a acclamação ele D. Miguel, ficava o dito Ancora em 
liberdade e com o governo militar, em consequencia ela sua patente - 1l de setembro 333 

Oflicio de Miguel Maria Borges da Camara, corregedor ela comarca da Horta, a .Antonio 
J zicloro de Moraes Ancora, no sentido elo antecedente- 3 ele setembro ..... ... ...... 333 

·Ordem do dia assignada por Antmlio Izicloro ele Moraes .Ancora quando tomou posse elo go-
vemo ·ela Horta- 3 de setembro ..... , ........... , . . ... . ....... . ..... . .. , .... . . 334 

_ Officio do visconde ele Asseca ao ministro elos negocios estrangeiros, referindo a relucta.n-
cia elo gabinete iuglez so'bre algtms pontos ele muito interesse para a causa de D. Mi-
guel-24 cl'e setembro . . . . ...... . ........ . ........ . ...... . ............ . .... . .. 334 

Officio ele José Maria Monteiro ao ministro elos negocios ela marinJ1a e ultramar, partici 
panélo que o consul britaunico recebêra ordem para regressar a Inglaterra e o com-
mandante da conreta ingleza tinha monielo afogado- 25 ele setembro .............. 335 

Decreto sobre organisaçã.o ele corpos ele voluntarios realistas em todo o reino e elos privi-
legias que ficarri gosando- 26 ele setembro . . .................. . . . ........ . ... .. . 336 

Decreto estabelecendo que as companhias ele voluntarios realistas urbanos tenham os mes-
l'nOs pdvi legios conferidos por diploma de igual ·data a outros c.orpos - 26 de setembro 340 
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Officio do conde de Oriola ao visconde de Santarem, sobre os princi1Jaes assumptos ela con-
ferencia com o n;tinistrp prussiano Bernstorff-26 de ~etembro . . ........ . .... . ..... 340 

Ordem elo dia assiguada em Plymouth por C'a.ndido José Xavier a respeito da viagem de 
D. Maria II-27 de setembro ............. . .... .. . . ... . ..... ... .. . .......... . . . 3'11 

Alvar:l. cleroganclo e abolindo todos os decretos e mais cli]Jlomas que alteraram a organisa-
ção clacla á secretaria ele estado elos negocios da gnerra em 28 de julho ele 1706, exce-
pto, porém, no qne respeita a separar a dos nce;ocios estrangeiros - 30 de setembro . . 341 

Officio ele Antonio lzicloro ele Moraes Ancora a Manuel Vieira de Albuquerque e Tovar, 
informando-o das ultimas océorrencias na comarca da I-lm'ta - 30 ele setembro ...... 241 

Ordem elo dia em qne se çleclara ter assumido o governo interino militar ela Horta o tenente 
coro11e l ele mi lieias Antonio l\iaria.no de Lacerda., po1; ausencia de Diogo 'l'homaz ele 
Ruxleben- 3 ele se tem brci . . .. ...... ............... . .... . ................. : . . . . . 343 

Ordens do dia publicadas pelo governo da Horta eú1 clifferentes datas e qi:!e formam o n.• 2 
dos documentos anneicos a i:un dos :tnteriores oflicios- 26 de j ünlw, 1 e 4 ele julho, 16 . 
e 18 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 

Certidão elo ltnto acclamatorio ele D. Miguel na villa ela Horta .:c_ 4 ele setembro .......... 345 
Officio elo Diogo Thomaz de Ruxleben aos membros elo governo interino ele .Angra, tlecla

ranclo que por ora não os considera legalmente constituídos, mas tomará algúmas me-
didas convenientes ao socego publico- 21 ele agosto ..... . . .. ...... . .. . ...... .. .. 346 

Documentos annexos ao o:fficio supra, assignados iJelas principaes ahctoridacles de Angra-
21 ele agosto, 1 e 9 de setembro ..... . ....... . . . .. .... .... . .... . ......... . ...... 348 

Ordem elo dia elo governo milit.ar ela Horta, readmittinclo no serviço, e com bs antigos pos-. 
tos, praças ele prct qne tinham sido desligadas ].JOr motivos politicos - 5 ele setembro 349 

Relatorio elo priucipe de Mettcrnich ao imperador de Austria, sobre os negocio~ políticos 
de Portdgal - 22 ele :etembro ....... . ... . . . .. .. ...................... . .... .. . . 1!49 

ÍV 
Cart.a anollyma aJ.Jpi·elümelicla· pelos absolutistas, contendo noticias ele D. Maria JI e a feli

citação que a municipalidade de Falmouth dirigiu áquella senhora - 24 el e setembro 355 
"D. Maria li em Jnglatei-1:a,, folha avulsa dando pro menores sobre a recepção ela joven 

rainha ele Portugal - 29 ele setembl'o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 
Oxdem do dia assiguacla em P lymouth poi" Caneliclo José Xavier, transcrevendo o discurso 

qtw o presidente da deputação leu na presença da sua soberana e a resposta de D. Ma-
ria II -1 ele setembro . ............. . . . .... . .................... . ... . . . ....... 358 

Officio elo visconde ele Asseca ao ministro dos negocios estrangeiros, participando o resul-
tado de uma conferencia que tivera com l01'd Aberdeen -1 de outubro ............. 359 

Officio do mesmo agente eliplomatico, com referencia ao al l.ucliclo assumpto - 1 ele outubro 360 
Auto lavrado na sala ela camara de Angra, relativamente á noineaçào da junta ptovisoria 

elo governo ela ilha TPrceira- 5 ele outubro ...... · .. . ..... . .... .. . . . .............. 3GO 
Ordem elo dia do general elas armas ela capitania elos Açores, p)lblicando o officio que José 

Antonio ela Silva Torres dirigiu a Diocleciano Leão Cabreira sobre b comba,te no Pico 
V c lho ou elo Celleiro - 4 ele outubro ........ . . : . . . ........ . ................. . ... 360 

Officio elo eoncle ela Ponte ao visconde Santarem, expondo a opinião de tiir. de Rayneval 
ácerca dos graves sucoessos portugnezes, e emittinclo varias reflcxues políticas- 5 de 
outubro . . ............... ... . .. .. . . ................... . ........... :. . . . . . . . . . . 361 

Noticia ele Londres concCl'neh'te à chegada tlc D. Maria, discurso elo marquez ele Palmella 
em nome elos sçus compatriotas e resposta ela rainha - 1 O de outubro . ... . ... .. ..... 363 

Officio e_le M_anuel :Vipi_ra é'l~ Albuqher_q_ue ~ To-yar a~ m. inistro dos nego,cios da b1arinba e 
ultramar, com mforma<;ao de occonenClas nos Açores-6 de outubJO .... .. .... . .... 364 

Onlem pnbli~ada no deposito ge1'al dos emigratlos ].JOrti.lghezes em Plymouth, sobre os fes
te]os que elevem realisarcse por occasião do annivei·sario batalicio :lo imperador D, Pe-
eho - 10 ele outubro ......... . ... ... .. .. . ......... ............ . . .. ....... .. .. . 365 

Decreto determinando qüaes os liegocios militai·es que elevem ser presentes a D. Miguel, 
11a qualidade ele com mandante em chefe elo exercito, para elle resolver - 11 ele outu-
llro, .......... .. .................... . ..... . ... . ....... . ....... . ...... .. ..... . .. 365 

Edital elo ihtericlente ela policia, cohibinclo a vadiagem e proviclen"cia.ndo para qhe nas hos
pedarias e ohtros estabelecimentos não se permitta.m inclividbos silsp'eitos, sob pena de 
multa aos contraventores - 11 de outubro ......... . ...... . ............... ... .... 366 

Ordem elo, dia clet'erin inanclo ·que se c'elebre missa e Te Deum p_elp açniver sario ele b. Pe-
dro IV, e eteppis se ratifique juramento cl'e ficleliclacle. á rainha D . Maria li conforme 
as instrncções juntas - 11 de ohtubl.'o ............. .. ............... .. ........... 367 

Formula do .allueliclo .ii.u·amento . .. ...... . , .. . ... . .. . ........... . .. . . . . , ......... . . . 368 
Pastoral ele .D· Luiz da Ctml1a cl 'e Ab1'eú e Mello; bispo ele Beja, a favor do go'verho abso-

luto - 13 de outubro . .. ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 
Carta elo lll,arquez ele Palmella ao imperae1or clb Br,azil, an.p.tmcianclo o jm·amento ele preito 

prestado a sua magesta.cle fidelíssima na casa da embaixada portugueza em Londres --
13 ele oútúbro ...... . .. . .. .... . ........ . ............ . ....... . .... . ....... .. .. . . 370 

O:fficio do mesmo diplop1ata. a Frane;isco Gomes da SilVa, participando-lhe que ;t rainha ele 
Portugal tem sido recebida na Inglaterra com todas as homas inberentes ás testasco
roaclas, e qi.i·e 11ara o Rio ele J anciro se 'dirige uma deputação ele portughezes -13 de 
q utubro .... ·. ·. •. , : ·. ·. · . . . ' .. · .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 
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Officio de respostn de F r ancisco Gomes dn Silva ás duas anterior es peças (nota) - 12 de 
dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 

Car ta do ma,rquez de Palmella ao concle de AbCJ:deen, respondendo á sua missiva ele 20 
(inserta a pag. 332) - ~2 de setembro . ..... . .............. . ......... . ....... . .. 373 

Carta do mesmo diplomata com igual destino, annunciando a chegada ele D. Maria II ao 
porto de Falmouth, a bordo da fragata brazileim, e remettendo copia da missiva que 
a rainha Hrige ao soberano da Grau-Bretanha - 24 de setembro .... . .. . .. . ....... 373 

Cart:1 do di to signatm·io, enviando ao conde de Aberdeen copia de outra elo imperador elo 
Brazil para o rei de I11glaterra - ~7 de setembl'O (no texto imprimiu-se erradamente 
«22.,) .. . ... . . .. . . . . ... . . . . ....... ... . . ... . .... . ......... .. ...... . ......... . . 374 

Circular de José Balbino de Barbosa e Araujo aos chefes de legações por tugttezas, remet
tendo copia ela proclamação do imperador do Brazil, ele 25 ele julho, inserta a pag. 855 
do tomo 1v- 22 de setembro .. . ..... . ........ . ..... . .. . .............. . ..... .. .. 374 

Circulares (tres) elo marquez ele Palmella ao corpo diplomatico, relativamente á abdicação 
ele D. Pedro em sua augusta fi lha D. Maria da Gloria, chegada d'esta senhora a Fal-
moLtth e j i.u·amento que é necessario 1'atificar -24 de setembro e 7 de outubro . . . . . . 374 

Auto de jiuamlmto de fideliclaê1e á rainhn D. Maria, prestado por alguns portuguezes resi-
·dentes em París - 15 de outubro . ..................... . . .. . .......... ... ..... . . 375 

Carta do marquez de Barbacena ao duque de W ellington, pedindo o auxilio de um navio 
ele guerra inO'lez para comboiru· as embru·cações que transportam as t ropas liberaes a 
posses. ão fief á auctoriclade legitima da rainha '-- 15 de outubro . . ... ... .. . .. . ... .. 376 

Oflicio de J osé lVIaur ic.io Rodrigues, govem ador ela ilha de S. J orge, ao ministro dos nego-
cios da mar inha e ultrama.r, sobre occorrencias n'aquellc ponto dos Açores e falta de 
material cll'l guerra - 16 de outubro ..... . .. .. ........... .. ... .. . . . .. . . .. . . . ... . .. 377 

OfE.cios de D. Pedro José de Lancastre ao ministro tlos negocias da mru·inha e ultramar, e 
de Pedro Anieeto Dmão Padilha ao governador da ilha de S. Miguel , sobre o lasti
moso estado das fortificações e petrechos militares - 17 e 25 de julho (nota) . . . . . . . 379 

Oflicio elo marquez ele Palmella a Nuno Barbosa ele F ig:_neireclo, informando-o ácerca de 
uma deputaçilo de portuguczes que vae ao R io ele J aneiro apresentar-se ao imiJera-
clor - J 7 de outubro ..... . ... . ....... . .. . · .. . .. . .... . . ............. .. .... . ... . 379 

Officio do mesmo diplomata a Alexandre Mru-tins Parnplona Côrte Real, concernente á abcli-
cação ela corôa ele Portilgal a. favor ele D. Maria li - 18 ele ou tubro . .. ... . . . ....... 381 

Oflicio do clito t itular ao presidente e vogaes do governo provisorio da ilha Terceira, con-

fsa~l~~i~~b~·~. ~~~a _res~~~l:~~. ~l~. ~~fe_n_c~~r·e·~ . ~~~l~~~ ~ - i-~~~~· :~~t·e· ~o~t~ .c~~~ ~~~l:~s-~ 381 
Ofli cio elo duEtue ele Wellington ao marquez ele Bru·bacena, em resposta á sua missiva ele 

15 do mesmo mcz, declarando que não pócle consentir-se que a Inglaterra sirva ele ar
senal ou for taleza onde qmüqner faça guerra conforme lhe aprouver - 18 ele outubro 382 

Oflicio de Jo:é Antonio de Azevedo Lemos ao conde ele Barbacena (Francisco) , referindo 
o conflicto que te\C na Madeira com José Maria Monteiro, e remettendo copia ele uma 
ordem eln expedição sob o seu commanclo - 15 de outub:ro . . ... .. .. . .... .. ......... 383 

Documento allucliclo no oflicio supra. - 13 de outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 
Oflicio de José Maria Monteiro a H~nrique da Fonseca ele Sousa Prego, narrando o proce-

dimento hostil dos commauclantcs das t ropas expedicionarias - 16 de outubro ..... . . 385 
Officio do governador e capitão general ela ilha da Madeira ao ministro elos negocias da 

marinl1a e ultramru·, remettendo sete documentos par i!. aval iar o desagradavel facto 
occorriclo por causa elo commancli!.nte das forças mili tares -17 de outubro ... . ...... 385 

Corr esponclcncia entre as thtas a.lludidas auctorielades a que se r efer e o officio anterior -
27, 28, 29 e 30 ele setembro, 2 e 7 de outubro .. . ..... . . . . . ..... .. ...... . ... . .. . .. 386 

Officio ele J'osé Maria l\Ionteiro ao ministro dos negocios da marinha e ultramru·, referin
do-se ainda no ·coJJtlicto do coronel Lemos, c remettendo a autuação e assentada judi-
cial por simil11ante facto - 16 de outubro ............. . ........ . .... . ........... 388 

Documentos citados no prccedeutc officio - J 5 e 16 de outubro . . ....... . . .... . . . . . . . .. 389 
Offi cio do goven1ador e ca.11itão general da i lha da Madeira, dando mais informações do 

cum.entaes ácm:ca do a sumpto tratado na sua ultima correspondencia - Hl de outubro 393 
Olticios (dois) ela mesma aLtc toridade madeirense com a noticia de ter chegado ao Funchal 

o bispo c1iocesano, a saída da esquadra pru:a a ilha Terceira, e appru·ccimento ele pa-
peis subversivos, e alludindo a diffcrentes boatos aterrador es - 20 e 21 de outubro . . . 395 

Carta do consul inglez, H enrique Veitch, a José 1\'la.ria Monteiro, o:f:ferecenclo a fragat.a Al
liya tol' para lhe prestar serviço pessoal e ele sua família uo caso de necessidade-
(sem data, mas é ele 11 ele outubro) . .. .. ..... .. .... . . . ... . .. . ...... . . ... . . . .. ... 396 

Officio ele Manuel Vieira ele Albüquerque e T ovar ao ministro elos negocias da mru·iuh a c 
ultramai:, rcmettcudo vru·ios documentos relativos aos succcssos insnlanos, que abaixo 
se mencionrun-- 20 de outubro . .... . ....... .. ..... . ............... . .......... . . 397 

A vi so do governo provisorio de Angra, dando ordem ao com mandante militar da comarca 
ele S. Miguel para prender immecliatan1ente o capi tão general elos Açores - 7 de ou-
tubro . . . . ... .. . . . .... . .. . ......... ... ...... . . . ... . . . . . . .. . .. ... ... ... ....... . 398 

Auto da deliberação com o fi m de eleger -se um govemo provisorio em logar do inter ino 
qu~ ~e xistia ';la ilha Terc~ira, ficando ao gc.neral D iocleciano Leão Cabreira as attri-
bmçoes que Já lhe competiam -4 ele outubro . . .............. . ................... 398 

Auto da nomeação elo governo de que trata o precedente - 5 ele outubro ...... . ....... . . 398 
Ofticios (trcs) elo govemo provisorio ao commandante militar de Ponta Delgada e correge-

dor ela comarcn elas ilhas· de S. Miguel e Santa Maúa -6 e 7 ele outubro . . ....... . . 398 
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Officio c1e D. Pedro José ele Lancasti:e, governador da ilha ele S. ~Üguel, a Guilherme 
Harding Read, consttl britannico nos Açores, preveniudo-o de que na corresi:JOuden- . 
cia recebida por seu intermeclio vinham cartas el e revolucionarias - 14 de outubro ... 399 

Officio do corregedor intendente geral da policia de Ponta Delgada ao sobtedi to conslll, 
áccrca do mesmo assumpto - 1:'0 de outubro . ............. ... .......... .. .... . ... 400 

Resposta do referido consul a D. Pedro J osé de Lancaslre, jústificamlo-se ela connivencia 
que lhe attribue ).'J ela r emessa ele papeis - 14 de outnbro ... . .. . . . . . ........ . ...... 40 1 

Oflicio_ c~e Miguel Maria Bor9,es da Cama.ra, c~n:egedor da com~rca el a Horta, a MaJ~uel 
V1eu·a de Albuquerque e fovar, sobre a notlc1a da r estaui:açao do governo da capita-
nia dos Açores - 27 de set-embro . .... .. .... .. .. ..... . ..... . ... .. . . . .. ........ . . 402 

Officio de Antonio lzidoro de Moraes Ancora ao governador dos Açores, participando que 
forneceu algmnas armas a J oão Moniz Côrte Real para sustentar a causa de D. Mi-
guel na ilha T erceira - 30 de setemb1·o .... . .. .. ..... . . .... ..... . ............. . . 402 

Officio de João Moniz Côrte Real a Antonio Izidoro de .Moraes Ancora, pedindo-lhe que o 
auxilie com armamento e outro matterial de guerra, para o fim ttnteriormente exposto-
19 de setembro ... . ......................... . .... . . .. .... .. .. ... .. ............ 402 

Resposta ao referido officio - 28 de setembro . ...... . ............... ... . ............. 403 
Aviso do ministro dos negocias ecclesiasticos e de justiça a Antonio Gomes Ribeiro, ele

terminando que a mesa do dcsembaTgo do paço não consulte para a propl'iedade Otl 

serventia dos uffi cios jucliciarios, ou outros quaesquer empregos publicas, pessoas de sen
timentos contrarias á fórma de governo monarchico estabelecida pelas leis fimcbmen-
taes de Portugal- 20 de outubro .......... . ............. . . ...... . . . . ....... · .. .. 404 

Officio de José Maria Monteiro ao ministro dos negocias da marinha e ultramar, recom
menclanclo o merito do major José J oaqnim. J anuario Lapa, e requisitando-o para ficar 
acldido ao quartel general da Madeira, visto o chefe da ell.-peclição prescindir do seu 
~ ervjço - 22 ele outubro .. ........... .. ..... . . .... ........... ... . .. . . .......... 404 

Officio ele José Antonio ele Azevedo L emos ao dito of:licial, clispensanclo-o da sua coopera-
ção - 14 ele outubro ....... . . ..... , ....................... . ................... 405 

Extracto de um officio elo visconde ele Asscca: ao ministro elos negocias estrangeiros, sobre 
a clem01:a elo r econl1 ecimento ele D. Miguel pelo gabinete britannico- 22 ele out.ubro 405 

Officio de _José Maúa Monteiro, remettenclo ao governo ele Lisboa copias elas duas relações 
que abaixo seguem - 24 de outubro . .... . ... . . . . .. . ...... · ..... . ..... ... . ....... 405 

R elação elos officiaes elo extincto batalhão ele artilheria tlo Funchal que ficaram interina
mente adcliclos a outros corpos ela mesma cidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 

Relação elos ofiiciaes presos . . .......... . ... . ................. ... ....... . . .. ...... . . 406 
Carta de José Lucia 'fravassos Valclcz a l~rancisco Gomes ela Silva!, aecusanclo a r ecepção 

da que este lhe dirigíra em 27 ele setembro, e referindo-se ainda ao mallogro da sua 
em preza na Madeira- 25 de outubro ................... . ................. _ . ..... 406 

Pastoral el e D. Francisco J osé Rodrigues e Ancll'ade, bispo elo Funchal, a favor ele D. :Mi
guel, e retractando-se elo que eserevêra na elo clia 2ts ele junho - 13 de setembro, mas 
publicada a 26 de outubro .... .. . ... .. . ..... .. . .......... . . .. ..... . .... . . . ... . . 407 

Ordem ele Affonso Botelho ele Sampaio e f:lousa, major commanclante elo batalhão de caça
dores n." 6, em Castcllo Branco, impellinelo os seus soldados a ser em fi eis á causa ele 
D. Miguel - 26 ele ou tubro . .. . ........................... . ......... . .......... 411 

Edital do intemlente geral ela policia ela côrte e r eino, prohibindo expressamente a circu
lação ele papeis subversivos e apoeryphos, mas que attribue á seita maçoniea,· estabe
lecendo premios para os denunciantes c impondo rigorosas penas a qt1em clelinquir -
27 ele outubro ............ .. .................... . . . .. ..................... .. . . 414 

Officio ele Manuel Vi eira de Albuquerque e Tovar ao ministro elos negocias ela marinha e 
ul tramar, dando noticias dos Açores e de uma ordem que Diocleciano L eão Cabreira 
mandou ao commandantc militar da ilha ele S. Miguel- 27 ele outubro ....... . ..... 416 

Officio do marquez ele Palmel'la ao marquez ele Aracaty, pondo-o ao facto ele vaJ·ias occor-
rencias e remettenclo documentos ele grande valor poli ti co- 27 ele outubro . . . . . ..... 417 

Exposição dos portuguezes leaes a sua magestade o imperador elo Brazil - 19 ele outubro 417 
Nota elos iuclivicluos que assignaram em Pa,rís a e:xposição acima a.lludicla- 23 de outubro 418 
J nstrucções para servir em ele aelclitamentp á exposição mencionada .. .... . ........ ...... 418 
Projecto ele decreto creanclo um conselho de regencia para defender os direitos e zelar os in-

t eresses da rainha D. Maria ll, assim como governar seus estados na menoridade, em
quauto não podér instam·ar- se outro governo, conform e determina a carta constitucional 420 

Projecto de tratado de alliança entre Portugal e Bra.zil . . .. . · .............. .. .... . . . ... 421 
Proj ecto de tratado preliminar de commercio entre as clna.s nações referidas ... ... ... . ... 422 

v 
.A leg·itirnielnclc ela exaltação de D. Miguel,, por Filippe Nery Soares ele Avellar ........ 423 
Officio de Manuel Vieira ele Albuquerque e 'l'ovar ao ministro elos negocias da marinha e 

ultramar, sobre alg uns factos acontecidos nos Açores -28 ele outubro . . .......... . . 436 
Decreto ela jun ta provisoria encarregada de manter a auctorielade ele el-rei D. Pech·o IV, 

determinando que 4-ngm seja a séde do govemo dos portugnezes para sust entru· os 
direitos de seus soberanos- 28 ele outubro .... .. . ....... . .... . ..... .. ....... . ... 437 

Decreto declar ando que todas as nove ilhas dos Açores consti~uem uma só província do 
rejuo) de que é capit::J,] a cidade ele Angra - 28 ele outubro .. .... ........ . .... ... .. 437 
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Exlractu de um olftcio do viscoude de Asscca ao ministro tlos negocies estrangeitos, soLre 
o recouhecimento da rainha D. lVIaúa li pelo governo inglez- 29 de outuuro ....... 437 

Oflicio do mesmo agente Cli]Jiomatico, informando o visconde ele Santarem das conjecturas 
que faz a respeito dos negocies externos - 29 de outubro ... . .. , . , . . ............... 438 

Oflicio elo marquez ele Palmella a Francisco Gomes ela Silva, •m que explica a sua sih1a-
ção e o procedimento do gabinete britannico- 29 ele outubro ........... .. ..... . ... 438 

Felicitação de Jos6 Mauricio Rodrigul"s, govemador da ilha ele S. Jorge, a D. Miguel, por 
ter sido ali acc lamado rei - 30 de outubro .. ... ....... . .... . ................... . 440 

Officio elo marquez ele Palmella a Diocleciano Leão Cabreira, prevenindo-o ele que com o 
ministro elo Brazil na côrte ele Lonch·es emprega os meios para enviar a h·opa e mais 
auxílios nccessarios á ilha Terceira- 31 de outubro .............................. 440 

Aviso do ministro elos negocies ccclcsiasticos e de justiça ao cardeal patriarcba de Lisboa 
e mais prelados diocesanos, pm·a que não censen·cm no exercicio do seu ministerio os 
parochos adhereutes a principies rcvolucionarics- 31 ele ouiu'[:>rc .. , . .............. 441 

Aviso do mesmo secretario ele estado ao intendente geral da policia, recommenclando tecla 
a activielacle e vigilancia em descobrir os auctOl'es dos papeis incendiarias- 3 ele no - . 
vembrc ........ ..... .. . . ................ . . . ..... . ........ . ....... ... ......... 441 

Officic ele visconde de Asseca ao ministro dos uegocios estrangeiros lÍcerca das prisões elo 
inglezes em Portugal, confcl'me lho dissera lord Abcrcleon -5 de novembro ......... 442 

Oflioio de Manuel Vieira de Albuqnerque o Tovar, remetteuelo alguns documentos para co-
nhecimento do governo de Lisboa- G ele novembro . ....... . .. . .......... .. .... . . 442 

Ol:licios (quatro) do elite capitão general dos Açores, a Henrique da l~cnseca ele Sousa Pre-
go, noticiando diversas occononoias c pedindo-lhe que quanto antes teme posse do go-
verno elas ilhas -1 2 o 4 ele novembro ............................ . ........ . .. . 444 

Resposta do Ticc-almir~nte ~ousa Prego a tres el~s yreceelontes o~icios - 3 ~e nove,mbro 415 
Oflicio ele Antonio I zicloro ele Moraes Ancora ao mnnstrc eles negoc10s ela mannha e ultra

mar, relativamente a terem os liberaes intentado apoderar-se da fortal eza de Santa 
Cruz, no Faial - 7 ele novembro .. .. . .. ........... . ...... .... ...... . .. ... ...... 445 

Otricio de corregedor da ~e!naroa .da Horta, a~ousaJ?-clo l'l; recepçà~ de outro de Moraes An-
cora em que lhe part1c1pa c _f3;ctc revoluclCn~·Io a01ma _a'lluelrdo- 7 de J?o;embro .... 446; 

Oflicio do dito magistl'acl~ ao m~mstro elos _negocros ela man.nba e ultramar, miormanclo-c 
das ultimas occonencras pa 1lha do F::nn.l- 9 ele novembro ....... . ............... 447· 

Officic elo marquez ele Palmella ao ocnelo ele Sabugal, contendo noticias poli ti cas - 10 ele 
novembro ..... . .. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . ..... . . .... ..... .. . .. ...... .. ...... 44 7· 

OHieic elo oorregcelcr da comru:ca ela Horta ao min.istJ:o dos nogcoios ela marinha o ultra-
mar áceroa da fragata I zabel Maria -11 do novembro ..... .. . . .............. . . . . 448 

Of:licio de visccnclo ele Asseca, proseguindo nas informações para o governo ele Lisboa -
12 de novembro ............... . ................ . ........ . .. . . . .. . .. . ...... . .. 449-

0f:licio de Manuel Vieira de Albuquerque e 'foval', participando ao ministro dos negocies 
ela marinha e ultrarna,r que na ilha ele S. J ergo foi aoolamadc D. 1\EgLlel, e remettendc 
varia conespouclencia - 13 ele novembro . .... . . ................. . ............ ... 450, 

Officic ele Manuel Freire de Freitas, ccrnmandante militar ela Graciosa, ao capitão general 
dos Aço1·es, dando conta eles seus actcs- 3 L de outubro ........................ . . 45 t 

Participação elo commandante do destacamento, a que se 11efere c cffioio supra- 29 ele ou-
tubro ........ . . . . .. .................. . ...... .. . . ............................ 451 

Ofl:icio ele Manuel Freire de Freitas ao capitão general elos Açore~, sobre noticias insula- · 
nas - 2 de novembro ............................ 1 ••••••••• 1 1 • • ••••• • •••••••• • 452 

Officic de Autonio Izielorc elo 'Moraes Ancora, participando ao mesmo governador que tinha · 
fundeado no porto da Horta a fragata brazileira I sabel .Maria - 1 ele novembro ..... 453 

Extraoto ele um oflicic elo conde da Figueira ao ministro dos negocies estrangeiros, concer-
nente á sua missão em lVIaeh·id- '15 de novembro . . ..... . ................. ... . .. . 453. 

O flicio do m~u-quez ele Palmella a Candiclo José Xavier, remettendo copia elo um edital que 
mandou aBixar na embaixada pcrtugueza em Londres, aununciandc aos emigrados o 
estabelecimento da commissiio incumbida de distribuir os soccorrcs-17 ele novembro 453: 

Copia acima indicada- 14 ele novembro . . .. ..... . ..... . ................ .. . . ........ 454 
Oflicio de Manuel Vieira de Albuquerque e 'l'ovar ao ministro eles negocies ela marin1a e 

W,tramar, relativamente a revoltosos acontecimentos na Horta em 4 e seguintes dias 
el'aquelle mcz -19 de uovembrc . ...... .......... . ... . . . ............. . ......... 454 

Oflicio de Antonio Izidoro elo Moraes Ancora, em que dá minuciosa conta ao governador 
dos -Açcros elos sucoesscs alluelielos na anterior missiva -7 tle novembro ............ 454 

Relação dos individues p1·esos un. tarde ele fJ elo novembro per motivo r evolucionario, fir-
mada pele governador ela comarca da 1-lOl'ta -7 de novembro ........... . ...... . .. 456 

Or:dem do dia publicada em nome do sobredito militar, elogiando o comportamento elos 
officiaes o praças ele pret sob o seu oommanclo- 6 ele novembro . . .. .... . .......... 456 

Ofticios (deis) ele Manuel Vieira ele Albuquerque e Tovar a Heurique da Fonseca ele Sousa 
PFego, dando diversas noticias elos Açores -8 e 10 de novembro .. .. · . .. .. . ......... 457· 

Ccrresponelencia entre o mesmo signatario c o governador i uterino da Horta - 10 e 12 ele 
novembro ................................... . . . . . ........ . ... . ............... 457· 

Ol:licio de Antonio Izido~o ele Moraes Ancora ao visconde ele Bea11repairo (aliás conde), 
ácerca elo co~snl ~ ~mperio elo Brazil no citado ponto dos Açores_- lO de novembro 459 

Resposta ao rofenclc o 010 -10 ele novembro ...................... .... . ............ 459 
Officio ele Manuel Freire ele Freit::l$ ao capitão general Tovru:, sobre ccccrrencias na Gra-

ciosa - 113 ele novembro .... , . , : . , , .. .. ........... . ... .. ... , ............. ... ... 45\:1 
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Officio elo marqnez de Palmella ao conde de. Sabugal, contendo promenores á cerca llos es-
for.ços empregados a fa;vor da caus.a HberaJ -lll de novembro .... . .......... . ... . . 4;60 

Carta elo marquez de Palmella :;to imperador do Bmzil, 'indigitando D. Leonor da Camara 
para dama da rainha de Portll.gal, e cl~zendo qne ficára frustrado o plano do conde ele 
Lebzeltern -19 de novembro . . ......... . .. . . , ....... . .... . .. . ........ .. ....... 461 

Carta do duque de Wellington ao marquez ele Palmella, exigindo que os emigrados portu
guezes em P lymouth sejam transferidos para diversas povoações britannicas - 20 ele 
novembro .. . ...................... .. .................... , ...... · .. ... . ...... .. 463 

Mappa que acompanhava a carta precedente ............. . ..... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 
Carta cl0 conde da Ponte ao ministro elos negocios estrangeiros, expondo os principaes pon-

tos sobre que versára a sua conferencia com mr. de la Ferronays- 21 de novembro .. 464 
Carta do marquez ele Lavradio (D. Antonio) ao visconde de Santarem, participando ter che

gado a Roma, Ol).C).e procura i:elacionar-se com os membros elo corpo e1iplomatico- 22 
de noyembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 

Extracto do ofi).cio do c<mde da Ponte ao ministl'o dos negocias estrangeiros, a ~·espeito ela 
sua missão em París ~ 24 de novembro ... . ......... . . . ........ .. . . . . ... . ....... 466 

Officio de José l.V,[aria Monteiro ao ministro dos negocios da marinha e ultramar, sobre esta-
rem cuwpridas as suas ordens quanto á extincção do corpo de artilheria da ilha da 
Madeira- 25 de novembro .. . .. .................. ... ..... . .............. . .. . . . 467 

Officio de Manuel Vieira de Albuquerque e TOiVar ao sobredito ministro, remettendo varios 
documentos que abaixo se especificaw- 25 de novembro . . . . .... . ... . . . . . .... . . . .. 467 

Officio do mesmo signatario a Henrique da Fonseca de Sousa Prega, envi>tndo copia ela 
correspondenci:;t entre elle e Nicolan Maria Raposo, áceraa da clespe,za feita com con-
certos n'uma esctma ingleza- 8 de novembro ... .. .......... . ................... 468 

Cartas a que se refere o docume1~to supra -11 ele novembro ......................... . 468 
Nota elo marquez ele BarbaceQ.a ao c0ncle ele Abercleen, sobre a usmpaçâo de D. Miguel, e · 

invocando, em nome ela rainl~a de Portugal, o auxilio ela Gran-Bretanha, na conformi
dade elos tratados de alliança entre as duas nações - 25 de novembro . . . . . . . . . . . . . . 469 

Extracto de artigos dos tratados ele alliança ele que faz menção a pota sn11ra ............ 473 
Officio elo visconde ele Asseca ao ministro dos ncgocios estrangeiros, prosegttinclo nas suas 

noticias de LollCh·es- 26 ele novembro . . ..... . ............. . . . . . ................ 4 75 
Officio elo marquez de Palmella a Nuno Barbosa ele Figueiredo, eJo:ponelo a intenção do 

governo inglez ele dissolver o deposito dos emigrados portugnezes em Plymouth- 26 
ele novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 4 7 5 

Of:Ticio de José Maria Monteiro ao ministro elos negocios da marinha. e ultramar, acompa
nhando copias ele tres elocL1mentos relativos á remoção ele um official para Lisboa-
27 ele novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 77 

Copias alluclidas - 13 e 30 de setembxo ..... . .. .... ................................. 477 
Relação nominal elas pessoas pronunciadas na devassa ela alçada ela ilha ela Madeira . . ... 4 78 
Despacho de pronuncia que obriga a prisão e livxamento os sobreelit@s dL1zentos e clczesete t 

indivíduos - 27 ele novembro ... ... . .... . . . . ... .. . .. . ....................... . .. 480 
Peças varias . dos processos, mas ele datas posteriores a 1828 (nota) ............. . . .. . : . . 481 
Certidão elo depoimento de testemunhas que dizem respeito a Hemique Yeitcl1, na devassa 

da ilha ela. Madeira - 29 de novembro ... . ............................... . ....... 482 
Officio ele José Maria Monteiro ao ministro elos negocios da marinJ1a e ultramar, remettenelo 

a relação elos preso& que foran} intimados para embarcar com destino a Lisboa- 30 
de nOVeiJ}.br0 ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

Officio ele Manuel l:uciano ~agalbãcs Abreu e Figueiredo, acompan)lanelo a sobredita re
lação - 27 de novembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

Documento acima indicado . ....... . ............... . ................... . ........... 483 
Carta regia do D. l\~aria li, com a referenda elo ma1·quez Gle Barbacena, ordenando ao mar-

. quez ele Falll}ella que faça embarc~J,r para a côrte do Rio ele J aueiro os emigrados por-
tngnezcs re1p1ielos em P l;}'mout)1-l de dezembro ................................ 484 

VI 
Pocnça ele D. Miguel por causa e~e fractura ele uma perna; e:ffcitos qnc produzem varios 

boatos .. . .. : .... . ........................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
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EST.A.UrAS 
1. • .W~appa ela defezn. maritill'\a da ciclal}e elo Funchal em 1828. 
2.• Mappa da clefeza marítima da villa de Machico em ~::! ele agosto ele 1828. 
::!.• Carta geo·hyelrogmphica ela bahia de Machico. em que desembarcaram as tropas de D . Mi
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Novo a~é 8(\nta, C~·nz, e (\a, ladeira elo ~osn.yio. 
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